
 

 
ზვიად გაბისონია 

 
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი 

 
სამუშაო გამოცდილება 

 
10.2018 - დღემდე ს.ს.ი.პ. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი 

08.2019-დღემდე ევროპის Open Science Cloud-ის (EOSC) მმართველი საბჭოს 
წევრი 

08.2019-დღემდე ევროპის კვლევითი სივრცისა და ინოვაციის კომიტეტის 
(ERAC) მმართველი საბჭოს წევრი 

08.2019-დღემდე კვლევითი ინფრასტრუქტურისათვის ევროპის სტრატეგიის 
ფორუმის (ESFRI) მმართველი საბჭოს წევრი 

10.2018-დღემდე ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ეროვნული საკონტაქტო 
პირი 

10.2018 - დღემდე მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის 
(ISTC) გამგეობის წევრი და საქართველოს წარმომადგენელი  

10.2018 - დღემდე  მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ცენტრი უკრაინაში (SCTU) 
გამგეობის წევრი და საქართველოს წარმომადგენელი 

07.2019-დღემდე  საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის წევრი 

03.2016 – 12.2018 USAID  G4G  პროექტის  ექსპერტი  ელექტრონული  კომერციის 
სამართალში 

09.2018 - დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი 

(საერთაშორისო კერძო სამართალი) 

 09.2017-დღემდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული სპეციალისტი 

(საერთაშორისო კერძო სამართალი, საბანკო სამართალი) 

09.2017 - 09.2018 

 

თბილისის  ღია  სასწავლო  უნივერსიტეტის  სამართლის 
სკოლის დეკანი, პროფესორი კერძო სამართლის 
მ მ რ ბ  

 
09.2013 – 09.2018 საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია "ფაინ ლაიფ 

თბილისი" (შპს)-ს დირექტორი 

07.2014 - 09.2018 შპს ჯიელეს ჰოლდინგის გენერალური დირექტორი 



 

01.2011 - 09.2013 მიკროსაფინანსო      ორგანიზაცია      "ბი.აი.ჯი"-ს      მთავარი 
იურიდიული მრჩეველი 

11.2009 - 12.2011 კომპანია აქვა გეო იურიდიული სამსახურის უფროსი, მთავარი 
იურიდიული მრჩეველი 

01.2008 - 05.2010 კავკასიის სამართლის სკოლა (CSL), კავკასიის უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 
დირექტორი 

09.2007 - 11.2009 სს “თბილისი ცენტრალი” GRDC ჯგუფისა და GMC Holding-is 
საინვესტიციო პროექტის იურიდიული სამსახურის უფროსი 

01.2006 - დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამართლისა და 
საერთაშორისო  ურთიერთობების ფაკულტეტის  პროფესორი 
კერძო სამართლის მიმართულებით 

05.2005 - 08.2005 Bearing Point (აშშ); პროექტი GEGI; USAID-ის ექსპერტი კერძო 
სამართალში 

03.2005 - 09.2010 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 
სამართლის გერმანულენოვანი ფაკულტეტის სამოქალაქო, 
ევროპული- და საერთაშორისო კერძო სამართლის კათედრის 
გამგე 

03.2004 - 01.2006 GTZ (გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება) 
პროექტის ექსპერტი 

01.2004 - 12.2004 საერთაშორისო იურიდიული ფირმა “გაბისონია, დიდრიხი და 
პარტნიორები, კს”-ის მმართველი პარტნიორი 

03.2003 - 09.2005 ივანე   ჯავახიშვილის   სახელობის   თბილისის   სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სამოქალაქო სამართლის კათედრის დოცენტი 

05.2002 - 05.2009 ს/ს “თიბისი ბანკი”,იურისტი 

01.2002 - 05.2005 საქართველოს  მეცნიერებათა  აკადემიის  სახელმწიფოსა  და 
სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი 

09.1998 - 03.1999 საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს 
სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის წამყვანი 
სპეციალისტი 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

განათლება, სამეცნიერო სტაჟირება & კვლევითი ვიზიტი 
 
 

07.2017- 09.2017 მიუნჰენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი, 
იურიდიული ფაკულტეტი, დაად-ის სტიპენდია-სამეცნიერო 
სტაჟირება საბანკო სამართლის სახელმძღვანელოს 
მ მს ზ ბ  

07.2012- 09.2012 მიუნჰენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტი, 
იურიდიული ფაკულტეტი, დაად-ის სტიპენდია-სამეცნიერო 
სტაჟირება საბანკო სამართალში 

06.2007-09.2008 ჰამბურგის უნივერსიტეტი, დაად-ის სტიპენდია, სამეცნიერო 
სტაჟირება ჰამბურგის უნივერსიტეტის იურიდიულ 
ფაკულტეტზე საერთაშორისო კერძო სამართალში 

06.2005-09.2005 ჰამბურგის მაქს პლანკის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და 
საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი, მაქს პლანკის 
საზოგადოების სტიპენდია-სამეცნიერო სტაჟირება - 
საერთაშორისო კერძო სამართლის სახელმძღვანელოს 
მომზადება 

04.2001-05.2002 ბრემენის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, 
გაცვლითი პროგრამა დოქტორანტურაში (სადისერტაციო 
ნაშრომი "საინვესტიციო დავის მონაწილე იურიდიულ პირთა 
იურისდიქცია") 

07.2000-09.2000 დრეზდენის გოეთეს ინსტიტუტი, სასწავლო კურსი 
გერმანულ ენასა და ლიტერატურაში, უმაღლესი საფეხური 
(ობერშტუფე) 

09.1999 - 12.2002 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის,  იურიდიული  ფაკულტეტის 
დოქტორანტურა 

09.1994 - 05.1999 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის 
ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა 

 
 

სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები 
 
 

10.2017 საბანკო სამართალი, მე-2 დამატებული და შევსებული 
გამოცემა, დამხმარე სახელმძღვანელო, გამომც. "იურისტების 
სამყარო" 



 

10.2012 საბანკო სამართალი, დამხმარე სახელმღვანელო, გამომც. 
"მერიდიანი" 

09.2011 ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი, მე-2 
გადამუშავებული და დამატებული გამოცემა, დამხმარე 
სახელმძღვანელო, გამომც. "მერიდიანი" 

02.2006 ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი, დამხმარე 
სახელმძღვანელო, გამომც. "მერიდიანი" 

12.2002 საინვესტიციო დავის მონაწილე იურიდიულ პირთა 
იურისდიქცია, მონოგრაფია, გამომც. "მერიდიანი" 

 
 

პუბლიკაციები 
 

 
07.2018 Several Aspects of Payment Systems legal regulation according to 

the Georgian legislation, Publication, Polish-Georgian Law 
 02.2013 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სამართლებრივი 

რეგულირების ძირითადი ასპექტები, სამეცნიერო პუბლიკაცია, 
სამეც. კრებ. „სამოქალაქო სამართლის პრობლემატიკა, გამომც. 
„სტუ“ 

07.2012 ანაბრის ხელშეკრულების არსი, სამეცნიერო პუბლიკაცია, 
ჟურნ. "თემიდა" 

06.2012 საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების ზოგიერთი პრობლემა, 
სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. "თემიდა" 

06.2012 შრომითი ურთიერთობების რეგულირება საერთაშორისო 
კერძო სამართალში, სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. 
" მ " 

03.2011 საბანკო პლასტიკური ბარათების სამართლებრივი 
რეგულირების ძირითადი ასპექტები, სამეცნიერო 
პუბლიკაცია, ჟურნ. "თემიდა" 

03.2011 დოკუმენტური აკრედიტივის ხელშეკრულების არსი, 
სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. "თემიდა" 

04.2010 საერთაშორისო სავაჭრო ემბარგო და კერძო სამართლებრივი 
ხელშეკრულებების მოქმედების შეზღუდვა, სამეცნიერო 
პუბლიკაცია, ჟურნ. "თემიდა" 

02.2009 ელექტრონული კომერციის სამართლებრივი რეგულირების 
ზოგიერთი ასპექტი, სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. "ბიზნესი 
და კანონმდებლობა" 



 

06.2008 მხარეთა ნების ავტონომიის არსი თანამედროვე 
საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალში, სამეცნიერო 
პუბლიკაცია, ჟურნ. "ინტელექტუალი" 

02.2008 ვალუტის არჩევის პრობლემა საერთაშორისო კერძო 
სამართლებრივ ხელშეკრულებებში, სამეცნიერო პუბლიკაცია, 
ჟურნ. "პროფესია ადვოკატი" 

03.2007 ინტერნეტის გამოყენებით ხელშეკრულებათა დადება, 
სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. "პროფესია ადვოკატი" 

01.2006 უცხოური სამართლის ნორმის დადგენა საერთაშორისო კერძო 
სამართალში, სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. 
“მართლმსაჯულება და კანონი” 

01.2006 სამართლებრივი დახმარება საერთაშორისო კერძო 
სამართალში, სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნალი "ადამიანი 
და კონსტიტუცია" 

11.2004 უცხო ქვეყნის სამართლის ნორმის არსის დადგენის ზოგიერთი 
ასპექტი საერთაშორისო კერძო სამართალში, სამეცნიერო 
პუბლიკაცია, საიუბ. კრებ. “პროფ. ზურაბ ახვლედიანის 70 
წლის იუბილე”, გამომც. “მერიდიანი” 

01.2004 კოლიზიური ნორმის უკუ- და შემდგომი მითითებები 
საერთაშორისო კერძო სამართალში, სამეცნიერო პუბლიკაცია, 
ჟურნ. „ადამიანი და კონსტიტუცია“ 

01.2004 საერთაშორისო სავაჭრო ტრადიციების როლი თანამედროვე 
საერთაშორისო კერძო სამართალში, სამეცნიერო პუბლიკაცია, 
ინტერნეტ ჟურნ. “იურიდიული მეცნიერებანი” 

08.2003 მხარეთა ნების ავტონომიის ცნება საერთაშორისო კერძო 
სამართალში, სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. “სამართალი” 

04.2003 “საჯარო წესრიგის” ცნების გამოყენების ზოგიერთი საკითხი 
საერთაშორისო კერძო სამართლის დოქტრინაში, სამეცნიერო 
პუბლიკაცია, საიუბ. კრებ. “სახელმწიფოსა და სამართლის 
აქტუალური პრობლემები. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლის 
იუბილე”, გამომც. “მერიდიანი” 

02.2002 უცხო ქვეყნის იურიდიულ პირთა უფლებაუნარიანად 
აღიარების პრობლემა, სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. 
"სამართალი" 

01.2002 Forum Shopping-ის გამოყენება საინვესტიციო დავებში, 
სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. "სამართალი" 



 

12.2001 EWIV - ევროპის ახალი ტიპის იურიდიული პირი, ჟურნ. 
„სამართალი, სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. "სამართალი" 

11.2001 საინვესტიციო დავის მონაწილე იურიდიულ პირთა 
პერსონალური სტატუსის განსაზღვრის პრობლემა, სამეცნიერო 
პუბლიკაცია, ჟურნ. "სამართალი" 

05.2000 იურიდიული პირები, როგორც უცხოური ინვესტიციების 
სუბიექტები, სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურ. "სამართალი" 

03.2000 ფიზიკური პირების, როგორც უცხოური ინვესტიციების 
სუბიექტების, სამართლებრივი სტატუსი, სამეცნიერო 
პუბლიკაცია, ჟურ. "სამართალი" 

02.2000 უცხოური ინვესტიციების კონსტიტუციურ- 
სახელმწიფოებრივი გარანტიების ზოგიერთი საკითხი, 
სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. „ადამიანი და კონსტიტუცია“ 

03.1999 უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი ბაზის შესახებ, 
სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. "სამართალი" 

01.1999 საინვესტიციო და სხვა ეკონომიკური დავების განხილვის 
ზოგიერთი კომპეტენციურ-პროცედურული საკითხი, 
სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. "სამართალი" 

05.1998 თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებში უცხოური ინვესტიციების 
სამართლებრივი რეგულირების ეკონომიკურ-სამართლებრივი 
წანამძღვრები, სამეცნიერო პუბლიკაცია, ჟურნ. "სამართალი" 

 
 

ენები 
 

ქართული მშობლიური 

გერმანული C2 

რუსული C2 

ინგლისური B1 

 
 

კომპიუტერული პროგრამები 
 

Microsoft Office Word ძალიან კარგი 

Microsoft Office Excel კარგი 

Microsoft Office 
PowerPoint 

ძალიან კარგი 



 

Adobe Acrobat ძალიან კარგი 

Adobe Reader კარგი 

 


