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პროფესიული გამოცდილება
2015 წ-დან
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა
 ასოცირებული პროფესორი
2015 წ-დან
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
 პროგრამის
ხელმძღვანელის მოადგილე, GIZ-ის პროგრამა „ევროპულ
სტანდარტებთან სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი დაახლოება“
2012-2015
კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა
 ასოცირებული პროფესორი
2011 წ-დან
ერისთავი და პარტნიორები
 კონსულტანტი
2007-2015
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
 ჯგუფის ხელმძღვანელი, GIZ-ის პროგრამა ”სამართლისა და იუსტიციის
რეფორმის კონსულტაცია სამხრეთ კავკასიაში”
2005-2006
სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში
 ექსპერტი ადამიანის უფლებათა საკითხებში
2003-2007
გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ)
 სამართლის
უფროსი ექსპერტი, GTZ-ის პროგრამა ”სამართლისა
იუსტიციის რეფორმის კონსულტირება სამხრეთ კავკასიაში”

და

2000-2001
ადვოკატურა Heimes & Müller, საარბრიუკენი
 ადვოკატის თანაშემწე.
1998
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 სტაჟიორი.
1996-1998
საქართველოს პარლამენტი
 პარლამენტის წევრის თანაშემწე.
განათლება
1999-2002
საარლანდის უნივერსიტეტი
 შედეგი – სამართლის დოქტორი (Dr. iur.)

საარბრიუკენი

1998-1999
საარლანდის უნივერსიტეტი
საარბრიუკენი
 შედეგი – სამართლის მაგისტრი (LL.M.) გერმანულ სამართალში
1993-1998
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 საერთაშორისო
სამართლისა
და
საერთაშორისო
ფაკულტეტი. სპეციალობა - საერთაშორისო სამართალი.

თბილისი
ურთიერთობათა
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კონფერენციებში მონაწილეობა

საქართველოში


დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა,
კომპეტენტურობა - სასამართლო რეფორმის თანამედროვე გამოწვევები
სამხრეთ კავკასიაში, 4/5.04.2011, თბილისი



საკუთრების უფლების დაცვის სამართლებრივი და პრაქტიკული
საკითხები სამხრეთ კავკასიაში, 18.07.2008, თბილისი



კონსტიტუციური მართლმსაჯულება და სამართლებრივი სახელმწიფო
სამხრეთ კავკასიაში, 19/20.06.2008, ბათუმი



საზოგადოება და სასამართლო სისტემა, 5.05.2008, თბილისი



სამართლის განვითარება სამართლებრივ დისკურსში აზრთა
სხვადასხვაობით, 17.04.2008, თბილისი



მატერიალური ადმინისტრაციული სამართალი სამხრეთ კავკასიის
ქვეყნებში, 1/2.11.2007, თბილისი



საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს იურისდიქცია კონფლიქტურ ზონებში, 6/7.07.2007, ბათუმი



გზად ევროპისკენ – სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სასამართლო
სისტემების არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივები, 16/17.04.2007



საერთაშორისო სამართლის გავლენა ეროვნულ კანონმდებლობასა და
სასამართლო პრაქტიკაზე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, 16/17.10.2006,
თბილისი



Regional Judicial Conference, Moving towards a more independent and efficient
judiciary, 5/7.10.2006, Batumi



ცვლილებები იუსტიციის სფეროში – ახალი მიდგომები სამხრეთ
კავკასიის ქვეყნებში მართლმსაჯულების მოდერნიზაციისას,
27/28.04.2006, თბილისი

საზღვარგარეთ


The good, the bad and the global: Supporting governance in a world without
borders, 2015, Berlin.



Law, Justice and Development Week: Financing and Implementing the Post2015 Development Agenda, 20.-24.12.2014, Washington DC.



Transformationen - Veränderungsprozesse als Herausforderungen für Good
Governance im 21. Jahrhundert, 2013, Berlin.



Law, Justice and Development Week: Opportunity, Inclusion and Equity, 10.14.12.2012, Washington DC.



15. International Anti-Corruption Conference (IACC): " Mobilising People:
Connecting Agents of Change", 7.-10.11.2012, Brasilia, Brazil.



Good Governance und wirtschaftliche Entwicklung, 2011, Berlin.



Modern challenges of the judicial reform in Azerbaijan, 14.12.2011, Baku.



14. International Anti-Corruption Conference (IACC): "Restoring trust: Global
action for transparency", 10.-13.11.2010, Bangkok, Thailand.
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კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში, 15-16.07.2010, ბერლინი



Regional Workshop on Judicial Integrity in Africa: Integrity based judicial reform efforts – lessons learned and good practices, 23.-24.01.2010, Lusaka, Zambia.



Sustainable Development Needs Rule of Law, 9.-10.06.2009, Berlin, Germany



სომხეთის ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პროექტის
ცალკეული საკითხები, 5.11.2007, ერევანი.



Regional European Congress, International Council for Central and East European Studies, 2.-4.08.2007, Berlin, Germany.



სომხეთის საერთო სასამართლობის შესახებ კოდექსის პროექტის
ცალკეული საკითხები, 20-21.10.2006, ერევანი.



Legal Transfer in History, XIth Annual Forum of Young Legal Historians, 26.29.05.2005, Lucerne, Switzerland.

პუბლიკაციები
სამოქალაქო კოდექსის მუხ. 99-114 კომენტარი, ავტორთა კოლექტივი,
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, 2016.

ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე.
საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და
თავისუფლებანი. (სამეცნიერო საბჭოს წევრი), 2013.

გერმანულ-ქართულ-გერმანული იურიდიული ლექსიკონი, თანაავტორი, 2011.
Samoqalaqo kodexi. Die Quellen des postsowjetischen Zivilrechts von Georgien. In:
Rechtstransfer in der Geschichte, mit Dr. Tilmann J. Röder, V. Duss u.a. (Hrsg.), München 2006.

ჩოხელი/სვანიძე/პაპუაშვილი, მეწარმეთა შესახებ კანონის რეფორმა, ქართული
სამართლის მიმოხილვა, N 8, 2005.

სამართლის განვითარება - სამოქალაქო პროცესში - კასაციის დასაშვებობის
ახალი საფუძვლები, მართლმსაჯულება და სამართალი, N4(6)’05, 2005,
თბილისი.

სამართლის განვითარება სამოსამართლო სამართლის მეშვეობით და
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა, ქართული სამართლის მიმოხილვა, N 4,
2003, თბილისი.

სააქციო
საზოგადოების
სამეთვალყურეო
საბჭოს
კეთილსინდისიერი
ხელმძღვანელობის ვალდებულება ქართულ სამართალში, სიმპოზიუმის
კრებული, მე-2 ქართულ-გერმანული სიმპოზიუმი საკორპორაციო სამართალში,
2003, თბილისი.

Modifikationen und Kombinationen von Gesellschaftsformen im Deutschen, Britischen
und US Amerikanischen Recht, Diss., 2002, Saarbrücken.
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ენების ცოდნა
ქართული (მშობლიური), გერმანული (თავისუფლად),
ინგლისური (თავისუფლად), რუსული (თავისუფლად)
სხვა საქმიანობა
2011 წ-დან
 გერმანიის
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამხრეთ
აღმოსავლეთ ევროპის, სამხრეთ კავკასიის და შუა აზიის პროგრამათა
პროფესიული ფორუმის მმართველი საბჭოს წევრი.
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