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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში
ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

უმაღლესი
1985-1996 წლებში სწავლობდა მათხოჯის ვ.დ. ძიძიგურის სახელობის საშუალო
სკოლაში.
1996-2001 წლებში - სწავლობდა აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
იურიდიულ

ფაკულტეტზე სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.


ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
მიმართულება სამართალი



სამუშაო გამოცდილება

1.

2000

წლის

პირველ

თებერვალს

მუშაობა

დაიწყო

ხონის

რაიონულ

სასამართლოში სხდომის მდივნად;
2.

2001-2002 წლებში როგორც მიწვეული სპეციალისტი მიჰყავდა ლექციების
კურსი თბილისის საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში;

3.

2004 წლის 20 თებერვალს კონკურსის წესით დაინიშნა ხონის რაიონული
სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწედ, საიდანაც განთავისუფლდა პირადი
განცხადების საფუძველზე 2011 წლის 01 იანვრიდან;

4.

2009 წსლი 14 სექტემბრიდან როგორც მიწვეული სპეციალისტი მუშაობდა აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო

უნივერსიტეტში,

ხოლო

ამჟამად არის ამავე

უნივერსიტეტის ასოცირებული-პროფესორი;
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2010 წლიდან როგორც მიწვეული სპეციალისტი მიჰყავდა ლექციების კურსი შ.
მესხიას ზუგდიდის

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, ხოლო 2015

წლიდან არის ამავე უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
6.

2011 წლიდან არის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური

X

რუსული

X

B1

B2

C1

C2

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში

თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1. გამარტივებული

წარმოებისას

გადახდევინების

შესახებ

ფულადი

დავალიანების

განცხადების

წარმოებაში

მიღებაზე უარის თქმა
2. დავალიანების

გადახდევინების

შესახებ

საქმეების

განსჯადობა გამარტივებული წარმოების დროს
3. განცხადების შეტანა გადახდის ბრძანების მიღების მიზნით
(წარმოების აღძვრა),
4. დავალიანების

გადახდევინების

შესახებ

განცხადების

წარმოებაში მიღება გამარტივებული წარმოების დროს
5. შესაგებელი

საქართველოს

სამოქალაქო

საპროცესო
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კოდექსის მიხედვით
6.

გადახდის ბრძანებაზე შესაგებლის (პროტესტის) წარდგენის
თავისებურებანი

7. ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის
საგნის დაბრუნების წარმოების აღძვრა
8. ლიზინგის

საგნის

მფლობელობაში

ლიზინგის

საგნის

დაბრუნების თაობაზე ბრძანების მიღება
9. აქციათა

სავალდებულო

მიყიდვის

შესახებ

წარმოების

აღძვრა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის
მიხედვით
10. რამდენიმე მოსაზრება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის სრულყოფასთან დაკავშირებით
11. გამარტივებული წარმოების ზოგადი დახასიათება

მონოგრაფიები:
1. დავალიანების გადახდევინების შესახებ საქმის განხილვის
გამარტივებული

წესი

სამოქალაქო

პროცესში,

გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ. 2008წ;
2.

გამარტივებული

წარმოება

საქართველოს

სამოქალაქო

პროცესში, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ. 2009 წ;

3. დავალიანების გადახდევინების შესახებ საქმის განხილვის
გამარტივებული

წესი

სამოქალაქო

პროცესში

(მეორე

გადამუშავებული გამოცემა), გამომცემლობა „ბონა-კაუზა“
თბ. 2011 წ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

-

ტრენინგები / სემინარები

1.

2002 წლის 17 ივნისს გაიარა მოსამართლის თანაშემწის
სამთვიანი

კომპლექსური

სასწავლო

კურსი

და

ჩააბარა

სასწავლო კურსით გათვალისწინებული ტესტური გამოცდა;
2.

2003 წლის 22 თებერვალს ჩააბარა პროკურატურის მუშაკთა
საკვალიფიკაციო გამოცდა;

3.

2003

წლის

08

ნოემბერს

ჩააბარა

ადვოკატთა

საერთო
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საკვალიფიკაციო გამოცდა;
4.

2005 წლის 18 ივნისს წარმატებით ჩააბარა მოსამართლეობის
საერთო საკვალიფიკაციო გამოცდა;

5.

2010 წლის 04 თებერვალს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია
თემაზე „გამარტივებული წარმოება საქართველოს სამოქალაქო
პროცესში“ და სადისერტაციო საბჭოს №6 გადაწყვეტილებით
მიენიჭა

სამართალმცოდნეობის

დოქტორის

აკადემიური

ხარისხი.
6.

2011 წელი - სერთიფიკატი გაცემული ადვოკატთა
პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ 2011 წლის 29
აპრილს, თემაზე „გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების
საკითხები“;

7.

2011 წელი - სერთიფიკატი გაცემული 2011 წლის

15-16

მაისს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულ
სემინარში

მონაწილეობისათვის

სამართლის

ძირითადი

თემაზე

ელემენტებისა

და

„ფინანსური
საგადასახადო

დავების შესახებ“;
8.

2011 წელი - სერთიფიკატი გაცემული 2011 წლის 27-28 მაისს
USAID-ის მიერ იურიდიულ კლინიკასთან დაკავშირებით;

9.

2011 წელი - სერთიფიკატი გაცემული 2011 წლის 10 ივნისს
USAID-ის სასამართლო ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის
რეფორმის

პროექტის

მიერ

ჩატარებულ

სემინარში

მონაწილეობისათვის თემაზე „საქმეთა ნაკადის მართვა და
საქმისწარმოების დაჩქარება სასამართლოში“;
10.

2011 წელი - სერთიფიკატი გაცემული 2011 წლის 25 ივნისს
საქართველოს სადაზღვევო ინტიტუტის მიერ ჩატარებულ
სემინარში

მონაწილეობისათვის

თემაზე

„საქართველოს

სადაზღვევო სისტემა“;
11.

2011 წელი - სერთიფიკატი გაცემული 2011 წლის 12-13
ივლისს

მართლმსაჯულების

დამოუკიდებლობისა

და

სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის ფარგლებში;
12.

2011 წელი - სერთიფიკატი გაცემული 2011 წლის 15 ივლისს
ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისიის მიერ
ჩატარებულ

სემინარში

მონაწილეობისათვის

თემაზე

„

აღკვეთის ღონისძიებების, ევროკონვენციის მე-5 მუხლისა და
ადვოკატთა პრეზენტაციის უნარ-ჩვევების შესახებ“;
13.

2011 წელი - სერთიფიკატი გაცემული2011 წლის 20-21
სექტემბერს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის
მიერ ჩაატარებულ სემინარში მონაწილეობისთვის თემაძე
„ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და
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გასაჩივრების მექანიზმები“.
14.

2012 წელი - საზაფხულო სკოლა მედიაციაში

15.

2012 წელი - სერთიფიკატი გაცემული 2012 წლის 01 ივნისს
ტრეინინგში

მონაწილეობის

მირებისათვის

თემაზე

‘აბიტრაჟოი-მართლმსაჯულების პრივატიზაცია 9ქართული და
საერთაშორისო პრაქტიკა და პრობლემები)
16.

2012 წელი - სერთიფიკატი გაცემული საქართველოს
ადვოკატთა

ასოციაციის

მიერ

ტრეინინგში

მონაწილეობისათვის თემაზე ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა
17.

2012 წელი - სერთიფიკატი ფაცემული საქართველოს
ადვოკატთა

ასოციაციის

მონაწილეობისათვის
გადაწყვეტილებების

ტემაზე
დასაბუთება

მიერ

ტრეინინგში

-

სასამართლო

სისხლის

სამართლის

საქმეებზე
18.

2012 წელი - სერთიფიკატი გაცემული კავკასიის ადვოკატთა
სკოლის მიერ ტრეინინგში მონაწილეობისათვის თემაზე მხარეები სამოქალაქო პროცესში

19.

2012

წელი

-

სერთიფიკატი

ბიზნეს

სამართალში

განგრძობადი იურიდიული განათლების მეორე ეროვნულ
კონფერენციაში მონაწილეობისათვის
20.

2012 წელი - სერთიფიკატი ტრეინინგი ტრენერთათვის

21.

2013 წელი - სერთიფიკატი გაცემული საქართველოს
ადვოკატთა

ასოციაციის

მიერ

ტრეინინგში

მონაწილეობისათვის თემაზე ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა
22.

2013 წელი -

სერთიფიკატი გაცემული საქართველოს

ადვოკატთა ასოციაციის მიერ

სამოქალაქო სამართლის

განხრით ტრეინინგში მონაწილეობისათვის
23.

2013 წელი -

სერთიფიკატი გაცემული საქართველოს

ადვოკატთა ასოციაციის მიერ

სამოქალაქო სამართლის

განხრით ტრეინინგში მონაწილეობისათვის
24.

2014 წელი - სერთიფიკატი სემინარში მონაწილეობისათვის
თემაზე

-

დისკრიმინაციის

აკრძალვის

ევროპული

სტანდარტები
25.

2014 წელი - სერთიფიკატი სემინარში მონაწილეობისათვის
თემაზე „შრომის სამართალი“
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Curriculum Vitae
პროექტები / გრანტები

-

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

-

ჯილდოები / სტიპენდიები

-

1.

რეცენზია -

2.
3.
4.

სახელი, გვარი

შალვა ქურდაძე , ნინო ხუნაშვილი - სამოქალაქო საპროცესო
სამართალი, თბ. 2012 წ
ზურაბ ჭეჭელაშვილი - სანივთო სამართალი, თბ. 2014 წ.
ზურაბ ჭეჭელაშვილი - სანივთო სამართალი, თბ. 2016 წ.
შალვა ქურდაძე, ნინო ხუნაშვილი, გიორგი ქურდაძე - სამოქალაქო
სააღსრულებო სამართალი, 2017 წ.

გვერდი 6 / 6

