პირადი ინფორმაცია
სახელი / გვარი

გიორგი თუმანიშვილი

მისამართ(ებ)ი

ჩეხეთი, ქ. ბრნო, XXXXXX,
XXX XXX, (ფაქტობრივი საცხ. ადგილი)

ტელეფონი
ელ-ფოსტა
LinkedIn
ეროვნება
სქესი
აკადემიური ხარისხი

Facebook Youtube Channel Acclaim
ქართველი
მამრობითი
სამართლის დოქტორი

რელევანტული სამუშაო
გამოცდილება სამართლის პროფესორად მუშაობის 15+ წელი
თარიღები
თანამდებობა
ძირითადი საქმიანობა და
მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
ძირითადი საქმიანობა და
მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი

სექტემბერი 2006 – დღემდე
2018-დან - სრული პროფესორი (დადასტურება იხ. აქ)
ლექციების ჩატარება, სამეცნიერო ხასიათის შრომების შექმნა,
სტუდენტთა ხელმძღვანელობა.
კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა / Caucasus
University, Caucasus School of Law. იხ. მეტი
განათლება
2014 ოქტომბრიდან 2015 ივნისამდე
მრჩეველი/კონსულტანტი (დადასტურება იხ. აქ)
სასამართლო გადაწყვეტილებათა ანალიზი და მათი დასაბუთების
სრულყოფისათვის ახალი საძიებო სისტემის შემუშავება და იმპემენტაცია.
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საჯარო (სასამართლო სისტემა)

რელევანტული განათლება
2018 ჰარვარდის უნივერსიტეტი / Harvard University
სამართალი/ბიოეთიკა. კონცენტრაცია:
The Law, Medicine, and Ethics of Reproductive Technologies and Genetics. HLS4X
2009 თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი /
Ph.D. Tbilisi Humanitarian University (THU)
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
კონცენტრაცია: საერთაშორისო კერძო სამართალი - ხელშეკრულებები /
International Private Law – Contracts.
დისერტაცია ხელმისაწვდომია აქ: იხ. დიპლომი და დადასტურება
ენები English
Russian
Georgian
Czech

(Full Professional Proficiency)
(Native or Bilingual Proficiency)
(Native or Bilingual Proficiency)
(Elementary Proficiency)

დამატებითი დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ გაეცნოთ სრულ CV-ს.
იხ. შემდეგი გვერდები
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დეტალური ინფორმაცია
პირადი ინფორმაცია
სახელი / გვარი

გიორგი თუმანიშვილი

მისამართ(ებ)ი

ჩეხეთი, ქ. ბრნო,
(ფაქტობრივი საცხ. ადგილი

ტელეფონი
ელ-ფოსტა
LinkedIn
ეროვნება
სქესი
აკადემიური ხარისხი

Facebook Acclaim YouTube Channel

Academia.edu Researchgate

ქართველი
მამრობითი
სამართლის დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება
თარიღები
თანამდებობა

სექტემბერი 2006 – დღემდე
2018-დან - სრული პროფესორი (დადასტურება იხ. აქ)

ძირითადი საქმიანობა და
მოვალეობები

ლექციების ჩატარება, სამეცნიერო ხასიათის შრომების შექმნა,
სტუდენტთა ხელმძღვანელობა. მათ მიერ სამეცნიერო ნაშრომებზე
მუშაობის პროცესში. განათლების მიღების თანამედროვე მიდგომების
იმპლემენტირება სამართლის სწავლების პროცესში. სტუდენტთა
მოსწრების შეფასება და უკუკავშირის განხორციელება.

დამქირავებლის სახელწოდება

კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა / Caucasus University,
Caucasus School of Law. იხ. მეტი

ბიზნესის ან სექტორის ტიპი

თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა

განათლება

ნოემბერი 2018 – დღემდე (დადასტურება იხ. აქ)
ტექნიკური ინჟინერი/IC2 (Performance Team)
Oracle/Netsuite მდგრადი წარმადობის უზრუნველყოფა (KB) სტატიების
შექმნა დასრულებული, წარმატებული შემთხვევებისათვის.
Oracle Czech s.r.o. იხ. მეტი
ტექნოლოგია - Technology/IT
ნოემბერი 2017 – ნოემბერი 2018
Focal Point / Shift Leader / Technical Engineer

საქმიანობა და მოვალეობები

Citi Bank აშშ. სრული საინფორმაციო/ტექნიკური მხარდაჭერა (PC,
Software/App/Mobile). Workflow - რედისტრიბუცია. lines/SLA/SLO და KPI.
მონიტორინგი. Agile და SCRUM-ის იმპლემენტაცია და მხარდაჭერა.

დამქირავებლის სახელწოდება

IBM Global Services Delivery Centre Czech Republic s.r.o., (Brno). იხ. მეტი

ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა

ტექნოლოგია - Technology/IT
თებერვალი 2017 – მაისი 2017
Staff Associate
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საქმიანობა და მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი

თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება

თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

AT&T პროდუქციის მდრადი ფუნქციონირების ტექნიკური
უზრუნველყოფა.
AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o., (Brno, Czech Republic).
იხ. მეტი
კომუნიკაცია - Communications
მარტი 2016 – მაისი 2016
მასწავლებელი
მონტესორის სისტემის დიზაინი და იმპლემენტაცია ბავშვებთან
ურთიერთობაში. მონტესორის სისტემის შესწავლა ბავშვთა ქცევისა და
ფსიქოლოგიური განვითარების პროცესში.
საბავშვო ბაგა-ბაღი – Montessori. ZŠ Sluníčko - Montessori, s.r.o. Brno, (Brno,
Czech Republic)
განათლება

სექტემბერი 2015 – ივლისი 2017
მკვლევარი
კვლევა, სამეცნიერო შრომების მომზადება
Masaryk University, (Brno, Czech Republic)
განათლება
ივნისი 2015 – ივნისი 2017 (დადასტურება იხ. აქ)
იურისტი
იურიდიული კონსულტირება, ხელშეკრულების შედგენა, მედიაცია.
Caritas Czech Republic in Georgia

სექტემბერი 2015 – ივლისი 2017
იურისტი
სამართლებრივ საკითხებზე კონსულტირება
Czech Development Agency საქართველოში)
არასამთავრობო
2014 – 2018 (დადასტურება იხ აქ:)
პროფესორი
ლექციების ხელმძღვანელობა, სამეცნიერო აქტივობა.
Teaching University European Academy (Georgia)
განათლება
September 2014 – June 2015 (დადასტურება იხ. აქ)
მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსები: საერთაშორისო კერძო სამართალი; ხელშეკრულებათა
შედგენის ტექნიკა; საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებანი
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დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

კავკასიის სამართლის სკოლა / სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო
უნივერსიტეტი
Educational
2014 ოქტომბრიდან 2015 ივნისამდე
მრჩეველი/კონსულტანტი (დადასტურება იხ. აქ)
სასამართლო გადაწყვეტილებათა ანალიზი და მათი დასაბუთების
სრულყოფისათვის ახალი საძიებო სისტემის შემუშავება და იმპემენტაცია.
აღნიშნული საძიებო სისტემა ეხმარება მოსამართლეებს
გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში არგუმენტაციისა და მსგავს
საქმეებში გამოყენებული ფაბულების, დროის მცირე მონაკვეთში - სწრაფ
მოძიებაში.
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საჯარო (სასამართლო სისტემა)
ივლისი 2013 – აგვისტო 2014 (დადასტურება იხ. აქ)
სრული პროფესორი
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელობა კერძო (ბიზნეს) სამართალში,
უშუალო სალექციო/პედაგოგიური საქმიანობა, კვლევითი საქმიანობა.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივლისი 2010 – ივლისი 2014 (დადასტურება იხ. აქ)
სამართლის სკოლის დეკანი
ფაკულტეტზე სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის ეფექტურად
წარმართვის უზრუნველყოფა, ფაკულტეტის მართვა.
ილიას სახელმწიფო უნივეტსიტეტი
განათლება
ოქტომბერი 2011 - 2015 (დადასტურება იხ. აქ)
პროექტის კოორდინატორი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
პროექტის (,,რეგიონული ინტერდისციპლინარული პოსტ-საბაკალავრო
კურიკულუმის შემუშავება ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართლის
სფეროში”) მართვა.
European Commission, TEMPUS Project
განათლება
ივლისი 2010 – 2013 (დასაბუთება იხ. აქ)
ასოცირებული პროფესორი
სილაბუსებისა და სასწავლო პროგრამების მეთოდური შემუშავება და
იმპლემენტირება.
უშუალო
სალექციო/პედაგოგიური
საქმიანობა,
კვლევითი საქმიანობა.
სალექციო კურსების ხელმძღვანელობა: (დადასტურება იხ. აქ)
▪ 2013 შემოდგომა: სამართლის პროფესიები; კერძო სამართალი I; კერძო
სამართალი II; საოჯახო სამართალი; კვლევითი პროექტი
▪ 2013 გაზაფხული:
ბაკალავრის სემინარი (სამართალი); კვლევითი
სემინარი კერძო სამართალში.
▪ 2012 შემოდგომა: კერძო სამართალი I; ბაკალავრის სემინარი (სამართალი).
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა

2011 შემოდგომა: კერძო სამართალი II; კვლევითი სემინარი კერძო
სამართალში.
2011 გაზაფხული: კერძო სამართალი I; კერძო სამართალი II; კვლევითი
სემინარი კერძო სამართალში.
2010 შემოდგომა: სამართლის პროფესიები; კერძო სამართალი I; შესავალი
ვალდებულებით სამართალში.
2010 გაზაფხული: სამართლის პროფესიები; კერძო სამართალი II; საოჯახო
სამართალი.
2009 შემოდგომა: კერძო სამართალი I; გარიგებები; იპოთეკა და გირავნობა;
შესავალი ვალდებულებით სამართალში.
2009 გაზაფხული: სამართლის პროფესიები.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა
განათლება

2008 -2010 (დადასტურება იხ. აქ)
კერძო სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი, ლექტორი

საქმიანობა და მოვალეობები

კერძო სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელობა, სილაბუსებისა და
სასწავლო პროგრამების მეთოდური შემუშავება და იმპლემენტირება.
უშუალო სალექციო/პედაგოგიური/კვლევითი საქმიანობა: სალექციო
კურსების ხელმძღვანელობა:
▪ საჯარო ლექციები კერძო სამართალში;
▪ სპეც-კურსი (გარიგებები);
▪ სპეც-კურსი (შესავალი ვალდებულებით სამართალში);
▪ სპეც-კურსი - სამართლის პროფესიები;
▪ 4. სპეც-კურსი - საოჯახო სამართალი.

დამქირავებლის სახელწოდება

ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტი / ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

განათლება
2005-2010 (დადასტურება იხ. აქ)
საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის დირექტორი,
ასოცირებული პროფესორი (2010 წლის ივლისამდე), მოწვეული ლექტორი
სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელობა (კურიკულუმის შემუშავება,
სილაბუსების შემუშავება/ადაპტირება), რამოდენიმე სასწავლო საგნის
(სალექციო კურსი) ხელმძღვანელობა:
1. საერთაშორისო კერძო სამართალი (2006 წლის გაზაფხულის სემესტრი,
2007 წლის გაზაფხულის სემესტრი, 2009 წლის გაზაფხულის
სემესტრი);
2. იურიდიული წერის ტექნიკა, კვლევა და დაცვა (2006, 2007, 2008, 2009
წლების გაზაფხულისა და შემოდგომის სემესტრები).
3. საოჯახო სამართალი (2009 წლის გაზაფხულის სემესტრი)
4. მემკვიდრეობის სამართალი (2009 წლის გაზაფხულის სემესტრი)
კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა
განათლება
2007-2009
ასოცირებული-პროფესორი, ექსპერტ-კონსულტანტი
კონსულტაციების (ლექციების) ჩატარება იურიდიული ფაკულტეტის
სტუდენტებისათვის.
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2008 წლის შემოდგომის სემესტრი - სახელმწიფოსა და სამართლის
თეორია, საერთაშორისო კერძო სამართალი.
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები
დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი

Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics
განათლება
2006-2010 (დადასტურება იხ. აქ.)
ასოცირებული პროფესორი (2010 წლის 01 აგვისტომდე), ლექტორი
2007 წლის გაზაფხულის სემესტრი - შესავალი სამოქალაქო სამართალში
2008 წლის გაზაფხულის სემესტრი - ვალდებულებითი სამართალი
2008 წლის შემოდგომის სემესტრი - საოჯახო სამართალი
2009 წლის გაზაფხულის სემესტრი - მემკვიდრეობის სამართალი,
საერთაშორისო კერძო სამართალი;
2009 წლის შემოდგომის სემესტრი - შედარებითი სამოქალაქო სამართალი
(მაგისტრატურა);
2010 წლის გაზაფხულის სემესტრი - ვალდებულების უზრუნველყოფის
სამართალი; ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი; შესავალი
სამოქალაქო სამართალში.
თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
განათლება
2006 - 2010
იურისტი (დადასტურება იხ. აქ)
კონტრაქტების შედგენა, პროექტების სამართლებრივი ანალიზი და
ექსპერტიზა, სამართლებრივ საკითხებზე ზეპირი და წერილობითი
კონსულტირება.
ჩეხური არასამეწარმეო ორგანიზაცია - “People in Need” ფილიალი
საქართველოში
არასამეწარმეო, არასამთავრობო
2005-2007
გამგეობის წევრი, გამგეობის თავმჯდომარე (დადასტურება იხ. აქ)
▪ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა მესამე
პირებთან;
▪ პროექტების შემუშავება/იმპლემენტაცია;
▪ ურთიერთობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
▪ უცხოური კორპორაციების ინტერესების წარმომადგენლობა და დაცვა
საქართველოში;
კონტრაქტების (საშუალო და მაღალი - 50 000 – 3 800 000 აშშ დოლარის
ღირებულების) შემუშავება და სამართლებრივი უზრუნველყოფა.
საქართველოს იურისტები საზღვრების გარეშე (GLWB)
არასამეწარმეო, არასამთავრობო
2004-2005
მოწვეული ლექტორი
სალექციო კურსი საერთაშორისო კერძო სამართალში და საერთაშორისო
სახელშეკრულებო სამართალში
კავკასიის აკადემიური ცენტრი (CAC)
განათლება
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თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი
თარიღები
თანამდებობა
საქმიანობა და მოვალეობები

დამქირავებლის სახელწოდება
ბიზნესის ან სექტორის ტიპი

სექტემბერი 2004 – დეკემბერი 2004
კონსულტანტი, ადვოკატი
მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენის სამართლებრივი
კონსულტირება, წარმომადგენლობა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოებში
და სასამართლოში.
ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრი
არასამეწარმეო
2004-2005
თსუ შიდა აუდიტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი,
თსუ რექტორის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში
თსუ შიდა აუდიტის განყოფილების სამართლებრივი უზრუნველყოფა,
დოკუმენტაციის სამართლებრივი ექსპერტიზა. თსუ რექტორის
ბრძანებების პროექტების შედგენა, სხვადასხვა პროექტების
სამართლებრივი ექსპერტიზა.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
განათლება
2001-2004
ლექტორი
სალექციო კურსები:
საერთაშორისო საჯარო სამართალი;
საერთაშორისო კერძო სამართალი;
სამოქალაქო სამართალი;
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი;
კორპორატიული სამართალი.
თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი ,,იბერია’’
განათლება
2002-2003
იურისტი
Citizens Advocacy Project (CAP) - ის ფარგლებში პროექტის კოალიციაში
მყოფი არასამთავრობო ორგანიზაციების კონსულტირება არასამეწარმეო
სამართლის საკითხებზე.
საქართველოს ბიზნეს სამართლის ცენტრი (GBLC)
არასამეწარმეო
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განათლება
სტატუსი
მისანიჭებელი ხარისხი

საქმიანობა და
პასუხისმგებლობა
დაწესებულების სახელწოდება
თემა

დოქტორანტურის სტუდენტი (დღემდე) დადასტურება:
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ფაკულტეტი
დოქტორანტურა (მიმართულება - იდენტობის კვლევები)
საკვლევი თემა - ,,მე’’, ,,მე-იდენტობა’’, ,,მე-ცნობიერება’’
PhD in IT/Quantum Physics/Neuroscience (to be awarded)
კვლევა, სამეცნიერო სტატიების მომზადება
Ilia State University (Georgia) / Masaryk University (Czech Republic)
Possibility of Digitalization of Memories; Transcript:

2019 (მიმდინარე)
ვაშინგტონის უნივერსიტეტი / University of Washington

IT Project Management. Concentrations:
Strategic Applications of IT Project & Program Management;
Portfolio Management, Governance, & the PMO
Leadership and Management for PM Practitioners in IT
2019 ტოკიოს უნივერსიტეტი / The University of Tokyo (მიმდინარე)
კვანტური მექანიკა / Quantum Mechanics.
კონცენტრაცია / Concentration:

კვანტური მექანიკა და მოლეკულური სტრუქტურები / Quantum Mechanics of

Molecular Structures
2018-2019 მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
MIT-Massachusetts Institute of Technology
კვანტური მექანიკა / Quantum Mechanics.
კონცენტრაცია / Concentration:
ტალღები:

Wave functions, operators, and expectation values. 8.04.1.
2018-2019

ჰარვარდის უნივერსიტეტი / Harvard University

Data Science. Concentration: Probability. PH125.3
Neuroscience. Concentration: Fundamentals of Neuroscience.
MCB80.1; MCB80.2; MCB80.3.
Bioethics. Concentration:
The Law, Medicine, and Ethics of Reproductive Technologies and Genetics. HLS4X
2017-2018 The Hebrew University of Jerusalem
Neuroscience. Concentration: Synapses, Neurons and Brains
2015-2017 Masaryk University
Interdisciplinary Studies (ERASMUS) Transcript here:
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2009 თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი
დოქტორანტურა მომენიჭა სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
კონცეტრაცია: საერთაშორისო კერძო სამართალი - ხელშეკრულებები.
იხ. დისერტაცია: იხ.დიპლომი. იხ. დადასტურება

2001-2004
პროგრამის სახელწოდება

1997-2001
მინიჭებული ხარისხი
პროგრამის სახელწოდება

1997-2001
მინიჭებული ხარისხი
პროგრამის სახელწოდება

1998-2000

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიზნობრივი ასპირანტურა, სპეციალობით საერთაშორისო სამართალი (დადასტურება იხ. აქ)
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იურისტის კვალიფიკაცია
დადასტურება იხ. დიპლომი; Transcript1; Transcript2.
სამართალმცოდნეობა, სამართლის ფაკულტეტი

თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი ,,იბერია’’
იურისტის კალიფიკაცია (იხ. დიპლომი; Transcript).
სამართალმცოდნეობა. სამართლის ფაკულტეტი

დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

პროგრამის სახელწოდება

სამედიცინო ფსიქოლოგია

2018-2019 სპეციფიკური
უნარჩვევები დადაწტურებული
სერთიფიკატით ან/და ბეიჯით

✓ Leadership/Management
Agile/Scrum/Kanban
ITIL Foundation
PM54G - Project Management
PM36G - WWPMM
✓ Blockchain Essentials (More)
✓ Applications
Android App Programming

✓ Data Science
Data Science Foundation
Big Data Foundation
Data Mining
Deep Learning
Hadoop
Machine Learning
✓ Programming
HTML/CSS/XML/jQuery/JSON
JavaScript
Python (დამატებით იხ: აქ და აქ)

ტრენინგები /სემინარები 2012-2018 (მონაწილეობა მაქვს მიღებული 60 + ტრენინგ/სემინარში
სამართლის სხვადასხვა მიმართულებით. ორგანიზატორისა და სპიკერის
რანგში 28 ტრენინგ(შ)ი, სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობების,
ფსიქოლოგიის,
მენეჯმენტის,
მარკეტინისა
და
თანამედროვე
ტექნოლოგიების საკითხებზე.
დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ მომმართოთ დამატებით.
ახლო წარსულში დასრულებული (2018):
Leaders Edge, Leadership-Time Management, GDPR, Agile Business Analysis, Agile
Operations/Programs, ISTQB, SAP CRM, SCRUM, ტრენინგთა ჩამონათვალი IBM-დან
ხელმისაწვდომია აქ:
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2002-2012
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

მარტი 2012

American Bar Association (Rule of Law Initiative)
Teacher Training Course in Trial Advocacy Skills for Law Professors
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

ივლისი 2011

East-West Management Institute, USAID
Master Class on Teaching Methods – Introducing Students to American Law
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

ივლისი 2011

East-West Management Institute, USAID
Master Class on Teaching Methods – Assessing Beyond the Final Exam
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

მაისი 2011

East-West Management Institute, USAID
Master Class on Creating Law Practice Simulations in Large Classes
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

აპრილი 2011

Economy Prosperity Initiative, USAIN, National Intellectual Property Center of Georgia
(SAKPATENTI)
Intellectual Property Rights
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

აპრილი 11 -18, 2007

Georgian Lawyers Without Borders
Preparation of Contracts (Advance Course)
სპიკერი

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

მარტი 7-21, 2007

Georgian Lawyers Without Borders
Introduction in Preparation of Contracts (Basic Course)
სპიკერი

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება

აპრილი 17 – 30, 2006

Georgian Lawyers Without Borders
Training Course in Media Law
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სტატუსი

სპიკერი

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

აპრილი 17-24, 2006

Georgian Lawyers Without Borders
Formation of Founding Documentation
სპიკერი

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

ნოემბერი 21-28, 2005 /Kyiv, Ukraine/

Article 19
Training Course “Defending and Promoting Freedom
of Expression in the South Caucasus”
სპიკერი

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

ივნისი 16-17, 2005 /Tbilisi, Georgia/

Penal Reform International
Probation Development Program
მონაწილე, სპიკერი

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

ივნისი 6-10, 2005 /Tbilisi, Georgia/

the American Bar Association, Central European and Eurasian Law Initiative
(ABA/CEELI)
Advanced Trial Advocacy, Skills Course
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

იანვარი 14 –17, 2005 /Tbilisi, Georgia/

Tinatin Tsereteli Institute of State and Law of the Georgian Academy of Sciences and the
Directorate General of Human Rights of the Council of Europe
Training Seminar on the European Convention on Human Rights
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

დეკემბერი 6 –10, 2004 /Tbilisi, Georgia/

the American Bar Association, Central European and Eurasian Law Initiative (ABA/CEELI)
Trial Advocacy, Skills Course
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი

ივნისი 7 – 11, 2004 /Tbilisi, Georgia/

ორგანიზაცია

Consulting Group "GTJ and Partners"

ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

Practical Advocacy
Skills Course
სპიკერი

____________________________________________
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თარიღი

აპრილი 5 – 9, 2004 /Tbilisi, Georgia/

ორგანიზაცია

Consulting Group "GTJ and Partners"

ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

Lawyer Skills,
Training Course
სპიკერი

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

სექტემბერი 10 –15, 2003 /Kobuleti, Georgia/

Association "Droni" and Association "Atinati"
National Training Course
in Education Issues for Human Rights Defense
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება

სტატუსი

აგვისტო 15- 22, 2003 /Tbilisi, Georgia/

the National Institute for Human Rights of Georgia
"Article 3, Article 9, European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms" / "Prohibition of Torture; Freedom of Though, Conscience and
Religion"/
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

ივლისი 20- ივლისი 23, 2003 /Tbilisi, Georgia/

the National Institute for Human Rights of Georgia
"Article 6, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms" / "the Right to a Fair Trial"/
სპიკერი, ექსპერტი.

____________________________________________
თარიღი

ივლისი 10 - ივლისი 13, 2003 /Tbilisi, Georgia/

ორგანიზაცია

the National Institute for Human Rights of Georgia

ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

"Article 5, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms" / "the Right to Liberty and Security"/
სპიკერი, ექსპერტი.

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

ივნისი 28- ივლისი 3, 2003 /Gudauri, Georgia/

the National Institute for Human Rights of Georgia
"South Caucasus: Conflicts, Minorities Nationalism"
სპიკერი, ექსპერტი.

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

May 25-28, 2003 /likani, Georgia/
Council of Europe, Human Rights Information and Documentation Center
Training-Seminar: "Issues of European Convention on Human Rights"
მონაწილე

____________________________________________
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თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

აპრილი 25-22, 2003 /Bakuriani, Georgia/

the National Institute for Human Rights of Georgia
"Minority Rights in Georgia"
სპიკერი, ექსპერტი.

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

ოქტომბერი 28 - ნოემბერი 1, 2002 /Tbilisi, Georgia/

CENTRUM PREVENCIE A RIESENIA KONFLIKTOV
PARTNERS FOR DEMOCRATIC CHANGE SLOVAKIA
"Advocacy Skills"
მონაწილე

____________________________________________
თარიღი
ორგანიზაცია
ტრენინგის სახელწოდება
სტატუსი

თებერვალი 4 – ივნისი 15, 2002 /Tbilisi, Georgia/

The Ministry of Justice of Georgia
"Preparatory course for lawyers"
მონაწილე

____________________________________________

დამატებითი ინფორმაცია
საექსპერტო და პრაქტიკული მედიაცია
გამოცდილება
პორტფელი - 25 764 000 USD (2017
წლის 1 აგვისტოს მდგ.)

საერთაშორისო კერძო სამართალი,
შედარებითი კერძო სამართალი
პორტფელი - 2 316 000 USD (2017 წლის 1
აგვისტოს მდგ.)

სახელშეკრულებო სამართალი

არასამეწარმეო სამართალი

პორტფელი - 47 671 000 GEL (2017
წლის 1 აგვისტოს მდგ.)

პორტფელი - 214 000 GEL (2017 წლის 1
აგვისტოს მდგ.)

საოჯახო სამართალი (ვიწრო
სპეციალიზაცია - საქორწინო
კონტრაქტი)
(პორტფელი - ციფრობრივად
დაუზუსტებელია)

ხელოვნური განაყოფიერების
საკითხებთან დაკავშირებული
სამართლებრივი დავები
(პორტფელი - ციფრობრივად
დაუზუსტებელია)
იურიდიული წერის ტექნიკა (LW)

პუბლიკაციების ელექტრონული ვერსიები ხელმისაწვდომია აქ:
პუბლიკაციები

http://eprints.iliauni.edu.ge/information.html,
ასევე აქ: https://www.researchgate.net/profile/George_Tumanishvili2
ასევე აქ: https://muni.academia.edu/GeorgeGTumanishvili
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საერთაშორისო ჩემპიონატები
იმიტირებული სასამართლო

2014, 2015, 2016, 2017,2018
(ვენა, ჰელსინკი, პრაღა)

2014
აშშ

Willem C. Vis international Commercial
Arbitration Moot

Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition

ექსპერტი, არბიტრი
დადასტურება იხ აქ:
თებერვალი 2014
პარიზი, საფრანგეთი

ტრენერი, ექსპერტი დადასტურება იხ აქ:
ოქტომბერი 2013
ფრანკფურტი, გერმანია

ICC International Commercial Mediation
Competition
ტრენერი, ექსპერტი

Investment Law Moot Court
Competition
FDI- Moot Court

აპრილი 2013
ოქსფორდი, დიდი ბრიტანეთი

ტრენერი, ექსპერტი (2014-დან–
არბიტრი, მოსამართლე)
დადასტურება იხ აქ:
ნოემბერი 2012
ბოსტონი აშშ

Price Media Law Moot Court.
ტრენერი, ექსპერტი

Investment Law Moot Court
Competition
FDI- Moot Court
ტრენერი, ექსპერტი
მარტი-აპრილი 2011
ოქსფორდი, დიდი ბრიტანეთი

მაისი 2012
მალტა

Central and Eastern European Moot
Court Competition

Price Media Law Moot Court.
ტრენერი, ექსპერტი

ტრენერი, ექსპერტი
საორგანიზაციო გამოცდილება

ევროკომისიის, ტემპუსის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე პროექტის
,,რეგიონული ინტერდისციპლინარული პოსტ-საბაკალავრო
კურიკულუმის შემუშავება ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამართლის
სფეროში” შემუშავება/მართვა/განხორციელება;

Development / Management / Implementation of the European Commission
TEMPUS project “Development of Regional Interdisciplinary Post-Graduate Energy
and Environmental Law Studies” 787 278 Euro. დამატებით იხ.:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

მიმდინარე პროექტები:

განათლების სექტორში სამართლის ფაკულტეტის მართვა
(50+თანამშრომელი და 1500 + სტუდენტი) დამატებით იხ:
კერძო სამართლის იურიდიული პირების მართვა
(მენეჯმენტი)/ხელმძღვანელობა;
2010-2014 წლები (წელიწადში მინიმუმ ოთხჯერ, სამართლის
მნიშვნელოვან, პრობლემურ საკითხებზე მიზნობრივი გასვლითი
სკოლების ორგანიზატორი);
საქართველოს ყოველწლიური ჩემპიონატი ხელშეკრულების შედგენაში
(2011-2014 წლები);
საქართველოს ჩემპიონატები კაზუსების შედგენასა და ამოხსნაში (20112014 წლები);
საქართველოს პირველი ჩემპიონატი ხელშეკრულების შედგენაში
(დაარსება/მართვა), საქართველო, თბილისი.
საქართველოს პირველი ჩემპიონატი კაზუსების შედგენაში და
ამოხსნაში (დაარსება/მართვა), საქართველო, თბილისი.

მომავლის სამართალი;

Interdisciplinary Project (Psychology, Philosophy, Neuroscience, Law, Physics,
Theology) ''Self '', ''Self-identity '', "Self-consciousness'' (დამატებით აქ);
Topical Issues of Legal Personality and New Challenges (დამატებით აქ).
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წევრობა
ასოცირებული რედაქტორი

2016-დღემდე. International Journal of Law. დამატებით: დადასტურება იხ. აქ;

სარედაქციო საბჭოს წევრი ▪ Scientific and Technical Committee & Editorial Review Board on Law and Political
Sciences at World Academy of Science Engineering and Technology; დამატებით:
დადასტურება იხ. აქ;

▪ Scientific and Technical Committee & Editorial Review Board on Physical and
Mathematical Sciences at World Academy of Science Engineering and Technology;
დამატებით დადასტურება იხ. აქ;
▪ Scientific and Technical Committee & Editorial Review Board on Psychological and
Behavioral Sciences at World Academy of Science Engineering and Technology;
დამატებით: დადასტურება იხ. აქ;
▪ Journal of Law and Juridical System. დამატებით;
▪ Asian Journal of Research (AJR) დამატებით;
▪ International Journal of Arts, Literature, Humanities and Science (IJAHLS)
დამატებით: დადასტურება იხ. აქ;
▪ An Independent Law Journal (ILJ) დამატებით;
▪ Indian Legal Solution International Journal of Law and Management დამატებით;
დამფუძნებელი წევრი

ასოცირებული წევრი
წევრი

2016-Present International Forum of Researchers in Education (IFORE).
დამატებით: დადასტურება იხ. აქ;
2005 – Present. Georgian Lawyers without Borders (GLWB). დამატებით;
2005-2015. American Bar Association (ABA), USA. დამატებით;
2016-Present. Young ICCA - International Council for Commercial Arbitration.
დამატებით: დადასტურება იხ. აქ;
2011-2015. International Bar Association (IBA) დამატებით;
2007-Present. Legal Writing Institute, USA. დამატებით;
2016-Present. Union of Law Scientists. დამატებით: დადასტურება იხ. აქ;
2004-Present. Legal Writing Institute (LWI) დამატებით: წევრების შესახებ
დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ;
2015-Present. Moot Alumni Association (MAA) დამატებით;

დამატებითი უნარჩვევები და
კომპეტენციები

მართვის მოწმობა

Windows/Microsoft Office Programs - პროფესიონალურ დონეზე
თანამედროვე ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული უნარჩვევების შესახებ
დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ ეწვიოთ Acclaim ასევე, აქ და აქ:
ზემოხსენებულ რესურსებზე ხელმისაწვდომია ჩემს მიერ (2017-2019
წლებში) გავლილი კურსების/პროგრამების სერთიფიკატები
დიახ (A/B კატეგორიები)
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პუბლიკაციები
ელექტრონული ვერსიები ხელმისაწვდომია აქ:
http://eprints.iliauni.edu.ge/ and https://independent.academia.edu/GTumanishvili
პუბლიკაციების სრული ტექსტ(ებ)ი ხელმისაწვდომია აქ:
https://www.researchgate.net/profile/George_Tumanishvili2
სახელმძღვანელოები
2013 :
შედარებითი საკორპორაციო სამართალი: ევროკავშირის, აშშ-ს, დიდი ბრიტანეთის საკორპორაციო
სისტემების შედარებით-სამართლებრივი მიმოხილვა თავისუფალი ეკონომიკური ზონები / Comparative
Corporate Law (Comparative-legal review of the corporate systems of European Union, USA, Great Britain) Free economic
zones (ავტორი: D.Karuna) (George G.Tumanishvili - რედაქტორი) (GEO);
ხელმისაწვდომია აქ:
საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში – პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტები დეპარლამენტარიზაცია: მითი თუ რეალობა / Political and Legal Aspects of Constitutional Amendments in Georgia.
Deparliamentarization: Myth or Reality (ავტორი: K. Godoladze) (George G. Tumanishvili - რედაქტორი) (Geo);
ხელმისაწვდომია აქ:

2012 :
1. გარიგებები(სამართლებრივი ბუნება და ნორმატიული რეგულირება) / Deals (Legal nature and normative
regulations) (ავტორი) (GEO) ხელმისაწვდომია აქ:;
2. შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში / Introduction to private law of Georgia (ავტორი) (GEO)
ხელმისაწვდომია აქ:;
3. ხელშეკრულების შედგენის ტექნიკა და ვალდებულებით-სამართლებრივი ნორმატიული რეგულირება /
Agreement drafting technique and normative regulations (ავტორი) (GEO)
ხელმისაწვდომია აქ:;
4. საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება / Property as security of claim (ავტორი) (GEO)
ხელმისაწვდომია აქ:;
2011
1. ‘შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში (ნაწილი II) / ’Introduction to private law of Georgia’’ (Part II),
Tbilisi, 2011. (Second edition) (ავტორი) (GEO) ხელმისაწვდომია აქ:;
2010
1. შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში (ნაწილი I) / ’Introduction to private law of Georgia’’ (Part I), (GEO)
Tbilisi, 2010. (Second edition) (ავტორი) ხელმისაწვდომია აქ:;
2. შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში (ნაწილი II) / ’Introduction to private law of Georgia’’ (Part II), Tbilisi
, 2010 (ავტორი) ხელმისაწვდომია აქ:;
2009 :
1. შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში (ნაწილი I) ‘’Introduction to private law of Georgia’’ (Part I), Tbilisi,
2009 (ავტორი) (GEO) ხელმისაწვდომია აქ:;
2. საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება / ‘’Liability Law, , Tbilisi, 2009 (Author) (GEO)
ხელმისაწვდომია აქ:;
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3. გარიგებები(სამართლებრივი ბუნება და ნორმატიული რეგულირება) / ‘’Deals’’, Course, Tbilisi, 2009 (ავტორი)
(GEO) ხელმისაწვდომია აქ:;
4. სამართლის პროფესიები / ‘Legal Professions’’ Course, Tbilisi, 2009 (ავტორი) (GEO)
ხელმისაწვდომია აქ:;

მონოგრაფია
საქორწინო კონტრაქტი / ’’Prenuptial agreement’’, ‘’Universal’’ publishing, Tbilisi 2010 (ავტორი) (GEO)
ხელმისაწვდომია აქ;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები

სამეცნიერო სტატიები
2016-2018
უნივერსიტეტის მმართველობის უნივერსალური სისტემის შესახებ UNIVERSAL SYSTEM OF THE
UNIVERSITY GOVERNANCE - USUG (GEO) Published: GESJ: Education Science and Psychology 2019 | No.1(51)
ხელმისაწვდომია აქ:
ნებისმიერი ანაზღაურების თუ ანგარიშსწორების დაყოვნების ყოველი დღისათვის დამსაქმებლის მიერ
დასაქმებულისათვის დაყოვნებული თანხის 0.07% გადახდის ვალდებულების შესახებ ON THE OBLIGATION
OF AN EMPLOYER TO PAY AN EMPLOYEE 0.07 PERCENT OF THE DELAYED SUM FOR EACH DAY OF ANY
DELAYED COMPENSATION OR PAYMENT (GEO) (With co-author A.Maisuradze (თანაავტორი)).
Published: Justice and Law LEGAL JOURNAL OF THE SUPREME COURT OF GEORGIA AND OF THE JUDGES’ ASSOCIATION
OF GEORGIA. JUDGES ASSOCIATION OF GEORGIA ISSN 1512-259X pages: 5-78-85
ხელმისაწვდომია აქ:;
FERTILISATION IN ARTIFICIAL WOMB LEGAL AND BIOETHICAL ISSUES (ENG) (With co-author M.Poli თანაავტორი) Published:GESJ: Education Science and Psychology 2017| No.3 (45) Pages 14-31
ხელმისაწვდომია აქ:;
რით არის განპირობებული ინფსელფის არსებობა და როგორ შეიქმნა ინფსელფი მოქმედებაში ანუ
ცნობიერება? STDM-Simple Theory of Difficult Meanings (რთული მნიშვნელობების მარტივი თეორია) / WHAT IS
THE PRECONDITION FOR INFSELF EXISTENCE AND HOW INFSELF IN ACTION - CONSCIOUSNESS HAS COME INTO
BEING? STDM – SIMPLE THEORY OF DIFFICULT MEANINGS (GEO)
GESJ: Education Science and Psychology 2017 | No.3(45) Pages 3-13
ხელმისაწვდომია აქ:
Le concept du système universel d’enregistrement du sexe/genre (FR)
Médecine & Droit Volume 2017, Issue 145, July–August 2017, Pages 98-103
ხელმისაწვდომია აქ:
On the Determinants in the Formation of Human Consciousness: A Simple Theory of Difficult Meanings (ENG)
Published in the Journal of Consciousness Exploration & Research| August 2017 | Volume 8 | Issue 7| pp. 595-603.
ხელმისაწვდომია აქ:
Exploration on the Plausibility of Digitizing Individual Self & Realization of Immortality (ENG)
Published in the Journal of Consciousness Exploration & Research| May 2017 | Volume 8 | Issue 5 | pp. 401-422.
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ხელმისაწვდომია აქ:
Continuity of Infself During & After Sleep, Coma & Other Changed States of Consciousness (ENG)
Published in the Journal of Consciousness Exploration & Research| May 2017 | Volume 8 | Issue 5 | pp. 401-422.
ხელმისაწვდომია აქ:
On Mechanisms for Controlling Hazardous Construction Materials and Buildings (With Co-author – G. Chichinadze თანაავტორი) (GEO) (Law and World - International Refereed Scientific Journal of the Law Scientific Research Institute of the
European University #5 2016)
ხელმისაწვდომია აქ:;
On the Consent of Potential Father Regarding the Transfer or Destruction of an Embryo Formed by Extracorporeal Fertilization
(GEO) Published in: Law and World - International Refereed Scientific Journal of the Law Scientific Research Institute of the European
University #5 2016) ხელმისაწვდომია აქ:;
TRADITIONAL, PAGAN, RELIGIOUS, ESOTERIC AND OCCULT RITUALS IN GEORGIA, AS THE DESIGN ELEMENTS OF SELFIDENTITY (GEO) Published in: GESJ: Georgian Electronic Scientific Journal): Educational Sciences and ხელმისაწვდომია აქ:;
THE CONNECTION AND RELATION BETWEEN SUBJECTIVE FEELING-SENSATION OF HAPPINESS AND WELL-BEING, THEIR
RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION, INCOME AND THE ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF GEORGIA
(ENG)
(Published in: GESJ: Georgian Electronic Scientific Journal): Educational Sciences and Psychology.
ხელმისაწვდომია აქ:;
UNIVERSAL SYSTEM OF SEX/GENDER REGISTRATION (GEO)
Tbilisi State University, Journal of Law. #2, 2016, (Pages 139-145);
ხელმისაწვდომია აქ:;
მომეტებული ტექნიკური საფრთხის მქონე საწარმოებში დასაქმებულთა შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების
სამართლებრივი საკითხები / LEGAL ISSUES ON LABOR PROTECTION AND SAFETY OF EMPLOYEES AT ENTERPRISES
WITH INCREASED TECHNICAL HAZARD (With co-author D.Omsarashvili - თანაავტორი) (GEO)
Law and the World, International Refereed Journal of the Law, Scientific Research Institute of European University (Pages 74-88)
ხელმისაწვდომია აქ:;
ნაბიჯ-ნაბიჯ გენდერული თანასწორობის სამართლებრივი უზრუნველყოფისათვის / Step-by-Step Development
of Legal Provisions on Gender Equality (GEO)
GESJ (GESJ: Georgian Electronic Scientific Journal) : Jurisprudence. (Pages 142-160) ხელმისაწვდომია აქ:;
სამართალი - ბუნებაში არსებული ფენომენი თუ ადამიანის მიერ შექმნილი სისტემა? სამართლის
წარმოშობის ახლებური გააზრების ასპექტში / LAW - A NATURAL PHENOMENON OR A MANMADE SYSTEM? IN THE
LIGHT OF NEW UNDERSTANDING OF THE ORIGIN OF LAW (GEO)
GESJ (GESJ: Georgian Electronic Scientific Journal) : Educational Sciences and Psychology 2016 | No.4(41) 2016.09.30 (Pages 122141). ხელმისაწვდომია აქ:;
სტაჟირების ფსიქო-სოციალური და სამართლებრივი ასპექტები - თანამედროვე საქართველოში არსებული
პრაქტიკა და გამოწვევები / PSYCHO-SOCIAL AND LEGAL ASPECTS OF INTERNSHIP IN CONTEMPORARY
GEORGIA, CURRENT PRACTICE AND CHALLENGES (GEO) (Co-author D.Omsarashvili - თანაავტორი) Justice and Law,
Legal Journal of Supreme Court of Georgia, #4(52)*16 (Pages 37-55). ხელმისაწვდომია აქ:;
ადამიანის, როგორც ფსიქოსოციალური, ბიოლოგოგიური არსების, ბუნების განმსაზღვრელი მდგომარეობანი
კლასიკურ (ტრადიციულ) დათანამედროვე პიროვნების თეორიებში მე-იდენტობის გააზრების ასპექტში /
CONDITIONS DETERMINING THE NATURE OF A HUMAN AS A PSYCHOSOCIAL AND BIOLOGICAL BEING IN THE
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TRADITIONAL AND CONTEMPORARY THEORIES OF PERSONALITY IN THE ASPECT OF UNDERSTANDING THE SELFIDENTITY (GEO)
GESJ (GESJ: Georgian Electronic Scientific Journal) : Education Science and Psychology 2016 | No.2(39),
ხელმისაწვდომია აქ:;
სიამის ტყუპებთან დაკავშირებული საკითხები თანამედროვე ქართულ სამართალში / Issues on Siamese Twins
in the Modern Georgian Law (GEO)
Published in: Law and World - International Refereed Scientific Journal of the Law Scientific Research Institute of the European
University (http://lawandworld.ge/), Volume 4, 2016, ხელმისაწვდომია აქ:;
იდენტობის

ფორმირების

ელემენტებთან

მიმართებაში

სქესის,

როგორც

სამართალსუბიექტობის

განმსაზღვრელი ელემენტის, ახლებურ გააზრებასთან დაკავშირებით / ON RECONSIDERING THE SEX/GENDER, AS
A KEY ELEMENT FOR DETERMINING LEGAL PERSONALITY, IN RELATION TO THE ELEMENTS OF IDENTITY FORMATION
(GEO) Published in: Law and World - International Refereed Scientific Journal of the Law Scientific Research Institute of the European
University (http://lawandworld.ge/) Volume 3, (2015). (Pages: 73-84). ხელმისაწვდომია აქ:;
Topical Issues on Equality before the Law for Intersex and Transgender Persons‘, (ENG) ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS
IURIDICAAt: Brno, Czech RepublicVolume: 547 . ხელმისაწვდომია აქ:;

(2015)
TOPICAL ISSUES ON EQUALITY BEFORE THE LAW FOR INTERSEX AND TRANSGENDER PERSONS‘‘ (CONFERENCE
MATTERIALS ‘’DNY PRAVA’’, MASARYK UNIVERSITY)
Information about conference and about participants available here: http://www.dnyprava.cz/content/en/
სამართალსუბიექტობის რამოდენიმე უმნიშვნელოვანესი საკითხის შესახებ / On Several Important Issues on Legal
Personality Law and World Law and World - International Refereed Scientific Journal of the Law Scientific Research Institute of the
European University #1.May 2015, ხელმისაწვდომია აქ:;

(2000-2010)
საქორწინო კონტრაქტის ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით საეთაშორისო და რამდენიმე უცხო ქვეყნის
შიდასახელმწიფოებრივ სივრცეში / Prenuptial agreement in relation to some aspects (International law practice and
comparison of law of several foreign countries, (GEO) Scientific-Practical Legal Journal “Law” N8. p. 35-40. Tbilisi, 2003.
ხელმისაწვდომია აქ:;
მეუღლეთა საერთო თანაზიარი საკუთრება და საქორწინო კონტრაქტი სახელმწიფო მიწის გასხვისების
წესთან მიმართებაში /საერთაშორისო კერძო სამართლის ასპექტი / Shared ownership of property (condominium)
and prenuptial agreement in relation to state land transfer regulations / aspect of international private law, (GEO) ScientificPractical Legal Journal “Law” N6-7. p. 39-42. Tbilisi, 2003. ხელმისაწვდომია აქ:;
საქორწინო კონტრაქტი, როგორც მეუღლეთა შორის არსებული ქონებრივი ურთიერთობის რეგულირების
ერთ-ერთი საფუძველი / Prenuptial agreement as one of the bases of regulations of property relations between spouses,
(GEO) Scientific-Practical Legal Journal “Law” N4-5. p. 46-52. Tbilisi, 2003. ხელმისაწვდომია აქ:;
საქორწინო კონტრაქტის ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით საეთაშორისო და რამდენიმე უცხო ქვეყნის
შიდასახელმწიფოებრივ სივრცეში / Marriage contract, as one of the Regulating Bases of Property Relation Existing
Between Spouses, Scientific-Practical Legal Journal “Law” N3. p 36-38. Tbilisi, 2003. ხელმისაწვდომია აქ:;
საქორწინო კონტრაქტის ინსტიტუტის დამკვიდრების პრობლემა საქართველოში / The Problem of Consolidation
Marriage Contract Institute in Georgia. (GEO) Soros Educational Journal 2003. #3.
ხელმისაწვდომია აქ:;
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საქორწინო კონტრაქტის წარმოშობა და განვითარება / Origins of prenuptial agreement and its development’,’
Georgian Electronic Scientific Journal, Legal section, p. 41-45 Tbilisi, 2004. #2(5)
ხელმისაწვდომია აქ:;
საქორწინო კონტრაქტი და საერთო თანაზიარი საკუთრება ამხანაგობის ტიპის კომერციულ საზოგადოებებში
მეუღლეთა მონაწილეობის ასპექტში / Prenuptial agreement and shared ownership of property (condominium) in
commercial societies within an aspect of spouse participation”, (GEO) Scientific-Practical Legal Journal “Law” N9-10. p. 50-53.
Tbilisi, 2002. ხელმისაწვდომია აქ:;
Concept ,,ქორწინება’’ (,,kortsineba-marriage’’) as a Legal Aspect to the Legal Term Definition ცნების ,,ქორწინება'',
როგორც იურიდიული ტერმინის განმარტების არსობრივი და სამართლებრივი ასპექტი, (GEO) Scientific-Practical
Legal Journal “Law” N7-8. p 78-79. Tbilisi, 2002. ხელმისაწვდომია აქ:;
ქართული სამართლის ძეგლების ტექსტებში სიტყვა ,,ოჯახი''-ს პირველად გამოყენების საკითხთან
დაკავშირებით Concerning the Issue on Using for the First Time the Word ,,ოჯახი’’ (family) in Georgian Legal
Monuments (GEO) Scientific-Practical Legal Journal “Law” N5-6. p. 74. Tbilisi 2002. ხელმისაწვდომია აქ:;

ბლოგები:
ტაბულა
ტოლერანტობა: http://www.tabula.ge/ge/blog/71134-tolerantoba
პასუხისმგებლობა: http://www.tabula.ge/ge/blog/71340-pasuxismgebloba
ჰარმონია: http://www.tabula.ge/ge/blog/71427-harmonia
მაშინ როდესაც მარტო ხარ: http://www.tabula.ge/ge/tablog/103390-mashin-rodesac-marto-xar
არაპოპულარული პოსტი: http://www.tabula.ge/ge/tablog/94227-arapopularuli-posti
ადამიანი = კაცობრიობას: http://www.tabula.ge/ge/tablog/101629-adamiani-kacobriobas
ლარის გაუფასურება, ,,დიდთა თამაშები და დეფოლტი’’: http://www.tabula.ge/ge/tablog/93035-larisgaufasureba-didta-tamashebi-da-defolti
,,ყველაზე დამლაგებელი’’ http://www.tabula.ge/ge/tablog/92174-kvelaze-damlagebeli
შიში, როგორც რელიგიური ფუნდამენტალიზმის საყრდენი http://www.tabula.ge/ge/tablog/91485-shishirogorc-religiuri-fundamentalizmis-sakrdeni
ღირებულებებისა და მათი ინფლაციის შესახებ საქართველოში http://www.tabula.ge/ge/tablog/91803ghirebulebebisa-da-mati-inflaciis-shesaxeb-saqartveloshi
ღია წერილი საქართველოს მოსახლეობას http://www.tabula.ge/ge/tablog/88788-ghia-tserili-saqartvelosmosaxleobas
ილიას უნივერსიტეტის პროფესორები კანონმდებლებს: არ დაძლიოთ ვეტო
http://www.tabula.ge/ge/story/71639-ilias-universitetis-profesorebi-kanonmdeblebs-ar-dadzliot-veto
აღშფოთებულ იუზერთა ქვეყანა და კანონი, როგორც არარსებული არსებულობა
http://www.tabula.ge/ge/tablog/91987-aghshfotebul-iuzerta-qvekana-da-kanoni-rogorc-gverdze-ararsebuliarsebuloba
და მაინც... ილიაუნიში 17 ოქტომბერს მომხდარი მკვლელობის შესახებ
http://www.tabula.ge/ge/tablog/88898-da-mainc-iliaunishi-17oqtombers-momxdari-mkvlelobis-shesaxeb
სიყვარულის ბოქლომები მშრალ ხიდზე http://www.tabula.ge/ge/tablog/89556-sikvarulis-boqlomebi-mshralxidze
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666 შეკითხვა საქართველოს იუსტიციის მოქმედ მინისტრს http://www.tabula.ge/ge/tablog/107103-666-ghiashekitxva-saqartvelos-iusticiis-moqmed-ministrs
როდესაც ყველაფერზე გაქვს აზრი, რომელიც უკვე ისედაც არსებობს (მოდის, მეინსტრიმის და
ჯგუფ(ებ)ში წევრად აღიარების შესახებ http://www.tabula.ge/ge/tablog/102008-rodesac-kvelaferze-da-koveltvisgaqvs-azri-romelic-ukve-isedac-arsebobs-modis

LIBERALI.GE
რატომ იგინება ადამიანი? http://liberali.ge/blogs/view/6085/ratom-igineba-adamiani
როგორი პენისი აქვთ ქართველ დეპუტატებს? http://liberali.ge/blogs/view/6088/rogori-penisi-aqvt-qartveldeputatebs
,,უმაღლესი გაუნათლებლობა საქართველოში’’ - ზოგიერთი მიზეზის შესახებ
http://liberali.ge/blogs/view/6120/umaghlesi-gaunatlebloba-saqartveloshi----zogierti-mizezis-shesakheb
უნივერსიტეტის მმართველობის უნივერსალური სისტემის შესახებ
http://liberali.ge/articles/view/43371/universitetis-mmartvelobis-universaluri-sistemis-shesakheb
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეებს სუბიექტურად ირჩევს
http://liberali.ge/blogs/view/45270/iustitsiis-umaghlesi-sabcho-mosamartleebs-subieqturad-irchevs
დამოუკიდებლობა
http://liberali.ge/blogs/view/45380/damoukidebloba--es-aris-gaazreba-imisa-rom-shen-khar-kentisimravleshi?fbclid=IwAR1ToIfu63y5T7zPVjcARNiS8HiyqCKdB5eQWp3UYHx1vwXk4NA_z9y44f8

მედია/Media:
ქართველი მეცნიერის გიორგი გ. თუმანიშვილის საერთაშორისო აღიარება http://www.jolo.ge/qartvelimecnieris-giorgi-g-tumanishvilis-saertashoriso-agiareba/
ციფრული იდენტობა, როგორც უკვდავების შესაძლებლობა https://www.radiotavisupleba.ge/a/cifruliidentoba-rogorc-ukvdavebis-shesadzlebloba/28558958.html
რატომ გვჭირდება მომავლის სამართალი? https://www.radiotavisupleba.ge/a/ratom-gvchirdeba-momavlissamartali/28483107.html?fbclid=IwAR0B6D5jcxE_gjMqOhs0LAdTy1FsvN-1WFp4__ttAqaQKrrE2NlBeKrGWk4
უნდა გვეშინოდეს თუ არა თანამედროვე ტექნოლოგიების? https://1tv.ge/audio/pikis-saati-interfeisi-undagveshinodes-tu-ara-tanamedroveteqnologiebis/?fbclid=IwAR37CbLHYn_P6JXfcZLNb4CagOUlTosIMCMY1FilRt_V2nJxgcjwi1LZ8Vo
დაუშვებელია მოსამართლეთა შერჩევა იმის მიხედვით, თუ როგორ განწყობაზეა დილიდან იუსტიციის
საბჭოს წევრი https://primetime.ge/news/1558530510%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98?fbclid=IwAR3WrOZBaKyXlPYvnMbZ6ZfnF8EnTAHABOrFSgUV-P8qCtRiRQ93Wunkwc
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანიდატი საზოგადოებას მიმართავს
https://www.primetime.ge/news/1558439296%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1
%83%90%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1?fbc
lid=IwAR1vW2CONOKvN9iKRu5TCymZgwxUUZHApSSh_Bsu110lp0UXbY9cVVE4rKk
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ადამიანის ,,მე’’-ს დიგიტალიზაცია და მისი ტრანსფერი, ანუ უკვდავება
http://www.trendbook.ge/ka/extra/article/13420adamianismesdigitalizaciadamisitransferianuukvdaveba?fbclid=IwAR0KecC7rdfa0-Sjufd-4avIryw4jv604DhRtL5R9OLJbjEco-AzNM0Yuk
YouTube:
სამოქალაქო აქტივობა ვიდეოები:
https://www.youtube.com/watch?v=B6Zq81eFJ88&list=PLgYXxof0j_Ygy2nq10bDQkht4DwvbIMb_
ვიდეო ლექციები: https://www.youtube.com/watch?v=6uuEq05bWtU&list=PLgYXxof0j_Yi7f13P7V8fN4VllezNRetx
უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა შერჩევის გამჭვირვალობის შესახებ ვებ-ბლოგი:
https://www.youtube.com/watch?v=xJJH4w-wCU8&list=PLgYXxof0j_YjdycdwDOcFEQh7Mv1CWE1Q

Azrebi.ge
სეკულარობა - რესურსი არ არის ხელმისაწვდომი;
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