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სახელი - კობა ყალიჩავა 

დაბადების თარიღი - 01/06/1981 

ელ-ფოსტა - k_kalichava@yahoo.com 

ტელეფონი (მობ.): +995 591210909 

ოჯახური მდგომარეობა - დაოჯახებული             

 

 

2015 წ. - სამართლის დოქტორი (summa cum laude), ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (საქართველო), ბრემენის უნივერსიტეტი 

(გერმანია) 

2009 წ. - სამართლის მაგისტრი - LL.M. (Magna Cum Laude), 

კიოლნის უნივერსტიტეტი (გერმანია) 

2004 წ. - სამართლის მაგისტრი, მაგისტრთან 

გათანაბრებული (summa cum laude), თსუ სოხუმის 

ფილიალი (საქართელო) 

 

2010 (02/03) - იენას უნივერსტიტეტის (DAAD) 

2011(07)-2012(07) - ბრემენის უნივერსტიტეტი (DAAD) 

2016 (04) - ბრემენის უნივერსიტეტი (TSU) 

2018 (08) - ბრემენის უნივერსიტეტი (TSU) 

 

2017 (03.10-10.11) - რეგულირების ზემოქმედების შეფასება 

(RIA), ტრენერთა ტრენინგი, GIZ 

07.2014 - კაზუსების ამოხსნის მეთოდიკა, ტრენერთა 

ტრენინგი, GIZ 

07.2012 - სწავლების თანამედროვე მეთოდები, ტრენერთა 

ტრენინგი, USAID/PROLoG 
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პედაგოგიური 

გამოცდილება 

 

 

 

 

 

 

პროფესიული 

გამოცდილება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტები/გრანტები 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი - ასოცირებული პროფესორი 

2010-2017 წლები - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი - მოწვეული ლექტორი 

2015-2018 წლები - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

რობაქიძის უნივერსიტეტი, სასწავლო ეროვნული 

უნივერსიტეტი - მოწვეული პროფესორი 

 

2015 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ 

მეცნიერებათა ინსტიტუტი - აკადემიური დირექტორი 

2014  წელი - სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო -  

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი 

2013 წელი - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტრო - იურიდიული 

დეპარტამენტის იურისტი 

2012-2011 წლები - ბრემენის უნივერსტიტეტის გარემოს დაცვის 

ევროპული სამართლის კვლევითი ცენტრი (გერმანია) - 

მეცნიერ-თანამშრომელი 

2008-2010 წლები - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს სსდ გარემოს დაცვის 

ინსპექციის იურიდიული განყოფილება - იურისტი 

2004 წლიდან - დამოუკიდებელი ადვოკატი 

ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეებზე 

 

2019 წელი - სამშენებლო კოდექსის თანმდევი ტექნიკური 

რეგლამენტების შემუშავება (GIZ - თვითმმართველობის 

პროექტი) - ექსპერტი 

2019 წელი - საქართველოს ველური ბუნების დაცვისა და 

ნადირობის კანონის მომზადება (FAO) - ექსპერტი 

2017 წელი - თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის შემმუშავებელი ჯგუფი - იურიდიული კონსულტანტი 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 წელი - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული და 

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსების რეფორმა (GIZ - 

სამართლის პროგრამა) - ექსპერტი 

2017-2019 წლები - საერთაშორის სამოქალაქო ავიაციის 

კონვენციის რამდენიმე დანართის ტრანსპოზიცია 

საქართველოს კანონმდებლობაში (სსიპ სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტო) - ექსპერტი 

2016-2018 წლები - ქართული ადმინისტრაციული სამართლის 

ევროპეიზაცია - გარემოს დაცვის სამართლის მაგალითზე 

(რუსთაველის ფონდი, YS-2016-30) - პროექტის დირექტორი და 

შემსრულებელი 

2016-2017 - საჯარო მმართველობის კულტურის კვლევა 

საქართველოში - პროექტის დირექტორი 

2016-2017 წლები - საქართველოს ნადირობის კანონის 

შემუშავება (GIZ - პროექტი „ბიომრავალფეროვნების მდგრადი 

მართვა სამხრეთ კავკასიაში“) - ექსპერტი 

2016 წელი - საჯარო სამსახურის დაკავების მსურველთა 

სერტიფიცირების სახელმძღვანელოს შემუშავება 

(სამართლებრივი კვლევების ცენტრი) - ექსპერტი 

2013-2015 წლები - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

სამართლის რეფორმა საქართველოში (ფონდი „ღია 

საზოგადოება საქართველო“) - კოორდინატორი და ექსპერტი 

2012-2014 წლები - საქართველოს სამშენებლო კოდექსის 

შემუშავება (GIZ - პროექტი „სამშენებლო სამართლის 

კონსულტაციის მხარდაჭერა საქართველოში“) - ექსპერტი 

2011 წელი - საქართველოს გარემოს დაცვის კოდექსის ანალიზი 

(GIZ - პროექტი „გარემოს დაცვის სამართლის კონსულტაციის 

მხარდაჭერა საქართველოში“) – ექსპერტი 

2009 წელი - საქართველოს გარემოს დაცვის 

კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 

ჰარმონიზაცია (GIZ - პროექტი „ბიომრავალფეროვნების 

მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში“) - ექსპერტი 

 

 

 

 

 

 



ჩატარებული 

ტრენინგები 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონფერენციებში 

მონაწილეობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სტატიები 

 

 

 

 

 

07/2017 - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, თემა - მშენებლობის 

ნებართვის გაცემა და მშენებლობაზე ზედამხედველობს 

განხორციელება 

03/2017 - ჩემი ადვოკატი, თემა - სამშენებლო სამართალი 

10/2017 - მუნიციპალური სერვისების განვითარების 

სააგენტოს, თემა - სამშენებლო სამართალი 

05-06/2018 - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, თემა - 

მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა 

05-10/2019 - მუნიციპალური სერვისების განვითარების 

სააგენტოს, თემა - სამშენებლო სამართალი 

 

31.03.2015 - თბილისი, თსუ, ვარსკვლავების 

საერთაშორისო კონფერენცია (თსუ და გისენის 

უნივერსიტეტი), მოხსენება: „საქართველოს გარემოს 

დაცვის ჰორიზონტალური კანონმდებლობის რეფორმის 

პერსპექტივები“ (გერმანულად) 

06.11.2015 - თბილისი, თსუ, სამშენებლო სამართლის 

რეფორმის ზეგავლენა ბიზნესის თავისუფლებაზე, 

მოხსენება: „სამშენებლო სამართლის რეფორმის 

ზეგავლენა ბიზნესის თავისუფლებაზე“ (ქართულად) 

18.02.2016 - თბილისი, თსუ, სამშენებლო 

ზედამხედველობის რეფორმა, მოხსენება: „მშენებლობის 

საჯარო ზედამხედველობა საქართველოს ახალი 

სამშენებლო კოდექსის ჭრილში“ (ქართულად) 

04.04.2017 - თბილისი, თსუ, საქართველოს საჯარო 

მმართველობის გამოწვევები ასოცირების შეთანხმების 

ფარგლებში, მოხსენება: „ქართული ადმინისტრაციული 

სამართლის ევროპეიზაცია ასოცირების შეთანხმების 

ჭრილში“ (ქართულად) 

 

Gerd Winter, Koba Kalichava, Rechtstransfer und Eigendynamik 

in Transformationsländern: Das Beispiel der 

Verwaltungsrechtsentwicklung in Georgien, ZaöRV, 2019, Heft 2, 

S. 273 

Koba Kalichava, Europäisierung des georgischen 

Verwaltungsrechts - die Transformation des modernen 

georgischen Verwaltungsrechts durch Europäisierung, DöV, 2018 

p. 389 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელმძღვანოლოები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონოგრაფიები, 

კვლევები 

 

 

 

Ucha Zakashvili, Koba Kalichava, Modern Development 
Tendencies of Georgian Construction Law, Studia Prawa 

Publicznego, 2018 NR 1 (21), p. 53 (ქართულად იხ. ჟურნ. 

სამართალი, 2018, N5) 

კობა ყალიჩავა, ქართული ადმინისტრაციული 

სამართლის ევროპეიზაცია ევროინტეგრაციისა და შიდა 

კონსტიტუციური ვალდებულებების ჭრილში, 

სამართლის ჟურნალის, 2017, №2 (ინგლისურად იხ. 
Journal of Law, 2017, №2) 

კობა ყალიჩავა, სამშენებლო საქმიანობის დასაშვებობის 

კონტროლი საქართველოში (რეფორმის საჭიროება და 

პერსპექტივები), ჟურნ., ადმინისტრაციული სამართალი, 

2015, №4 

Koba Kalichava, Legal Analysis of the Ruling №2/1/410, 7 

February 2007, of the Constitutional Court of Georgia, South 

Caucasus Law Journal, 06/2015 (რუსულად იხ. იქვე) 

კობა ყალიჩავა, გარემოს დაცვის კანონმდებლობის 

რეფორმის სტრატეგიული ასპექტები, ჟურნ. „სამართლის 

ჟურნალი“, 2012, №2 (ინგლისურად: Journal of Law, 2012, 
№2) 

 

პაატა ტურავა, კობა ყალიჩავა, სამშენებლო სამართალი, 

2020 

კობა ყალიჩავა, კაზუსები ადმინისტრაციულ 

სამართალში, 2019 

კობა ყალიჩავა, გარემოს დაცვის სამართალი, 2018 

გია ხუბუა (რედ), კობა ყალიჩავა (რედ.), 

ადმინისტრაციული მეცნიერების სახელმძღვანელო, 2018 

(სამი თავის ავტორი) 

კობა ყალიჩავა, გარემოს დაცვის 

სამართალი/მშენებლობის სამართალი, წიგნში: 

ხუბუა/ზომერმანი (რედ.), საჯარო მმართველობის 

სამართლებრივი საფუძვლები, 2016 

 

კობა ყალიჩავა, „მცოდნე პირთა“ წვლილი საქართველოს 

1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის შემუშავებაში, 

წიგნში: მაია კოპალეიშვილის 55 წლის საიუბილეო 

კრებული, 2019, 130 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკანონმდებლო აქტების 

თანაავტორობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უცხო ენები 

 

 

 

დეა ცარციძე, გვანცა ბესელია, ნინო ცუხიშვილი, კობა 

ყალიჩავა, საჯარო მმართველობის კულტურა 

საქართველოში (სოციოლოგიური კვლევა), 2017 

კობა ყალიჩავა, გარემოს დაცვის თვალსაზრისით 
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იმისიების დაცვის სამართლის მაგალითზე (ქართული, 
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საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, 

არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის 

კოდექსი (2018 წელს მიღებულია საქართველოს 

პარლამენტის მიერ) 
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საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო 

კოდექსი (ჯერ არ არის მიღებული) 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულ 
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საქართველოს მთავრობის მიერ და აწესრიგებს 

სივრცის დაგეგმარებისა და მშენებლობის ნებართვის 

გაცემასთან დაკავშირებულ საკითხებს) 
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