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განათლება 

2003-2006 გერმანიის პოტსდამის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, 

 სამართლის დოქტორი, DAAD-სტიპენდიანტი. 

2000-2002 გერმანიის პოტსდამის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

მაგისტრატურა, სამართლის მაგისტრი (Magister Legum, LL.M),  

 ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სტიპენდიანტი. 

1990-1996 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტი, დიპლომირებული იურისტი. 

 

სამუშაო გამოცდილება 

2015 წლიდან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი.  

2008-2015 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

2007-2008 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი. 

2004-2006 შს სამინისტროს აკადემიის უფროსი მასწავლებელი. 

 

 

ოტოსურათი) 



2003 - 2006 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის 

ინსტიტუტის მეცნიერ-მკვლევარი. 

2014-2016 შს სამინისტროს სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანი. 

2012-2013 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და 

პოლიტიკის სკოლის დეკანი. 

2011-2012 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 

პროფესორი.  

2006-2008 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სასწავლო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. 

 

აქტივობები 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამამთავრებელი გამოცდების საგამოცდო კომისიის 

წევრი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სამართლის ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის ერთობლივი სამხრეთკავკასიური სამრთლის ჟურნალის 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

სსიპ ადვოკატთა კოლეგიის სამართლის ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

ჟურნალის Central and Eastern European Legal Studies სარედაქციო კოლეგიი წევრი 

 

პროექტები 

2017 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის და ადმინისტრაციული 

საპროცესო კოდექსის რეფორმა, ევროკავშირის პროექტი 

 

2017 საჯარო სამსახურში პროფესიული განათლების სტანდარტების საკანონმდებლო 

მოწესრიგება (UNDP) 

 

2017 საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირების 

საკანონმდებლო მოწესრიგების ანალიზი. კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ქსელი (CENN), 



 

2017  ნარჩენების ინსინერაციისა და თანაინსინერაციის პირობების შესახებ საკანონმდებლო 

მოწესრიგება, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი 

(CENN) 

 

2017-2016 ტრეინიგები საჯარო მოხელეებისთვის საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონის 

სიახლეებზე (USAID და GIZ-ის დაფინანსების ფარგლებში); 

 

2017-2016 თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020 (ბიომრავალფეროვნება და 

ურბანული გარემო), ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი 

(CENN). 

2016 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესახებ საქართველოს კანონის და 

კანონქვემდებარე აქტის პროექტების შექმნა, USAID, კანონის უზენაესობის 

მხარდაჭერა საქართველოში, PROLoG; 

 

2016  საჯარო დაწესებულებებში სახელფასო ანაზღაურების საკანონმდებლო მოწესრიგება, 

(USAID) 

 

2016 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-

პატრონობის და მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის ტექნიკური 

რეგლამენტის შექმნა, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების 

ქსელი (CENN), 

 

  

2016 გარემოს დაცვის სამინისტროს სარეფორმო ჯგუფის ექსპერტი - ნადირობის და 

თევზჭერის საკანონმდებლო მოწესრიგება (GIZ- პროექტი) 

2016  საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ კანონის პროექტის შექმნა (GIZ- 

პროექტი) 
 

2016  საქართველოში ბიოსფერული რეზერვატის შექმნის საკანონმდებლო მოწესრიგების 

კონცეფცია, NACRES - Center for Biodiversity Conservation and Research 

2016-2015 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კანონის პროექტის შექმნა, (GIZ- პროექტი) 
 

2016-2015 საქართველოს ტყის კოდექსის პროექტის შექმნა, მსოფლიო ბანკის პროექტი 

 

2015  კორუფციის კვლევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში. Regional Hub of Civil 

Service in Astana United Nations Development Programme   

 

2014-2015 ადმინისტრაციულ სამართლალდარღვევათა სამართლის რეფორმის კონცეფციის 

შემუშავება. ღია საზოგადოება საქართველოს პროექტი. 



2013-2014 G3 დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში (USAID): საჯარო სამსახურის 

რეფორმის კონცეფციის შემუშავება (პროექტის დირექტორი) 

 აქტივობები: 

საჯარო სამსახურის პრაქტიკის და კანონმდებლობის ანალიზი, 

რეფორმის კონცეფციის შემუშავება; 

სამუშაო ჯგუფის მუშაობის კოორდინირება; 

კანონპროექტის შემუშავების პროცესის წარმართვა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან 

შეხვედრების ორგანიზება 

სამთავრობო კომისიასთან თანამშრომლობა. 

საჯარო სამსახურში სწავლების საჭიროებათა ანალიზი,  

ტრეინიგ პროგრამის შემუშავება და ტრეინიგების განხორციელება საჯარო 

მოხელეებისთვის. 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კანონმდებლობის და პრაქტიკის ანალიზი. 

სსიპ-ების რეფორმის წინადადებების შემუშავება. 

ღია მმართველობა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საჯარო სამსახურებში 

(სახელმძღვანელო საჯარო მოხელეებისათვის).  

2013-2014  ეკონომიკის სამინისტროს მხარდაჭერის პროექტი. (GIZ- პროექტი), სამუშაო ჯგუფის 

წევრი. სამშენებლო კოდექსის პროექტის შემუშავება. 

2013 UNDP ექსპერტი. საქართელოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს მხარდაჭერა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 

შემუშავების პროეცესში. 

2012 გარემოს დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერის პროექტი. (GIZ- პროექტი) - 

გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ საქართველოს  კანონის პროექტის 

შემუშავება. 

2009-2011 გარემოს დაცვის სამართლის შესაბამისობა ევროპის და საერთაშორისო სამართლის 

ნორმებთან (GIZ- პროექტი); 



2006 შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს პროექტის ექსპერტი. ტრეინინგები 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის. საჯარო მოხელეების 

სახელმძღვანელო ,,ადმინისტრაციული წარმოება“. 

2006-2008 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების ექსპერტი საქართველოს 

პარლამენტის ადმინისტრაციული კანონმდებლობის სარეფორმო კომისიაში. 

2004-2006 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების პროექტი ადმინისტრაციულ 

საპროცესო სამართალში. 

2002-2004 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების პროექტი ზოგად 

ადმინისტრაციულ სამართალში. 

 

 

 

სამეცნიერო და სხვა სახის ნაშრომები/პუბლიკაციები 

წიგნები: 

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, პაატა ტურავა, თბილისი 2016 

საჯარო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები, რედ: გიორგი ხუბუა, კარლ-პეტერ ზომერმანი, 

ავტორთა კოლექტივი, პაატა ტურავა, თბილისი 2016 

საპოლიციო სამართალი, ავტორთა კოლექტივი, პაატა ტურავა, რედაქტორი ლევან იზორია, თბილისი 2015 

საჯარო დაწესებულებებში კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების პრაქტიკული სახელმძღვანელო, პაატა 

ტურავა, თბ. 2014 

ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო, პაატა ტურავა, ნათია წკეპლაძე, თბ., 2010. მეორე 

გამოცემა 2013;  

ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო, მაია კოპალეიშვილი, ნუგზარ სხირტლაძე, 

ეკატერინე ქარდავა, პაატა ტურავა, თბ., 2008  

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარ, მაია ვაჩაძე, ინგა თოდრია, პაატა 
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