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CURRICULUM  VITAE 

 

Tamar zambaxiZe  

 

 

მოქმედი 

სტატუსი/სამსახური: 

ასოცირებული პროფესორი - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

იურიდიული ფაკულტეტი; 

მოსამართლე - თბილისის სააპელაციო სასამართლო; 

 

 

პერსონალური ინფორმაცია: 

 

დაბადების თარიღი: 26.01.1975წ. 

მისამართი: 
თბილისი, დავით ყიფიანის ქ. №4, კორ. 1, ბ. 54; 

მობილური ტელ. 

ნომერი: 

5 77-28-31-17 

ელ-ფოსტის 

მისამართი: 

 

t_zambakhidze@yahoo.com   
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განათლება: 

 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა 

და 

დამთავრების 

წლები 

 

კვალიფიკაცია 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

იურიდიული ფაკულტეტი 

  1992-1997 იურისტი 

 

 

 

აკადემიური ხარისხი:   
 

დისერტაციის დაცვის 

თარიღი  

 

23.06.2001წ. 

 

დისერტაციის თემა ”კომერციული ბანკების მიერ საკუთრების მინდობის 

ხელშეკრულების საფუძველზე გაწეული 

მომსახურების სამართლებრივი პრობლემები” 

 

მინიჭებული კვალიფიკაცია იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი 

 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი 

გაცემის თარიღი/ნომერი: 2001 წლის 

სექტემბერი/#002733 

 
 

 

 

 

           სამსახურებრივი გამოცდილება: 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

12.02.1998-  

01.10.1998  

სს "საქართველოს ბანკი", საკრედიტო დეპარტამენტის 

პრობლემურ კრედიტებთან მუშაობის განყოფილების 

უფროსი სპეციალისტი  

 

1998-2000  

  

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,  იურიდიული ფაკულტეტის მასწავლებელი 

„დ“ კონტრაქტის წესით 
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01.09.2000-

01.09.2003  

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის მასწავლებელი 

„ა“ კონტრაქტის წესით 

 

01.09.2003-

01.09.2005  

 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, სამოქალაქო სამართლის კათედრის 

დოცენტი  

 

01.09.2005 წლიდან 

დღემდე 

 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, კერძო სამართლის მიმართულებით 

ასოცირებული პროფესორი  

 

22.09.2005 –  

02.04.2007  

თბილისის საქალაქო სასამართლო (სამოქალაქო საქმეთა 

კოლეგია), მოსამართლე 

 

02.04.2007 -  

02.04.2017 

თბილისის სააპელაციო სასამართლო (სამოქალაქო საქმეთა 

პალატა), მოსამართლე 

 

25.05.2017 წლიდან 

დღემდე  

თბილისის სააპელაციო სასამართლო (სამოქალაქო საქმეთა 

პალატა), მოსამართლე 

 

2007 წლიდან 

დღმდე  

 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებელი 

 

 

          

 

 

        კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები (ჩამონათვალი არასრულია): 

 

თარიღი, 

ადგილი 

კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი/ 

ორგანიზატორი/დონორი 

7-8-9 

სექტემბერი, 

2007 წელი, 

ბათუმი 

სემინარი 

მოსამართლეთათვის 

სამოქალაქო სამართალში იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

28.01.2007-

02.02.2007 

გერმანია, 

ბერლინი 

სემინარი სპიკერი 

მოსამართლისთვის GTZ 
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27.09.2007-

30.09.2007 

წყალტუბო 

ტრენინგი სწავლების 

ინტერაქტიური 

მეთოდოლოგიები და 

სასწავლო პროგრამის შედგენა 

 

GTZ, USAID, ABA 

 

18-20 

დეკემბერი, 

2009წ., 

გუდაური 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 

საკითხები იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

/DANIDA 

17-18-19 

ივლისი, 

2009წ., 

ბათუმი 

სამოქალაქო სამართალი იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

16-17 

ივლისი, 

2010წ., 

ბათუმი 

საკორპორაციო სამართალი 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა /GTZ 

17-18 ივნისი, 

2011წ., 

ბათუმი 

გაკოტრების სამართალი იუსტიციის უმაღლესი სკოლა  / GIZ 

8-9 აპრილი, 

2011წ., 

წყალტუბო 

დელიქტური სამართალი 
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

25-27 

თებერვალი, 

2011წ., 

თბილისი 

ბავშვზე ზრუნვა 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / OSGF 

19-20 

ოქტომბერი, 

2012წ., 

ყვარელი 

კონკურენციის პოლიტიკა და 

სამართალი 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა  / GIZ 

22-23 ივნისი, 

2012წ., 

თბილისი 

საპატენტო სამართალი იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / GIZ 

17-18 მარტი, 

2012წ., 

თბილისი 

სემინარი: სწავლების 

მეთოდოლოგიის საფუძვლები 

მოსამართლეებისათვის, 

რომლებიც ატრენინგებენ სხვა 

მოსამართლეებს. პროფ. 

დილეინ სვენსონი 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ JILEP 

15-16 ივნისი, პროფესიული სტრესისა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 
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2012წ., 

თბილისი 

ბრაზის მართვა 

24-25 

თებერვალი, 

2012წ., 

თბილისი 

უსაფუძვლო გამდიდრება იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / GIZ 

27-28 

დეკემბერი, 

2013წ., 

თბილისი 

საქმისწარმოების 

ელექტრონული პროგრამა 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

13-26 

ოქტომბერი, 

2013წ., 

გერმანია, 

დრეზდენი 

 

ჰოსპიტაცია დრეზდენის 

უმაღლეს სამხარეო 

სასამართლოში 

 

GIZ 

24-25 

ნოემბერი, 

2014წ., 

თბილისი 

ტრენინგი ტრენერებისთვის 

სამოსამართლო ეთიკის 

საკითხებზე 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / JILEP 

2-5-6 

დეკემბერი, 

2014წ., 

თბილისი 

ტრენერთა ტრენინგი 

გენდერული თანასწორობის 

საკითხებში 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / JILEP / 

UN Women / UNDP 

14-15 მაისი, 

2015წ., 

თბილისი,  

გაკოტრება, ლიკვიდაცია და 

ინტელექტუალური 

საკუთრება - გაკოტრების 

სამართალწარმოების დროს 

გასათვალისწინებელი 

საკითხები 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა /CLDP 

27-28 

აპრილი, 

2016წ., 

თბილისი 

პირის 

შეზღუდულქმედუნარიანად 

აღიარება და მხარდაჭერის 

მიმღებად ცნობა 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / GIZ 

 

2016წ.  4-5-6 

ნოემბერი 

(ლოპოტა); 

2016 წ. 2-3-4- 

დეკემბერი 

(თბილისი);  

 

 

ზრდასრულთა განათლების 

მეთოდოლოგია 

 

 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / GIZ/  

dbb akademie GmbH 

DIN EN ISO 9001:2008  

DIN ISO 29990:2010 

CERTIFIED TRAINER Tamar 

Zambakhidze . 
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           პუბლიკაციები/ნაშრომები: 

 

წელი დასახელება 

2000 ავტორი: თ. ზამბახიძე 

 

სათაური: საკუთრების მინდობა (ისტორიული მიმოხილვა) 

გამომცემელი:  ჟ. “სამართალი” 2000. №1. გვ.57-66. 

 

2000 ავტორი: თ. ზამბახიძე 

 

სათაური: კომერციული ბანკებისათვის მინდობილი ქონების 

მართვის სამართლებრივი ასპექტები. 

გამომცემელი:  ჟ. “სამართალი”. 2000.№4-5.გვ.50-62. 

 

2000 ავტორი: თ. ზამბახიძე 

 

სათაური: ტრასტები ოფშორულ ზონაში (საცნობარო მიმოხილვა) 

გამომცემელი:  ჟ. “სამართალი”. 2000 №6-7.გვ.52-56. 

 

2001 ავტორი: თ. ზამბახიძე 

 

სათაური: ფასიანი ქაღალდები როგორც გირავნობის საგანი. 

გამომცემელი:  ჟ. “სამართალი”. 2001. №12. გვ.29-34. 

2003 ავტორი: თ. ზამბახიძე 

 

სათაური: ელექტრონული ვაჭრობის სამართლებრივი 

რეგლამენტაციის საფუძვლები 

გამომცემელი:  ჟ. “სამართალი”. 2003. №9-10.გვ.28-32. 

 

2003 ავტორი: თ. ზამბახიძე 

 

სათაური: საკორპორაციო ურთიერთობების რეგლამენტაციის 

ძირითადი საწყისები/ სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური 

2017 წლის 15-

16-17 მაისი 

(თბილისი). 

The trainer is certified for Trainer 

Excellence. 
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პრობლემები/ საიუბილეო კრებული მიძღვნილი თსუ-ის 

იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლისთავისადმი; 

 

გამომცემელი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 2003. გვ.248-262. 

 

2004 ავტორი: თ. ზამბახიძე 

 

სათაური: საბანკო სამართალი (იურიდიული ფაკულტეტის 

სტუდენტებისათვის)/ პროგრამა. 

გამომცემელი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 

თბილისი, 2004. (სულ 15 გვ.). 

 

2004 ავტორი: თ. ზამბახიძე 

სათაური: საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი (პრობლემები 

და პერსპექტივა)/პროფ. ზურაბ ახვლედიანის ხსოვნისადმი 

მიძღვნილი კრებული 

გამომცემელი: “მერიდიანი”. თბილისი, 2004.გვ.79-94. 

 

2005 ავტორი: თ. ზამბახიძე 

 

სათაური: ელექტრონული ვაჭრობის სამართლებრივი 

რეგლამენტაციის საფუძვლები (პრობლემები და პერსპექტივა) 

გამომცემელი: ჟ. “ქართული სამართლის მიმოხილვა / ”GEORGIAN  

LAW  REVIEW”8 №1-2.2005. გვ.108-139. 

 

2008 ავტორები: მ. ცისკაძე, თ. ზამბახიძე, ო. ჯორბენაძე (ABA). 

 

სათაური: სამოსამართლო ეთიკის წესები. კომენტარი.  

გამომცემელი: ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის 

უზენაესობის ინიციატივა, 2008წ.. 

 

2009 ავტორები: თ. ზამბახიძე, მ. ცისკაძე (ABA).  

 

სათაური: იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო 

მასალები.  გვ. 89-142. 

გამომცემელი: ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის 



8 

 

უზენაესობის ინიციატივა, 2009წ. 

 

2012 ავტორები: მ. სულხანიშვილი, პ. ქათამაძე, ბ. ალავიძე, თ. ზამბახიძე,  

ლ. კალანდაძე, დ. ბერეკაშვილი, ნ. მელაძე 

 

სათაური: სამოქალაქო სამართალწარმოების აქტუალური 

საკითხები. პრაქტიკული სახელმძღვანელო, 2012წ.. 

 

2016 სათაური:  

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. კომენტარი, იხ.: 

http://www.gccc.ge/ 

 

თ. ზამბახიძის ავტორობით:  

სესხი (მუხ.623-628)          

 

ანაბარი (მუხ.874, 875);  

 

დოკუმენტალური (სასაქონლო) აკრედიტივი.  

 

დოკუმენტალური ინკასო (მუხ.876,877,878) .  

 

 

 

 

 

         მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის განმავლობაში   

 

1 თარიღი 17 ნოემბერი, 2011წ. 

მოხსენების სათაური "მოქმედი მოსამართლეების უწყვეტი მომზადება 

(ქართული გამოცდილება)“ 

 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო კონფერენცია: "მოსამართლეთა 

პროფესიული მომზადების სკოლა და სასამართლო 

ხელისუფლება" 

 

ჩატარების ადგილი  თბილისი 

2 თარიღი 14-15 დეკემბერი 2011წ. 

მოხსენების სათაური "Бангалорские принципы судей - грузинский опыт" 

 

http://www.gccc.ge/
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        სხვა სახის აქტივობა: 

 

N აქტივობის დასახელება 

 

1 კონკურსანტი არის საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს 

მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალის "მართლმსაჯულება და 

კანონი" სარედაქციო საბჭოს წევრი. 

 

2  თამარ ზამბახიძის სამეცნიერო ხელმძღვანელობით მომზადდა შემდეგი 

სადისერტაციო ნაშრომები და შემდეგ პირებს მიენიჭათ სამართლის დოქტორის 

 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი  ბაქო 

3   

თარიღი 10-11 იანვარი, 2013წ. 

მოხსენების სათაური თემა: "გამჭვირვალობა, ეფექტიანობა და 

საზოგადოებრივი ნდობა, როგორც კომუნიკაციისა და 

ინფორმაციის თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვის თანამდევი შედეგი" 

 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გავლენა სასამართლოს ფუნქციონირებისა და 

სამართალწარმოების ეფექტიანობაზე“ 

 

ჩატარების ადგილი თბილისი 

4 თარიღი 08 ნოემბერი 2014წ. 

 

მოხსენების სათაური "პროფესიული ეთიკის მნიშვნელობა პროფესიაში 

შესვლის ეტაპზე" 

 

 

კონფერენციის 

დასახელება 

კონფერენცია:"სისტემური დამოკიდებულება 

პროფესიული ეთიკის მიმართ, დამოუკიდებელი, 

კომპეტენტური და ანგარიშვალდებული 

მართლმსაჯულებისათვის" 

 

 
ჩატარების ადგილი თბილისი 
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აკადემიური  ხარისხი:  

 გიორგი ცერცვაძე - „საერთაშორისო საარბიტრაჟო განხილვის წინაპირობები 

(შედარებითი ანალიზი)“; 

 ნათია ჩიტაშვილი - “შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების  

შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო მეორად  მოთხოვნებზე“; 

 ნინო ხუნაშვილი - „კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო 

სამართალში“; 

 პაატა ხოტენაშვილი - „საბანკო გარანტიათა სამართლებრივი ასპექტები“; 

 სალომე ჯიბუტი - „ინვესტორის ინტერესების დაცვის სამართლებრივი 

პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. 

 

3 თამარ ზამბახიძის  მონაწილობით შემუშავდა ტრენინგის პროგრამა და ექსპერტის 

სტატუსით მონაწილეობდა მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა 

გადამზადების შემდეგ პროგრამებში:  

წელი/თარიღი/სემინარის დასახელება/ ორგანიზატორი/დონორი/ 

ადგილმდებარეობა:  

 2013 13-14 მაისი. სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP თბილისი;  

 2013 16-17 მაისი. სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP თბილისი;  

 2013 18-19 ივნისი. სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP ბათუმი;  

 2013 20-21 ივნისი. სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP ბათუმი;  

 2013  7-8 ოქტომბერი. სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP თბილისი;  

 2013  10-11 ოქტომბერი. სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP თბილისი;  

 2013 25-26 ნოემბერი. სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP ყვარელი; 

  2013 28-29 ნოემბერი. სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP ყვარელი;  

 2014 10-11 მარტი სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP თბილისი;  

 2014 20-21 მარტი. საკორპორაციო სამართალი, იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლა /JILEP თბილისი;  

 2014 23-24 ივნისი სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP თბილისი;  
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 2014 26-27 ივნისი. სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა /JILEP თბილისი;  

 2014 30 ოქტომბერი. სასამართლო მედიაცია, იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლა თბილისი;  

 2014 24-25 ნოემბერი. ტრენინგი ტრენერებისთვის სამოსამართლო 

ეთიკის საკითხებზე, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა /JILEP თბილისი;  

 2015 22-23 აპრილი. რელაციის ტექნიკა; მტკიცებულებათა შეფასება; 

მტკიცების ტვირთის გადანაწილება სამოქალაქო სამართალში, 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / GIZ თბილისი;  

 2015 28-29 ნოემბერი. სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა / PROLoG თბილისი;  

 2016 28-29 მარტი. შესავალი სამოსამართლო ეთიკაში, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა თბილისი;  

 2016 9-10 სექტემბერი. სამოსამართლო ეთიკის საბაზისო კურსი, 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი. 

 2016 წლის 24,25 დეკემბერი, სამოსამართლო ეთიკა (გაღრმავებული 

კურსი), იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ PROLoG, გუდაური.  

 

4 ბოლო წლებში თამარ ზამბახიძის მონაწილეობით მომზადდა იუსტიციის 

მსმენელების შემდეგი პროგრამები და ჩატარებულ იქნა შემდეგი სემინარები 

(ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი): წელი/ თარიღი/ სემინარის დასახელება/  

 2014 (ჯგუფი - XI) 30-31 მაისი. სამეწარმეო სამართალი;  

 2014 (ჯგუფი - XI) 28-29 მაისი. სამემკვიდრეო სამართალი;  

 2014 (ჯგუფი - XI) 9-10 აპრილი. მოსამართლის ეთიკა და პროფესიული 

ქცევის სტანდარტები;  

 2015 (ჯგუფი - XII) 25-26 ივლისი. სამემკვიდრეო სამართალი;  

 2015 (ჯგუფი - XII) 20-21 ივლისი. სამეწარმეო სამართალი;  

 2015 (ჯგუფი - XII) 24-25 ივნისი. მოსამართლის ეთიკა და პროფესიული 

ქცევის სტანდარტები;  

 2016 (ჯგუფი - XIII) 21 ნოემბერი. მოსამართლის ეთიკა და პროფესიული 

ქცევის სტანდარტები;  

 2017 (ჯგუფი - XIII) 9, 10, 11, 12 იანვარი. ხელშეკრულებები. 

 

 

 

 

დამატებითი  ინფორმაცია  

 

N  

1 უცხო ენები (ცოდნის დონე - თავისუფლად; კარგად; საშუალოდ; დამწყები)  

 გერმანული - თავისუფლად  

 რუსული - თავისუფლად  

 ინგლისური  - კარგად 
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2 კომპიუტერული უნარ-ჩვევები: 

 Microsoft Office Word 

Microsoft Office Excel 

Microsoft Office PowerPoint 

Internet 

 

 

 

 

თამარ ზამბახიძე 

 

10.07.2017წ. 

 

 


