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გიორგი მახარობლიშვილი 

 

სქესი: მამრობითი 

მოქალაქეობა: საქართველო 

დაბადების თარიღი: 1987 წლის 25 თებერვალი 

დაბადების ადგილი:  ყვარელი 

 

 

 
 

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა 

სტატუსი, 

ხარისხი  

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა პერიოდი 

 

სამართლის 

დოქტორი 

სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „კაპიტალურ საზოგადოებათა 

სტრუქტურაში ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელება 

კორპორაციულ-სამართლებრივ ქმედებათა (შეძენა, შერწყმა) 

საფუძველზე“, იურიდიული ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

2014 

 

 

სტუდენტი, 

დოქტორანტი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი 

 

2011-2014 

 

სტუდენტი, 

მაგისტრი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი 

 

2008-2010 

 

სტუდენტი,  

ბაკალავრი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი 

 

2004-2008 

 

მოსწავლე 

 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ყვარლის #1 საშუალო სკოლა 

 

 

1993-2004 

 

 

პროფესიული საქმიანობა 

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა თანამდებობა, სტატუსი პერიოდი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი 

2017, 

ოქტომბერი - 

დღემდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

დეკანის აპარატის უფროსი 

სპეციალისტი 

2014, 

სექტემბერი - 

2017, 

ოქტომბერი 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

ასისტენტ-პროფესორი 2012, მარტი - 

დღემდე 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

მოწვეული ლექტორი 2011, მარტი-

2012, მარტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების სამსახურის 

უფროსი სპეციალისტი 

იანვარი, 2011 – 

2014 wlis 
seqtemberi 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

სამეცნიერო კვლევებისა და 

განვითარების სამსახურის 

სპეციალისტი 

2010, 

თებერვალი  –

2010, 

დეკემბერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

რესურსების მართვის 

სამსახური 

2009, მარტი –  

2010, იანვარი 

 

 
სამეცნიერო 

პუბლიკაციები: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: საკუთრების ცნების ტრანსფორმაცია თანამედროვე სანივთო და 

საკორპორაციო სამართალში. 

გამომცემელი:  „იურისტების სამყარო“, თბილისი, 2017. 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: “Typological Separation of Corporations”, Polish-Georgian Law 

Review, 2017 №2. 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: რბილი სამართლის გავლენა კორპორაციული მართვის 

ეფექტიანობაზე. 

გამომცემელი:  „იურისტების სამყარო“, თბილისი, 2017. 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: კაპიტალის ბაზრის ფუნქციაუნარიანობა: არსებული რეალობა 

და რეფორმის აუცილებლობა 

გამომცემელი:  „იურისტების სამყარო“, თბილისი, 2017. 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: თანამედროვე ქართული სამეწარმეო სამართლის განვითარება 
(რეფორმის ძირითადი ასპექტები) 

გამომცემელი:  „იურისტების სამყარო“, თბილისი, 2016. 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: სამეწარმეო საქმიანობის თავისუფლება და სისხლის 

სამართლით დაცული სამართლებრივი სიკეთე (სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კომენტარი) 

გამომცემელი: „სამართლის სახლი“, თბილისი, 2016.  

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური:სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი (იურიდიული პირი) 

გამომცემელი: „GIZ“, თბილისი, 2016. 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: კორპორაციული სამართალსუბიექტობით დიფერენცირებული 

ორი ელემენტი: შეზღუდული პასუხისმგებლობა (limited liability) და 

კორპორაციის საფარველით (entity shielding) დაცულობა, გურამ ნაჭყებიას 

- 75, საიუბილეო კრებული 

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბილისი, 2016. 
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თარგმანები: 

ავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: კორპორაციული მართვის ზოგადი ანალიზი 

გამომცემელი: „იურისტების სამყარო“, თბილისი, 2015. 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი (თანარედ.) 

სათაური: საკორპორაციო სამართლის კრებული, III ტომი 

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბილისი, 2015. 

ავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: კაპიტალურ საზოგადოებათა სტრუქტურაში ფუნდამენტური 

ცვლილებების განხორციელება კორპორაციულ-სამართლებრივ ქმედებათა 

(შეძენა, შერწყმა) საფუძველზე 

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბილისი, 2014. 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: საკორპორაციო სამართლის კრებული, II ტომი 

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბილისი, 2014. 

ავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: სამიზნე საზოგადოების შეძენა კაპიტალის ორგანიზებულ 

ბაზარზე – დაუფლება სატენდერო შეთავაზებით და მისი სახეები 

გამომცემელი: „თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, „სამართლის 

ჟურნალი“, #1,2013, თბილისი, 2014. 

ავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: M&A-ის კონსტრუქციული ეფექტი სააქციო საზოგადოებაზე 

გამომცემელი: „თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, „სამართლის 

ჟურნალი“, #2, 2012, თბილისი, 2013. 

ავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: ანაზღაურება და დაზღვევა, როგორც კაპიტალურ 

საზოგადოებათა ხელმძღვანელ პირთა პასუხისმგებლობისგან დაცვის 

სამართლებრივი გარანტი 

გამომცემელი: „თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, „სამართლის 

ჟურნალი“, #1, 2012, თბილისი, 2013. 

ავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: მეწარმე სუბიექტთა დოგმატურ-თეორიული გამიჯვნა 

კაპიტალურ საზოგადოებათა საწყისებზე 

გამომცემელი: „თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, „სამართლის 

ჟურნალი“, #2, 2011, თბილისი, 2012. 

ავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 

სათაური: შეტანაუნარიანი ობიექტების განსაზღვრის პოზიტიური და 

ნეგატიური შინაარსი 

გამომცემელი: შპს „გამომცემლობა ფავორიტი“, ჟურნალი 

„მართლმსაჯულება და კანონი“, #1, 2012. 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი  

სათაური: საკორპორაციო სამართლის კრებული, I ტომი 

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბილისი, 2011. 

თანაავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი  

სათაური: აქციონერები და დაინტერესებული პირები 

გამომცემელი: „International Financial Corporation“-ის წარმომადგენლობა 

საქართველოში, ყოველკვარტალური ბიულეტენი „კორპორაციული 

მართვა“, #17, თბილისი, 2010. 

ავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი (სხვა თანამთარგმნელებთან ერთად) 

სათაური: საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარი (ანდრეა ბორონი 
(რედ.)) 
გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბილისი, 2016 

ავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი (თარგმანი) 

სათაური: გერმანული დუალისტური სისტემა: გამოცდილება, თეორიები, 

რეფორმირება (კლაუს ჰოპტი) 

გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბილისი, 2015. 

ავტორი: გიორგი მახარობლიშვილი 
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სათაური: ევროპის კომპანიათა სამართლის მოქმედების გეგმის 

გადასინჯვა (კლაუს ჰოპტი) 

გამომცემელი: „თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, „სამართლის 

ჟურნალი“, #2, 2014, თბილისი, 2015. 

 
წევრობა: დასახელება: საკორპორაციო, საბანკო და ეკონომიკური სამართლის 

ინსტიტუტი, იურიდიული ფაკულტეტი, თსუ 

თარიღი: 2010 წლის იანვრიდან - დღემდე. 

 
კონკურსი: დასახელება: "საუკეთესო სტატია კორპორაციული მართვის თემატიკაზე" 

ორგანიზატორი: საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (Interational 

Finance Corporation) წარმომადგენლობითი ოფისი საქართველოში; 

ნომინაცია: სპეციალური ნომინაცია „ყველაზე აქტუალური თემატიკა" 

სტატიისთვის „აქციონერები და დაინტერესებული პირები“ 

თარიღი: 2009 წლის თებერვალი. 

 
კონფერენციები/ 

სემინარები/ტრენინგები/ 

სერტიფიკატები: 

დასახელება: II deutsch-georgisches Koloqvium in Zivilrecht (Transformation des 

Privatrechts in Georgien).  (გერმანულ-ქართული კოლოქვიუმი). 

ორგანიზატორი: ზაარლანდისა და თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტები. 

მოხსენების თემა: Corporate Governance System and Model Concept. 

თარიღი: 2-3 ოქტომბერი, 2014., თბილისი, საქართველო. 

დასახელება: “Training In Mediation And Negotiation”, სერტიფიკატი. 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური 

ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოსთან (USAID), სამხრეთ ტექსასის სამართლის სკოლასთან, 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტთან (EWMI) და 

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი 

გაძლიერების პროექტთან (JILEP) თანამშრომლობით. 

თარიღი: 21–25 მარტი, თბილისი, საქართველო, 2013. 
დასახელება: “Training In Mediation And Negotiation”, სერტიფიკატი. 

ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური 

ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოსთან (USAID), სამხრეთ ტექსასის სამართლის სკოლასთან, 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტთან (EWMI) და 

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი 

გაძლიერების პროექტთან (JILEP) თანამშრომლობით. 

თარიღი: 6–28 ივნისი, თბილისი, საქართველო, 2012. 

დასახელება: ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო 

სამართლის მიმართულებით (სერტიფიკატი). 

თარიღი: 2008 წლის 25 ნოემბერი. 

 

 
უცხო ენები: 

 

დასახელება ცოდნის დონე 

ქართული მშობლიური 

ინგლისური თავისუფლად 

რუსული კარგად 
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                 თბილისი, საქართველო 
ელ-ფოსტა: giorgi.makharoblishvili@tsu.ge  
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