
ლევან თევზაძე 

დაბადების თარიღი: 28/05/1979 

მისამართი: 

ტელ: 

ელ. ფოსტა:  

ავტობიოგრაფია 

განათლება: 

 1996-2001წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

იურიდიული ფაკულტეტი;

 2014წ. - დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სადოქტორო პროგრამა.

სამუშაო გამოცდილება: 

 2001-2002წწ.  - ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურის სტაჟიორ-

გამომძიებელი;

 2002წ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის

თბილისის სააღსრულებო ბიუროს უფროსის მოადგილე;

 2002წ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის

სააღსრულებო წარმოების სამმართველოს დასავლეთ საქართველოს სააღსრულებო

წარმოებათა განყოფილების უფროსი;

 2003-2004წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებო დეპარტამენტის

დასავლეთ საქართველოს სააღსრულებო წარმოების სამმართველოს უფროსი;

 2004წ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის

ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების უფროსის მოადგილე;



 2004-2005წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის 

საჩივარ-განცხადებებზე რეაგირების განყოფილების უფროსის მოადგილე; 

 2005წ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის 

დისციპლინური დევნის სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი; 

 2005-2007წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის 

წინასწარი გამოძიებისა და დისციპლინური დევნის სამმართველოს ფინანსური 

დარღვევების შემოწმების განყოფილების უფროსი გამომძიებელი; 

 2008წ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციის წინასწარი 

გამოძიებისა და დისციპლინური დევნის სამმართველოს ფინანსური დარღვევების 

შემოწმების განყოფილების უფროსი; 

 2008-2009წწ.   -   ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე; 

 2009წ.   -  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარე; 

 2009-2012წწ. - ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე და ამავე სასამართლოს 

თავმჯდომარე; 

 2011-2012წწ. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიწვეული ლექტორი; 

 2013-2018წწ. - საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული 

კომიტეტის წევრი და თავმჯდომარე; 

 2013წ. - დღემდე -  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, (2018 წლიდან 

უვადოდ დანიშნული); 

 2014წ. - დღემდე - სისხლის სამართლის საქმეებზე განაჩენის ფორმის, 

დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე საერთო 

სასამართლოების მოსამართლეებისათვის სახელმძღვანელო წინადადებების 

განმსაზღვრელი კომისიის წევრი; 

 2015-2018წწ. - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი; 

 2016-2019წწ. - საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის გამგეობის წევრი; 

 2018წ. - დღემდე - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის საქმეთა პალატის 

თავმჯდომარე; 

 2018წ. - დღემდე - ევროპის საბჭოს ადგილობრივი ექსპერტი სისხლის სამართლის 

საქმეებზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა დასაბუთების საკითხებზე; 

 2018წ. - დღემდე - თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის 

მიწვეული ლექტორი; 

 2019წ. - დღემდე - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებელთა საბჭოს 

წევრი. 

 2019წ. - დღემდე - სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის რეფორმირების სამუშაო 

ჯგუფის წევრი. 



 

სამეცნიერო ნაშრომები: 

 სტატია  -  ,,თავისუფლების აღკვეთის შეფარდების თავისებურებანი საქართველოს 
სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით“,  ,,მაია ივანიძე 50“, საიუბილეო კრებული, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რედაქტორი: თამარ 

მახარობლიძე, თბილისი, 2016წ; 

 სტატია - ,,დასაბუთებული განაჩენი, როგორც ჯეროვანი მართლმსაჯულების 
აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი“, ჟ. ..მართლმსაჯულება და კანონი“,  №4(60)2018, 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაცია, 

რედაქტორი: ნინო ძიძიგური, თბილისი, 2018წ; 

 წიგნი - „სახელმძღვანელო წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეებზე განაჩენის 
ფორმის, დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე“   - 

თანაავტორი, თბილისი, 2015 წელი; 

 დისტანციური სწავლების კურსი - ევროპის საბჭოს ,,HELP”-ის ელექტრონული სწავლების 

პლატფორმაზე შექმნილი დისტანციური სწავლების კურსის - „სისხლის სამართლის 
საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებების დასაბუთება“   - თანაავტორი, თბილისი, 2018წ. 

 

 

 

ტრენინგები/კურსები: 

 

 2009წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი - ,,სისხლის სამართლის ახალი 

საპროცესო კოდექსის პროექტი“; 

 2010წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი - „კრედიტით უზრუნველყოფა“; 

 2010წ. – აშშ კონგრესის ბიბლიოთეკა, სასწავლო კურსი - ,,პროფესიული გამოცდილების 

გაზიარება“, ქ. მერიველი (აშშ); 

 2010წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი - „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 

განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხები“; 

 2010წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი - „ზოგადი მენეჯმენტის შესავალი“; 

 2011წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი - „სასამართლოს გადაწყვეტილებების 

დასაბუთება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სტანდარტების 

გათვალისწინებით“; 

 2011წ. - გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი „სასამართლო ხელისუფლების 

მხარდაჭერა“ , ტრენინგი - „მედია და მართლმსაჯულება“; 



 2012წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი - „სასამართლო პროცესზე კომუნიკაციის

სტანდარტები“;

 2012წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი - „სისხლის სამართლის საპროცესო

კოდექსი და გადაწყვეტილების წერის კულტურა/დასაბუთება“;

 2013წ. - ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური

დირექტორატი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „სამართალდამცავი

ორგანოების თანამშრომლების მიერ ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევების

გამოძიება“, ქ. სტრასბურგი (საფრანგეთი);

 2013წ. - საქართველოს უზენაესი სასამართლო და მსოფლიო ბანკი, ტრენინგი -

„სასამართლოს გამჭირვალობა და ეფექტურობა: საინფორმაციო და საკომუნიკაციო

სისტემებზე და ტექნოლოგიებზე გავლენა“;

 2014წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი - „განაჩენის დასაბუთება, აღკვეთის

ღონისძიების გამოყენება, ნასამართლეობის მოხსნა“;

 2014წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი - „ადამიანის უფლებათა ევროპული

სასამართლოს გადაწყვეტილებები საქართველოს წინააღმდეგ“;

 2014წ. - მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების

პროექტი, ტრენინგი - „სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა“;

 2014წ. - კემბრიჯის ინგლისურის ენის აკადემია, სასწავლო ვიზიტი - „იურიდიული

ინგლისური“ ქ. კემბრიჯი (დიდი ბრიტანეთი);

 2015წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი - „მოწმის და დაზარალებულის

უფლებები და მათი დაცვის სამართლებრივი გარანტიები“.

 2015წ. - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ტრენინგი - „მიგრანტთა უკანონო

გადაყვანა საზღვარზე“;

 2015წ. - UNICEF, ტრენინგი - „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება“;

 2015წ. - ევროპის საბჭო, ტრენინგი - „არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებში სწორი

შეფასების გაკეთება“;

 2016წ. - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, სასწავლო ვიზიტი -

„სასამართლო მენეჯმენტი და ადმინისტრირება“ -  ქ. დორტმუნდი (გერმანია);

 2016წ. - ევროპის საბჭო, ტრენინგი „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და მისი

გამოყენება“;

 2016წ. - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, ტრენინგი -  „მტკიცებულებათა ცნება, შეფასება,

დაშვება, გამოკვლევა, გამოქვეყნება და დემონსტრირება“;

 2016წ. - ევროპის საბჭო, ტრენინგი - „ადამიანის წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან

პატივისა და ღირსების შემლახველი მოპყრობის აკრძალვა“;

 2016წ. - საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის და

ბრემენის უმაღლესი რეგიონალური სასამართლო, სასწავლო ვიზიტი - ქ. ბრემენი

(გერმანია);



 2017წ. - ევროპის საბჭო, ტრენინგი - „ზრდასრულთა სწავლების მეთოდოლოგია“;

 2017წ. - აშშ იუსტიციის დეპარტამენტი, სასწავლო ვიზიტი - „ნაფიც მსაჯულთა

სასამართლო სისტემა“, ქ. ატლანტა (აშშ).

 2018წ. - ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტი, ტრენინგი - „გენდერული

ნიშნით დისკრიმინაცია და ქალთა მიმართ ძალადობა“;

 2019წ. - ევროკავშირის „სასამართლო სწავლების ხელშეწყობა, ტვინინგის პროექტი“,

ტრენინგი - „დისტანციური სწავლების საშუალებების გამოყენება“;

 2019წ. - ევროკავშირის „სასამართლო სწავლების ხელშეწყობა, ტვინინგის პროექტი“,

ტრენინგი - „ზრდასრულთა სწავლების მეთოდოლოგია“;

 2019წ. - ევროკავშირის „სასამართლო სწავლების ხელშეწყობა, ტვინინგის პროექტი“,

ტრენინგი -  „მოსამართლის პროფესიული უნარები“.

 2019წ. - სამოსამართლო სწავლების ევროპული ქსელი, ტრენინგი - „სამართლებრივი ენა

სისხლის სამართლის საქმეებზე თანამშრომლობაში“, ქ. ბუქარესტი (რუმინეთი).

 2019წ. - ევროკავშირის „სასამართლო სწავლების ხელშეწყობა, ტვინინგის პროექტი“,

ტრენინგი -  „ფსიქიატრიული ჯანდაცვა“.

 2019. -  ევროკავშირის „სასამართლო სწავლების ხელშეწყობა, ტვინინგის პროექტი“,

ტრენინგი -  „სასამართლო დარბაზში კომუნიკაცია და მიკერძოება“.

 2019. -  ევროკავშირის „სასამართლო სწავლების ხელშეწყობა, ტვინინგის პროექტი“,

ტრენინგი -  „ციფრული ინსტრუმენტები გამოყენება“.

ენები: 

 ქართული  - მშობლიური;

 ინგლისური - კარგად;

 რუსული - კარგად.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: 

 Microsoft Office

 Word

 Excel

 Power Point

 Internet
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