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პირადი მონაცემები:
სახელი - კობა ყალიჩავა
დაბადენის თარიღი - 01/06/1981
ოჯახური მდგომარეობა - დაოჯახებული
განათლება:
2015 წ. - სამართლის დოქტორი (summa cum laude), თსუ;
2009 წ. - გერმანული სამართლის მაგისტრი LL.M. (Magna Cum Laude), გრმანია კიოლნის
უნივერსტიტეტი;
2004 წ. - სამართლის მაგისტრი, მაგისტრთან გათანაბრებული (summa cum laude), თსუ
სოხუმის ფილიალი.
კვლევითი მივლინებები:
2010 - გერმანია, იენას უნივერსტიტეტის (2 თვე);
2011-2012 წწ. - გერმანია, ბრემენის უნივერსტიტეტი (12 თვე);
2016 წ. - გერმანია, ბრემენის უნივერსიტეტი (1 თვე).
პედაგოგიური გამოცდილება:
2017 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსტიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
2016 წლიდან - სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
2015 წლიდან - რობაქიძის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი;
2010-2017 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსტიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი.
პროფესიული გამოცდილება:
2015 წლიდან - თსუ ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის აკადემიური
დირექტორი;
2014 წ. - სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი;
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2013 წ. - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
იურიდიული დეპარტამენტის იურისტი;
2012-2011 წწ. - ბრემენის უნივერსტიტეტის გარემოს დაცვის ევროპული სამართლის
კვლევითი ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი;
2008-2010 წწ. - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
სსდ - გარემოს დაცვის ინსპექტიის იურიდიული განყოფილების იურისტი;
2004 წლიდან - დამოუკიდებელი ადვოკატი ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო
საქმეებზე.
პროექტები და გრანტები:
2017 წ. - თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება - ექსპერტი;
2017 წლიდან - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლისა და
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის რეფორმა (GIZ). კოდქსის პროექტების შემუშავება ექსპერტი;
2016 წლიდან - ქართული ადმინისტრაციული სამართლის ევროპეიზაცია - გარემოს დაცვის
სამართლის მაგალითზე (რუსთაველის ფონდი, YS-2016-30) - პროექტის დირექტორი;
2016-2017 - საჯარო მმართველობის კულტურის კვლევა საქართველოში - პროექტის
დირექტორი;
2016-2017 წწ. - საქართველოს ნადირობის კანონის შემუშავება „ბიომრავალფეროვნების
მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში“ (პნ 07.2051.6) ფარგლებში - ექსპერტი;
2016 წ. - საჯარო სამსახურის დაკავების მსურველთა სერტიფიცირების სახელმძღვანელოს
შემუშავება - ექსპერტი;
2013-2015 წწ. - ადმინისტრაცულ სამართალდარღვევათა სამართლის რეფორმა საქართველოში
(ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“) - კოორდინატორი და ექსპერტი;
2012-2014 წწ. - „სამშენებლო სამართლის კონსულტაციის მხარდაჭერა საქართველოში“ (GIZ) ექსპერტი;
2011 წ. - „გარემოს დაცვის სამართლის კონსულტაციის მხარდაჭერა საქართველოში“ (GIZ) –
ექსპერტი;
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2009 წ. - საქართველოს გარემოს დაცვის კანონმდებლობის ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროექტი „ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა
სამხრეთ კავკასიაში“ (პნ 07.2051.6) ფარგლებში - ექსპერტი.
სამეცნიერო პუბლიკაციები:
1. იურიდიული მეთოდოლოგიის პრობლემა, ჟურნ. „მართლმსაჯულება და კანონი“,
1/2007 (სტატია);
2. გარემოს დაცვის კანონმდებლობის რეფორმის სტრატეგიული ასპექტები, ჟურნ.
„სამართლის ჟურნალი“, 2012, №2 (სტატია);
3. სამშენებლო საქმიანობის დასაშვებობის კონტროლი საქართველოში (რეფორმის
საჭიროება და პერსპექტივები), ჟურნ., ადმინისტრაციული სამართალი, 2015, №4
(სტატია);
4. გარემოს დაცვის თვალსაზრისით რელევანტური საქმიანობების დასაშვებობის
კონტროლი იმისიების დაცვის სამართლის მაგალითზე, თბ., 2016 (მონოგრაფია).
5. გარემოს დაცვის სამართალი, იხ. ხუბუა/ზომერმანი (რედ.), საჯარო მმართველობის
სამართლებრივი საფუძლები, თბ., 2016 (სახელმძღვანელო);
6. მშენებლობის სამართალი, იხ. ხუბუა/ზომერმანი (რედ.), საჯარო მმართველობის
სამართლებრივი საფუძლები, თბ., 2016 (სახელმძღვანელო);
7. საქართველოს გარემოს დაცვის ზოგადი - ჰორიზონტალური ნორმების ანალიზი და
შეფასება, თბ., 2010 (კანონმდებლობის ანალიზი, თანაავტორები: გერდ ვინტერი, პაატა
ტურავა);
8. საქართველოში სამშენებლო სამართლის რეფორმის გავლენა ბიზნესის
თავისუფლებაზე, თსუ ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ფორუმის მასალები,
ადმინისტრაციული მეცნიერების პერსპექტივები, 2016, №2 (სტატია);
9. Legal Analysis of the Ruling №2/1/410, 7 February 2007, of the Constitutional Court of Georgia,
South Caucasus Law Journal, 06/2015 (სტატია);
11. საჯარო მმართველობის კულტურა საქართველოში, თბ., 2017 წ. (სოციოლოგიური
კვლევა, თანაავტორები: დეა ცარციძე, გვანცა ბესელია, ნინო ცუხიშვილი);
12. ქართული ადმინისტრაციული სამართლის ევროპეიზაცია ევროინტეგრაციისა და
შიდა კონსტიტუციური ვალდებულებების ჭრილში, სამართლის ჟურნალის, 2017, №2
(სტატია, გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად);
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13. Europäisierung des georgischen Verwaltungsrechts - die Transformation des modernen
georgischen Verwaltungsrechts durch Europäisierung - (სტატია, გადაცემულია
გამოსაქვეყნებლად გერმანულ ჟურნალში - DöV);
14. Modern Development Tendencies of Georgian Construction Law (სტატია, გადაცემულია
გამოსაქვეყნებლად პოლონურ ჟურნალში STUDIES IN PUBLIC LAW);
15. ადმინისტრაციული მეცნიერების სახელმძღვანელო (3 თავის თანაავტორი და
რედაქტორი, სახელმძღვანელო გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად, თანაავტორები ებერჰარდ ბონე, გერჰარდ ფუკნერი, იენს დეპე, გია ხუბუა, პაატა ტურავა, ეკა ქარდავა,
გოგა ხიშტოვანი, მერაბ ლაბაძე, თამარ ბერიშვილი).
საერთაშორისო კონფერენციები ტრენინგები:
1. 31.03.2015, თბილისი, თსუ, ვარსკვლავების საერთაშორისო კონფერენცია (თსუ და
გისენის უნივერსიტეტი), საქართველოს გარემოს დაცვის ჰორიზონტალური
კანონმდებლობის რეფორმის პერსპექტივები (გერმანულად);
2. 31.03.2015, თბილისი, თსუ, სამშენებლო სამართლის რეფორმის ზეგავლება ბიზნესის
თავისუფლებაზე, სამშენებლო სამართლის რეფორმის ზეგავლება ბიზნესის
თავისუფლებაზე;
3. 03.10.2017-10.11.2017, თბილისი, მონაწილეობა GIZ-ის მიერ ორგანიზებულ RIAს
ტრენინგებში.
საკანონმდებლო აქტების თანაავტორბა:
საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის პროექტი;
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის პროექტი;
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პროექტი;
საქართველოს ნადირობის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი;
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის პროექტი;
შვიდი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის პროექტი.
უცხო ენები:
გერმანული (კარგად), ინგლისური (ცუდად), რუსული (საშუალოდ)

