ქუთაისი, საქართველო

Curriculum Vitae
გოჩა აბუსერიძე
პერსონალური

დაბადების თარიღი – 12.10.1973

ინფორმაცია

მოქალაქეობა- საქართველოს მოქალაქე
სოციალური სტატუსი - დაოჯახებული

განათლება

1990 წელს წარჩინებით დაამთავრა სოფელ საჯავახოს საშუალო სკოლა
1996 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი
2007 წელს წარმატებით ჩააბარა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
2007 წელს წარმატებით ჩააბარა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო
გამოცდა
2008-2009 წლებში სწავლობდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში
2014
წლიდან
სწავლობს
გრიგოლ
რობაქიძის
სახელობის
უნივერსიტეტის
დოქტორანტურაში.
სადისერტაციო
თემა:
,,პრევენციული
დაცვის
ღონისძიებები
ადმინისტრაციულ
სამართალში’’ (ამჟამად სტატუსი შეჩერებული აქვს)
2017 წლიდან არის იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ტრენერი
(მიმართულება: ქალთა წინააღმდეგ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა).

სამუშაო გამოცდილება

1992-1994 წლებში გაიარა სამხედრო სავალდებულო სამსახური, რა
პერიოდშიც მონაწილეობას ღებულობდა აფხაზეთის რეგიონში
მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში და არის ომის ვეტერანი
1999-2002 წლებში მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის სამტრედიის რაიონული
განყოფილების გამომძიებლად
2002-2003 წლებში მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
იმერეთის
სამხარეო
საგამოძიებო
სამსახურის
გამომძიებლად

2003-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სამტრედიის საგამოძიებო სამსახურის უფროსის
მოადგილედ
2005-2008 წლებში მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სამტრედიის რაიონული განყოფილების დეტექტივგამომძიებლად
2009-2010 წლებში მუშაობდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს
მოსამართლედ
და
ამავდროულად
ასრულებდა
წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილებას
2012 წლის 27 თებერვლიდან მივლინებულ იქნა ქუთაისის სააპელაციო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში მოსამართლის
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
2012 წლის 30 ოქტომბრიდან დაინიშნა ქუთაისის სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლედ, ამავე წლიდან დღემდე მუშაობს აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიწვეულ სპეციალისტად
2013 წლის 19 მარტიდან დღემდე მუშაობს ქუთაისის სააპელაციო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარის
თანამდებობაზე.

სემინარები
კონფერენციები

და


















სასამართლო პრაქტიკის განხილვა, 15-16 ოქტომბერი,
თბილისი, 2014წ.
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეთა განხილვის
პრობლემატური საკითხები, 19-20 სექტემბერი, თბილისი, 2014წ.
კანონი ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ და საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, 25 აპრილი, თბილისი, 2014წ.
სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა, 18-19 ივნისი, ბათუმი, 2013 წ.
საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებულ საკითხებზე, 14-15
ივლისი, 2012 წ. თბილისი
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის
პროექტი, 2-3 ივნისი, 2012 წ. თბილისი
სასამართლო პროცესზე კომუნიკაციის სტანდარტები, 18-19
მაისი, 2012 წ. ჭყალტუბო
ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა, 26-27 ნოემბერი, 2011 წ.
ბათუმი
სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი, 2-3 ივლისი,
თბილისი, 2011 წ.
ადმინისტრაციული სამართლის პრობლემატური საკითხები 2021 მაისი, 2011 წ. წყალტუბო
ახალი საგადასახადო კოდექსი, 2-3 აპრილი, 2011 წ. წყალტუბო
სამოქალაქო
და
ადმინისტაციული
გადაწყვეტილების
აღსრულება, 25-26 თებერვალი, თბილისი, 2011 წ.
სისხლის სამართლის საქმისწარმოების პროგრამა 12-13
თებერვალი, 2011 წ. თბილისი
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცვლილებები, 21 იანვარი,
2011 წ. ქუთაისი












ადმინისტრაციულ სამართალში ,,უზენაესი სასამართლოს მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილებების
პრაქტიკაში
დანერგვის
მიზნით”4-5 დეკემბერი, თბილისი, 2010 წ.
სამოქალაქო სამართალში ,,დაუსწრებელი გადაწყვეტილება,
სამართალმემკვიდრეობა და სხვ. ”15-17 ოქტომბერი, წყალტუბო,
2010 წ.
საარჩევნო დავები 1-2 მაისი, 2010 წელი, ქობულეთი
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
განხილვის
თავისებურებანი (961-ე მუხლი და სხვ.) 20-21 თებერვალი 2010
წ. თბილისი
,,ადმინისტრაციულ სამართლში ერთგვაროვანი პრაქტიკის
ჩამოყალიბება” 21-22 ნოემბერი, 2009წ. თბილისი
ადამიანის უფლებების შესახებ, 14-15 ნოემბერი, თბილისი, 2009
წ.
სემინარი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე 24-25
იანვარი, თბილისი, 2009 წ.

samecniero Sromebi და სტატიის დასახელება - სასამართლო დავების განახლების
სტატიები

თავისებურებანი. გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალში
,,მართლმსაჯულება და კანონი’’ ტომი 1 N4(47)15 გვერდი 29-34

პერსონალური თვისებები კომუნიკაბელურობა,

მიზანდასახულობა, პუნქტუალიზმი, კარგად
განვითარებული პასუხისმგებლობის გრძნობა, კოლეგიალურობა,
საქმის ერთგულება, გუნდური და დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი

ენების ფლობა





Kkompiuteruli
programebis codna







ქართული-(მშობლიური)
რუსული-(თავისუფლად)
ინგლისური-(შეზღუდული)
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Internet და Email

interesis sfero

 სამართალი

hobi






მუსიკა
მოგზაურობა
კითხვა
სპორტი (ცურვა)

