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დაოჯახებული
მყავს მეუღლე და ერთი ვაჟი.

განათლება:

* საშუალო

1988-1999წ _ დავამთავრე ქ. თბილისის 187-ე საშუალო სკოლა;
*2000–2005წ.
_
დავამთავრე
საქართველოს
სახელმწიფო
აგრარული უნივერსიტეტი. მომენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია
(მაგისტრთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი).

*უმაღლესი

*
2007-2010წ
_
დავამთავრე
თბილისის
ეკონომიკურ
ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის
ფაკულტეტი და მომენიჭა სამართლის დოქტორის აკადემიური
ხარისხი

დამატებითი
განათლება/სერტიფიკატები * 2006წ. _ იუტიციის უმაღლეს სკოლაში გავიარე მოსამართლის
თანაშემწის სამთვიანი კომპლექსური სასაწავლო კურსი და 2006
წლის 28 ივლის ჩავაბარე სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული
ტესტური გამოცდა
* 2006 წელს – ჩავაბარე ადვოკატის საკვალიფიკაციო
სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით.

გამოცდა

* 2009 წლის 24 იანვარს ჩავაბარე მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო
გამოცდა
სამოქალაქო
და
ადმინისტრაციული
სამართლის
სპეციალიზაციით.
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2015 წლის 28 ნოემბერს განმეორებით ჩავაბარე მოსამართლეობის
საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული
სამართლის სპეციალიზაციით
* საერთაშორისო სახლში გავიარე ინგლისური ენის შემსწავლელი
კურსები (International House Tbilisi) Advanced a საფეხურზე. (c1) ჩავაბარე
პროგრამIთ გათვალისწინებული გამოცდა და ავიღე c1 დონის
სერტიფიკატი Aშეფასებით.
სამუშაო გამოცდილება

* 2005 წელს 17 მარტს კ/ს “ლევანი და კომპანიაში” დავინიშნე
სტაჟიორად.
2005 წლის 22. სექტებერიდან 2007 წლის თებერვლამდე კ/ს
“ლევანი და კომპანიაში” ვმუშაობდი ადვოკატად.
2007
წლის
თებერვლიდან
2007
წლის
1
ივნისამდე
ვირიცხებოდი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სხდომის
მდივნის თანამდებობის რეზერვში ამ დროის განმავლობაში
ვახორციელბდი სტაჟიორის ფუნქციებს.
2007 წლის 1 ივნისიდან 2008 წლის 12 დეკემბრამდე
ვმუშაობდი
თბილისის
ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული განყოფილების
უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე.
2008 წლიდან 2010 წლის 1 დეკემბრამდე ვმუშაობდი
თბილისის
ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო
უნივერსიტეტში
იურიდიული
განყოფილების
უფროსის
თანამდებობაზე.
2006 წლის 25 სექტემბრიდან 2009 წლის 31 დეკემბრამდე
ვკითხულობდი ლექციებს თბილისის ბიზნესის და სამართლის
საერთაშორისო უნივერსიტეტში.
2008 წლიდან 2019 წლის 1 მარტამდე გურამ თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტის
იურიდიული
განყოფილების
უფროსი
2010 წლის იანვრიდან 2014 წლის თებერვლამდე
გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტში
სამართლის
ფაკულტეტზე
კერძო
სამართლის
კათედრაზე
მეკავა
ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა
2012 წლიდან 2013 წლებში საავიაციო უნივერსიტეტში
ვმუშოაბდი ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე.
2015 წლის თებერვლიდან 2019 წლის 6 მარტამდე გურამ
თავართქილაძის
სახელობის
თბილისის
სასწავლო
უნივერსიტეტში სამართლის ფაკულტეტის კერძო სამართლის
კათედრის პროფესორი
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2019
wlis
ianvridan
soxumis
saxelmwifo
iuridiuli fakultetis asocirebuli profesori

uniersitetis

2018 wlidan advokatTa asociaciis wevri.
სამეცნიერო შრომები

დამატებითი ინფორმაცია

1. ლ. დოღონაძე, ნინო ხაბალაშვილი, “არაქონებრივი
(მორალური) ზიანი გერმანიის კანონმდებლობის შესაბამისად”.
ჟურნალი. “თეუსუ”O#1;
2. ლ. დოღონაძე, “მორალური ზიანის ანაზღაურების
საპროცესო
თავისებურებები
უკრაინის
კანონმდებლობის
მიხედვით”. ჟურნალი “თეუსუ” #1;
3. ლ. დოღონაძე, “არაქონებრივი
(მორალური)
ზიანის ცნება” ჟურნალი. “თეუსუ” #2.
4. ლ. დოღონაძე, ნინო ხაბალაშვილი, “არაქონებრივი
(მორალური) ზიანის ანაზღაურება შრომითი უფლებების
დარღვევის დროს. ჟურნალი. “ცხოვრება და კანონი”O#18; 2012წ.
5. არამატერიალური სიკეთე და არაქონებრივი უფლებები
ჟურნალი. “ცხოვრება და კანონი”. 2014წ
6. “მოსამართლის გამოხატვის თავისუფლების უფლება”
გამოქვეყნებულია სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკის
ვებ გვერდზე 2016წ.
7. @@მოსამართლეთა სამართლიანი დანიშვნა, როგორც
სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მისადმი საზოგადოების
ნდობის გარანტი. გამოქვეყნებულია სამართლის ელექტრონული
ბიბლიოთეკის ვებ გვერდზე 2017წ.
8. ოჯახის წევრის გარდაცვალებით მიყენებული მორალური
ზიანის ანაზრაურება ჟურნალი. “ცხოვრება და კანონი” 2019წ.





2010წ.
_
გავიარე
ა/სატრანსპორტო
საშუალებების
მართვის შემსწავლელი კურსები, B კატეგორია BB.
ადრეული
ასაკიდან
აქტიურად
ვარ
დაკავებული
სპორტით მიყვარს ფეხბურთი, ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი.
რუსული ენა _ კარგად; ინგლისური _ კარგად; ქართული
– მშობლიური..

უცხო ენების ცოდნის
დონე

rusuli ena _ kargad; inglisuri _ kargad; qarTuli – mSobliuri.

კომპიუტერთან
მუშაობის გამოცდილება

Windows; MS Word, MS Excel; internet
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