
 

 

 

I. პირადი მონაცემები  

 

გვარი, სახელი - მესხიშვილი ქეთევანი 

სქესი - მდედრობითი 

დაბადების თარიღი და ადგილი - 05.12.1981 თბილისი, საქართველო 

მოქალაქეობა/მოქალაქეობები - საქართველო 

Email -  

Tel: 

მისამართი-  

 

II. განათლება 

 

ა. აკადემიური  

2009 – 2012 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა - 

სამართლის დოქტორის ხარისხი (PhD), სადოქტორო დისერტაციის თემა 

„მაგისტრატი მოსამართლეების განსჯადი დავების მატერიალურ - პროცესუალური 

ანალიზი“ 

1999 – 2004  ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია - საერთაშორისო 

სამართალი, კვალიფიკაცია - იურისტი (LLB, LLM)  

2003 – 2004 ევროპული უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

(საუნივერსიტეტო გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში), ზაარბრუკენი,  გერმანია 

 

ბ. სხვა კვალიფიკაცია  

2019 - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, სასწავლო კურსი, „შრომის 

საერთაშორისო სტანდარტები“ (ტურინი, იტალია) 

2018 -  შრომითი მიგრაცია და ევროპული სამართალი, ევროპის მოსამართლეთა 

სასწავლო ქსელი (ევროკავშირი),  ლისაბონი, პორტუგალია 



2018 - მომხმარებელთა უფლებები ევროკავშირის სამართლის მიხედვით, ევროპის 

მოსამართლეთა სასწავლო ქსელი (ევროკავშირი), სოფია, ბულგარეთი 

2018 - სამოქალაქო სამართლის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი საკითხები, 

დრეზდენი, გერმანია 

2018 - დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგია, ხორვატიის სამოსამართლო 

სწავლების ცენტრი, ზაგრები, ხორვატია 

2015 - ჰოსპიტაცია (სტაჟირება) დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოში, 

დრეზდენი, გერმანია 

2013 - ჰოსპიტაცია (სტაჟირება) დრეზდენის უმაღლეს სამხარეო სასამართლოში, 

დრეზდენი, გერმანია 

2010 - თანამედროვე სწავლების მეთოდოლოგია, სასწავლო კონფერენცია, ტორონტო, 

კანადა 

2009  - 2010 იუსტიციის მსმენელთა (მოსამართლეობის კანდიდატთა) 14 თვიანი 

სასწავლო კურსი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, თბილისი, საქართველო 

2003 – 2004 მოსამართლის თანაშემწის სასწავლო კურსი - იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლა, თბილისი, საქართველო 

2002 - პასაუს უნივერსიტეტი, იურიდიული ენის სასწავლო კურსი, პასაუ, გერმანია 

 

გ.სერთიფიკატები განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში 

2017 - ტრეინინგი - „სწავლების, კურიკულუმის შედგენისა და შეფასების შესახებ“ - 

(ორგანიზატორები: ) - თბილისი, ლოპოტა, საქართველო 

2016 - საკორპორაციო სამართალი (ორგანიზატორები: HSOJ, GIZ, PROLOG) ბორჯომი, 

საქართველო 

2016 - ტრენერთა ტრენინგი - „საუნივერსიტეტო და პროფესიული სწავლების 

მეთოდოლოგია“, (ორგანიზატორები: HSOJ, GIZ), ლოპოტა, საქართველო 

2016 - ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (ორგანიზატორები: HSOJ, CLDP) 

ბათუმი, საქართველო 

2015 - საერთაშორისო შრომის სტანდარტები და საქართველოს შრომის კოდექსი 

(ორგანიზატორები: HSOJ, ILO ), ბათუმი, საქართველო 

2012 - ბავშვზე ზრუნვისა და კეთილდღეობის სამართლებრივი ასპექტები 

(ორგანიზატორები: HSOJ, OSGF), ლოპოტა, საქართველო 

2011 - ბავშვთა უფლებები (ორგანიზატორები: HSOJ, OSGF ) - თბილისი, საქართველო 



2011 - იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი აღჭურვა 

(ორგანიზატორები: HSOJ, UNDP ), ბაკურიანი, საქართველო 

 

III. პროფესიული საქმიანობა შესაბამის სფეროში 

 

ა. სამოსამართლო საქმიანობის აღწერა 

2010 წლიდან დღემდე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 

პალატის მოსამართლე 

 

ბ. სამართლებრივ სფეროში საქმიანობის აღწერა, რომელიც სამოსამართლო 

საქმიანობას არ უკავშირდება   

 

ბ.ა. პრაქტიკული საქმიანობა 

2018-2019 - ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის 

ანტიკოროფციული ქსელი (OECD ACN), მონიტორინგის (მონღოლეთი) ჯგუფის 

წევრი, ექსპერტი სასამართლო დამოუკიდებლობის საკითხებში 

2008 – 2010 კავკასიის უნივერსიტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

2006 – 2008 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის, თავმჯდომარის 

პირველი მოადგილის თანაშემწე 

2005 – 2006  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და 

გაკოტრების საქმეთა პალატის სპეციალისტი  

2003 – 2004 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თარჯიმანი (გერმანული ენის 

მიმართულებით) 

 

ბ.ბ. აკადემიური საქმიანობა 

2016 წლიდან დღემდე იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს 

წევრი 

2016 წლიდან დღემდე იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მასწავლებელთა საბჭოს 

წევრი 

2015 წლიდან დღემდე იუსტიციის უმაღლესო სკოლის მასწავლებელი 



2013 წლიდან დღემდე თავისუფალი უნივერსიტეტის სრული პროფესორი კერძო 

სამართლის მიმართულებით 

2012 – 2013 კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი კერძო 

სამართლის მიმართულებით 

2007 – 2012 კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი კერძო სამართლის 

მიმართულებით 

2005 – 2006 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი 

საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით 

 

ბ.გ. შექმნილი სილაბუსები და აქტიური (მიმდინარე) სალექციო კურსები 

შრომი სამართალი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (ILO, HSoJ), (მოსამართლეებისა და 

მოხელეებისათვის), 2017-2018 წ. 

დისკრიმინაციის სამართალი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (CoE, HSoJ), 

(მოსამართლეებისა და მოხელეებისათვის), 2017-2018 წ. 

სამეწარმეო სამართალი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (GIZ, HSoJ), 

(მოსამართლეებისა და მოხელეებისათვის), 2018 წ. 

სამოსამართლო ეთიკა - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (PROLoG, HSoJ), 

(მოსამართლეებისათვის),2016-2018 წ.; 

სამოხელეო ეთიკა და კომუნიკაციის წესი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, 

(მოხელეებისათვის) 2016-2017 წ.; 

სახელშეკრულებო სამართალი - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (მსმენელებისათვის, 

მოხელეებისათვის) 2015-2018 წ. 

ვალდებულებითი სამართალი - თავისუფალი უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა), 2014-

2018 წ.; 

სახელშეკრულებო სამართალი - თავისუფალი უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა) 2014-

2018 წ.; 

სამოქალაქო პროცესი და აქტუალური სასამართლო პრაქტიკა - თავისუფალი 

უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა),2017-2018 წ. 

 

 

 



IV. საქმიანობა და გამოცდილება ადამიანის უფლებათა სფეროში  

 

2016 - „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება“ - მოწვეული ექსპერტი 

ჟურნალისტებისათვის (ორგანიზატორები: OSGF, HSoJ)  

2016 წლიდან - „საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი შრომის სამართალი“ - 

მოწვეული ექსპერტი მოსამართლეებისათვის (ორგანიზატორები: ILO, HSoJ)  

2015 წლიდან - „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აკრძალვა“ - მოწვეული ექსპერტი 

მოსამართლეებისათვის, მოსამართლის თანაშემწეებისათვის (ორგანიზატორები: 

CoE, HSoJ) 

2015 წლიდან - „მემკვიდრეობითი სამართალი“, „სანოტარო საქმე და სასამართლო 

პრაქტიკა“, „ნოტარიუსის მიერ სააღსრულებო ფურცლის გაცემის სამართლებრივი 

ასპექტები“ - მოწვეული ექსპერტი ნოტარიუსებისათვის (ორგანიზატორი - 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა) 

2012 წლიდან - „სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთების ტექნიკა“ - მოწვეული 

ექსპერტი მოსამართლეებისა და მოსამართლის თანაშემწეებისათვის 

(ორგანიზატორები: GIZ, HSoJ) 

 

 

V. პუბლიკაციები და სხვა ნაშრომები 

 

ა. წიგნები 

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები (თანაავტორი) – gccc.ge, 2016 

2. შრომის სამართლის სახელმძღვანელო (თანაავტორი), თბილისი, 2016 

3. „ურთიერთობები სასამართლო სხდომის დარბაზში”, (თანაავტორი), 

თბილისი, 2010    

4. პრაქტიკული რეკომენდაციები სამოქალაქო საპროცესო სამართლის 

საკითხებზე საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის, (თანაავტორი), 

თბილისი, 2010  

5. აღმოსავლეთ ქვეყნების კონსტიტუციები, (თანაავტორი), თბილისი, 2007  

 

 

 



ბ. პუბლიკაციები 

1. „დიფამაცია, ქართული და ევროპული სასამართლო პრაქტიკის 

მიხედვით”, ჟურნალი „ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა”, 2017 წ. 

2. „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის მცდელობა ქართული და 

ევროპული პერსპექტივით”, ჟურნალი „ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა”, 

2017 წ. 
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