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განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა
სტატუსი,
ხარისხი
სამართლის
დოქტორი

დოქტორანტი

ასპირანტი

სტუდენტი

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა

პერიოდი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სამართლის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დისერტაციის
დაცვა თემაზე: “ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის
საფრთხის შემქმნელი დელიქტები"
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურა
სისხლის სამართლის მიმართულებით

6 დეკემბერი,
2014 წელი

მეცნიერებათა აკადემიის (ამჟამად თ. წერეთლის) სახელმწიფოსა
და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა სისხლის სამართლის
მიმართულებით
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის იურიდიული ფაკულტეტი,
“სამართალმცოდნეობის” სპეციალობით

2002-2005

2006-2014

1997-2002

პროფესიული საქმიანობა
ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა

თანამდებობა, სტატუსი

პერიოდი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი
თსუ თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და
სამართლის ინსტიტუტი, სისხლის სამართლისა და
კრიმინოლოგიის განყოფილება

ასისტენტ-პროფესორი

2009 წლიდან
დღემდე

მეცნიერ-თანამშრომელი

2014 წლიდან
დღემდე

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ
ფაკულტეტზე არსებული კრიმინოლოგიის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ
ფაკულტეტზე არსებული სისხლის სამართლისა და
პროცესის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ

ინსტიტუტის წევრი

2011 წლიდან
დღემდე

ინსტიტუტის წევრი

2011 წლიდან
დღემდე

ინსტიტუტის წევრი

2016 წლიდან
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ფაკულტეტზე არსებული შედარებითი და
ტრანსნაციონალური სისხლის სამართლის
ინსტიტუტი
თსუ თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და
სამართლის ინსტიტუტი

დირექტორის მოადგილე

2008-2010

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი

თსუ-ს და ბერლინის
ჰუმბოლდტის
უნივერსიტეტის
იურიდიული
ფაკულტეტების
სტუდენტთა გაცვლითი
სემინარის სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

2010 წ.

ქართულ-უკრაინული აკადემია

ლექტორი

2007-2008

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი

ლექტორი

2005-2006

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოხუმის
ფილიალი

ლექტორი

2002-2006

სამეცნიერო
პუბლიკაციები:

ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: გენოციდის ცნება და შემადგენლობა, ჟურნალი
„მართლმსაჯულება და კანონი“, 2010, #3.
გამომცემელი: საქართველოს უზენაესი სასამართლო და მოსამართლეთა
ასოციაცია
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: უკანონო აბორტი - განზრახ მკვლელობა თუ საფრთხის
შემქმნელი დელიქტი?, კრებულში: ფერაძე გ., (რედ.), სამართლისა და
პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები, წიგნი I, თბ., 2010.
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“
ავტორი: Temur Tskitishvili
სათაური: Gefährdungsdelikte und Versuch. Eine rechtsvergleichende Darstellung
von georgischem und deutschem Strafrecht, in: Jahrbuch der Studienstiftung des
Abgeordnetenhauses von Berlin, 2010-2011, S. 62-68.
გამომცემელი: Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: აუცილებელი მოგერიება, როგორც პასუხისმგებლობის
გამომრიცხველი გარემოება, კრებულში: ფერაძე გ., (რედ.), სამართლისა და
პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები, წიგნი II, თბ., 2012.
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: მცდელობა შედეგით კვალიფიცირებულ საფრთხის
დელიქტებში, თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის „სამართლის ჟურნალი“,
2012, #1.
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გამომცემელი: თსუ-ს გამომცემლობა
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: აბსტრაქტული საფრთხის დელიქტების მოძღვრების
განვითარების ისტორია, ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, 2012,
სპეციალური გამოშვება, მიეძღვნა ო. გამყრელიძის 80 წლის იუბილეს
გამომცემელი: ადვოკატთა საერთაშორისო კავშირი
ავტორი: Temur Tskitishvili
სათაური: Attempt of Result Qualified Threat Tort, Journal of Law, TSU Faculty of
Law, 2012, #1.
გამომცემელი: Tbilisi University Press
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: სამართლებრივი სიკეთის დაცვა, როგორც საფრთხის შემქმნელი
დელიქტების დასჯადობის ლეგიტიმაციის საფუძველი, თსუ-ს
იურიდიული ფაკულტეტის „სამართლის ჟურნალი“, 2014, #1.
გამომცემელი: თსუ-ს გამომცემლობა
ავტორი: Temur Tskitishvili
სათაური: Protecting Legal Good as the basis for Legitimization of penalizing of
Wrongdoings Involving Threat, TSU Faculty of Law, 2014, #1.
გამომცემელი: Tbilisi University Press
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: აბსტრაქტული საფრთხის დელიქტი და მისი კლასიფიკაცია,
პროფესორ მზია ლეკვეიშვილის 85 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ
კრებულში, თბ., 2014.
გამომცემელი: გამომცემლობა „იურისტთა სამყარო“.
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: ევენტუალური განზრახვის საკითხისათვის, ჟურნალი
„მართლმსაჯულება და კანონი“, 2014, #4.
გამომცემელი: საქართველოს უზენაესი სასამართლო და მოსამართლეთა
ასოციაცია
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: ქმედების მართლწინააღმდეგობის საკითხისათვის, პროფესორ
ბესარიონ ზოიძის 60 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კრებულში, თბ., 2014.
გამომცემელი: თსუ-ს გამომცემლობა
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: სიმთვრალეში განხორციელებული მართლსაწინააღმდეგო
ქმედების კვალიფიკაციის საკითხისათვის (ისტორიული და შედარებითსამართლებრივი ასპექტები), წიგნში: ფერაძე გ., (რედ.), სამართლისა და
პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები, წიგნი III, თბ., 2015.
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“.
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ავტორი: Темур Цкитишвили
სათაური: Значение прошлой судимости для определения
пропорционалного наказания
გამომცემელი: Южнокавказский юридический журнал, 06/2015.
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის
შემქმნელი დელიქტები (მონოგრაფია), თბ., 2015.
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“.
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: სასჯელის პროპორციულობა, წიგნში: თოდუა ნ. (რედ.),
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის ტენდენციები
საქართველოში, თბ., 2016.
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“.
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: დანაშაულის მცდელობისა და საფრთხის შემქმნელი
დელიქტების ურთიერთმიმართება, ოთარ გამყრელიძე 80, საიუბილეო
სამეცნიერო კრებული, თბ., 2016.
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“.
ავტორი: თემურ ცქიტიშვილი
სათაური: სასჯელის შეფარდების საკითხისათვის, წიგნში: გურამ ნაჭყებია
- 75, საიუბილეო კრებული, თბ., 2016.

თარგმანი

გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“.
სათაური: ბერნდ ჰაინრიხი, შედეგის განხორციელების ადგილი
აბსტრაქტული საფრთხის დელიქტებში, წიგნში: ოთარ გამყრელიძე 80,
საიუბილეო კრებული, თბ., 2016.
გამომცემელი: გამომცემლობა „მერიდიანი“.

სტიპენდიები

დასახელება: ბერლინის პარლამენტის ერთწლიანი სტიპენდია
Studienstiftung Des Abgeordnetenhauses von Berlin
თარიღი:
2010-2011
დასახელება: გერმანული აკადემიური გაცვლითი სამსახურის (DAAD) და
იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის ერთთვიანი სტიპენდია

გრანტები

თარიღი:
2010, აგვისტო-სექტემბერი
დამფინანსებელი: ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“
თემაზე: „სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის
ტენდენციები საქართველოში“. პროექტის დირექტორი პროფ. ნონა თოდუა
როლი პროექტში: ექსპერტი
პროექტის დასაწყისი და დასასრული: 2014 წლის ოქტომბერი - 2015 წლის
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ოქტომბერი
დამფინანსებელი: ფოლკსვაგენის ფონდი (გერმანია)
თემაზე: სისხლის სამართლის პროცესის ევროპეიზაცია და
ინტერნაციონალიზაცია, როგორც გამოწვევა და ამოცანა
როლი პროექტში: ექსპერტი
პროექტის დასაწყისი: 2016 წელი
სასწავლოსასერთიფიკაციო
კურსები

გერმანული ენის კურსები ბერლინის ენების შემსწავლელ სკოლაში-BIS
სწავლის ხანგრძლივობა: 13.10.2010-12.08.2011

სამეცნიერო სტაჟირება
და მივლინება
საზღვარგარეთ

სწავლის დონე: A2-C1
დრო: 2010 წელი, აგვისტო-სექტემბერი
ხანგრძლივობა: ერთი თვე
უნივერსიტეტი: იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი, გერმანია
მიმწვევი პროფესორი: ჰაინერ ალვარტი
დრო: 2010-2011 წ.წ.
ხანგრძლივობა: ერთი წელი
უნივერსიტეტი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, გერმანია
მიმწვევი პროფესორი: ბერნდ ჰაინრიხი
დრო: 2012 წ., ივლისი-აგვისტო
ხანგრძლივობა: ერთი თვე
უნივერსიტეტი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, გერმანია
მიმწვევი პროფესორი: ბერნდ ჰაინრიხი
დრო:2013 წ., ივლისი-აგვისტო
ხანგრძლივობა: ერთი თვე
უნივერსიტეტი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, გერმანია
მიმწვევი პროფესორი: ბერნდ ჰაინრიხი
დრო: 2015 წ., მარტი
ხანგრძლივობა: ერთი თვე
უნივერსიტეტი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, გერმანია
მიმწვევი პროფესორი: ბერნდ ჰაინრიხი
დრო: 2016 წ. აგვისტო
ხანგრძლივობა: ერთი თვე
უნივერსიტეტი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, გერმანია
მიმწვევი პროფესორი: მარტინ ჰეგერი
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კონფერენციებში
მონაწილეობა:

დასახელება: სამართლის ეროვნული კონფერენცია, რომელიც 9
უნივერსიტეტის მონაწილეობით ჩატარდა თსუ-ში
მოხსენების თემა: მართლწინააღმდეგობა გაუფრთხილებლობით და
საფრთხის შემქმნელ დელიქტებში
თარიღი და ადგილი: 2012 წელი, 19-20 მაისი, თსუ-ს I კორპუსი
დასახელება: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური
პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია
მოხსენების თემა: აუცილებელი მოგერიების პროვოკაციის
დასჯადობისათვის
თარიღი და ადგილი: 2012 წელი, ივნისი, სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია „საკანონმდებლო ცვლილებები
და განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ქართულ სისხლის
სამართალში“ (სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები)
მოხსენების თემა: საფრთხის შემქმნელი დელიქტები ქართული სისხლის
სამართლის მიხედვით
თარიღი და ადგილი: 2014, 18-19 ივლისი, თსუ-ს I კორპუსი
დასახელება: ქართულ-გერმანული საერთაშორისო კონფერენცია „სისხლის
სამართლის მეცნიერება ერთიან ევროპაში“
მოხსენების თემა: საფრთხის შექმნის დასჯადობა ქართული სისხლის
სამართლის კანონმდებლობის მიხედვით.
თარიღი და ადგილი: 2015, 9-10 ოქტომბერი, თსუ-ს I კორპუსი
დასახელება: თინათინ წერეთლის და ვლადიმერ მაყაშვილის 110 წლის
იუბილისადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმი სისხლის სამართალში
მოხსენების თემა: დამნაშავის წარსული ნასამართლობის მნიშვნელობა
პროპორციული სასჯელის შეფარდებისთვის
თარიღი და ადგილი: 2015, 12 ნოემბერი, თსუ თინათინ წერეთლის
სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი
დასახელება: თინათინ წერეთლის 110 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი
კონფერენცია
მოხსენების თემა: სასჯელის პროპორციულობა

კონფერენციის
ორგანიზება

თარიღი და ადგილი: 2015, 25 ნოემბერი, თსუ -ს I კორპუსი
საერთაშორისო კონფერენცია სისხლის სამართალში (ქართველი და
გერმანელი ექსპერტების მონაწილეობით)

სემინარებში
მონაწილეობა:

კონფერენციის ჩატარების დრო და ადგილი: 2013 წლის მაისი, თსუ
დასახელება: ამერიკის იურისტთა ასოციაციის სემინარი სასამართლო
უნარ-ჩვევებზე
თარიღი: 2012, 9-12 მარტი.
დასახელება: ამერიკის იურისტთა ასოციაციის სემინარი სასამართლო
უნარ-ჩვევებზე
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თარიღი: 2012, 4-5 თებერვალი
დასახელება: IRZ-ს და GIZ-ს მიერ ორგანიზებული ტრენერთა კურსი
„კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკაში“
თარიღი: 2013, სექტემბერი
დასახელება: JILEP-ის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი სწავლების
მეთოდიკაში
თარიღი: 2013, 30 ნოემბერი-1 დეკემბერი
დასახელება: IRZ-ს, GIZ-ს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ
ორგანიზებული ტრენერთა კურსი „კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკაში“

სარედაქციო
კოლეგიის/ჯგუფის
წევრობა

კომისიების და
საბჭოების წევრობა

თარიღი: 2014, 26-28 ივნისი
თინათინ წერეთელი, სისხლის სამართლის პრობლემები, I ტომი, თბ., 2007,
სარედაქციო კოლეგიის წევრი
თინათინ წერეთელი, სისხლის სამართლის პრობლემები, II ტომი, თბ.,
2007, სარედაქციო კოლეგიის წევრი
თინათინ წერეთელი, სისხლის სამართლის პრობლემები, III ტომი, თბ.,
2012, სარედაქციო კოლეგიის წევრი
თინათინ წერეთელი, სისხლის სამართლის პრობლემები, IV ტომი, თბ.,
2010, სარედაქციო კოლეგიის წევრი
პროფესორ-ემერიტუს მზია ლეკვეიშვილის 85 წლის იუბილისადმი
მიძღვნილი კრებულის სარედაქციო ჯგუფის წევრი
გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ელექტრონული ჟურნალის
(www.dgstz.de) სარედაქციო კოლეგიის წევრი (ჟურნალი გამოდის 2016
წლიდან)
2014 წლის 4 ივლისიდან 2015 წლის 4 ივლისამდე საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსთან არსებული
ადგილობრივი აღმოსავლეთ საბჭოს წევრი (საზოგადოებრივ საწყისებზე)
2013-2016 წლებში ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის სამაგისტრო
პროგრამის მისაღები საგამოცდო კომისიის წევრი

ენები:

დასახელება
ქართული

მშობლიური

გერმანული

კარგად

რუსული

კარგად

ინგლისური

საკონტაქტო რეკვიზიტები:

ცოდნის დონე

საშუალოდ

მისამართი: გლდანის მე-3 ა მ/რ, კორპუსი 24-ე, ბინა 51.
ტელეფონი: 2590183
მობილური: 595313989
ელ-ფოსტა: Temur.Tskitishvili@tsu.ge
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