
 

 

ჯუმბერ მაილაშვილი 

დაბადების თარიღი: 16.05.1971 

მოქალაქეობა: საქართველო 

მისამართი: 2200 ქალაქი თელავი, კავკასიონის გამზ. #45 ბ  

ტელეფონი: სახლი 0(350) 270434, სახლი,  მობ.5(99) 533429 

E-mail: jumberlaw@yahoo.com 

განათლება: 

2009 წლის 11 სექტემბრიდან დღემდე  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის 
ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი. (სისხლის სამართლის მიმართულებით) 2014 
წლის აპრილის თვიდან თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 
სამსახურის უფროსი   

1990-1996 წ.წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი (წარჩინებით) 

2009 წლიდან 2010 წლამდე თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დოქტორანტი; 

2010 წლიდან დღემდე ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლის მიმართულების 
დოქტორანტი. 

სამეცნიერო ინტერესები: 

mailto:jumberlaw@yahoo.com


- სისხლის სამართლის ზოგადი და კერძო ნაწილი; 

  სისხლის სამართლის პროცესი; 
- სადისერტაციო თემა: ქმედების ობიექტური შემადგენლობის zogierTi პრობლემა 
სისხლის სამართალში; 

პროფესიული აქტივობები: 

1992-1995 wlebSi vmuSaobdi axmetis raionis gamgeobaSi sxvadasxva Tanamdebobebze: 
administraciuli komisiis inspeqtorad, iuridiuli ganyofilebis gamged, iuridiuli ganyofilebis 
mTavar specialistad, axmetis raionis samoqalaqo Tavdacvis Stabis ufrosad, 1996-1998 wlebSi _ 
axmetis raionis sofel zemo alvanis piriqiTis mecxoveleobis meurneobaSi iurist-konsultantad. 
1999 wels saqarTvelos parlamentis wevris, zurab axmetelis biuroSi _ iurist-konsultantad. 2000-
2002 wlebSi _ q. axmetis gamgeobis iurist-konsultantad. 2002 wliდან 2006 წლამდე  arCeuli 
viyavi qistauris Temis sakrebulos Tavmjdomared.  

-2006 wlis noembris TveSi Cavabare advokatTa saatestacio gamocdა. 2007 wlis Tebervlis 
Tvidan var saqarTvelos advokatTa asociaciis wevri, saerTo specializaciiT. vewevi kerZo 
saadvokato saqmianobas 1998 წლიდან. 2007 wlis maisis TveSi Cavabare mosamarTleobis 
sakvalifikacio gamocda samoqalaqo da administraciuli samarTlis specializaciiT. 

- მოსმენილი მაქვს ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული 
სერთიფიცირებული ტრენინგები: „სასამართლო უნარ-ჩვევების კურსი უმაღლესი 
სასწავლებლების პროფესორთათვის“. ევროკავშირის და საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი წამების და არაადამიანური მოპყრობის 
გამოძიების საკითხებზე. ტრენინგი ნაფიც მსაჯულთა  სასამართლოს საკითხებზე. 
სასამართლო ორგანოებში ადვოკატირების  უნარ-ჩვევებზე. 2012 წელს გავიარე 
ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული სერთიფიცირებული 
ტრენინგი მომავალი ტრენერებისათვის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
გაძლერებული ტრენინგისათვის.  

ოჯახური მდგომარეობა: 

მეუღლე – ხათუნა დოინჯაშვილი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი დარგების    ფაკულტეტის მოწვეული 
მასწავლებელი  

შვილები – 
ანა მაილაშვილი - თელავის მე-4 საჯარო სკოლის მე-4 კლასის  მოსწავლე;  

გვანცა მაილაშვილი - თელავის მე-4 საჯარო სკოლის მე-3  klasis მოსწავლე;  



ნინო მაილაშვილი- დაბადებული 2010 წელს.  

 

საზღვარგარეთ ყოფნა: 

2005 წელი – სერბეთი ( ბელგრადი), და მონტენეგრო (პოდგორიცა)  

ტექნიკური ჩვევები: 

ავტომობილის მართვა, კომპიუტერი. 

უცხო ენები: 

ქართული - მშობლიური, რუსული სრულყოფილად, ფრანგული ლექსიკონის 
დახმარებით 

ინტერესები: 

პოეზია,  ქართული კულტურის კერების მონახულება, მეგობრებთან ურთიერთობა, 
ქართული პრესის გაცნობა 

შევსების თარიღი: 05.06..2014. 

 


