ანრი ოხანაშვილი
სქესი: მამრობითი
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 10.06.1985
დაბადების ადგილი: ქ. გორი, საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა
სტატუსი, ხარისხი
სამეცნიერო რედაქტორი
(Schriftleiter)

სარედაქციო კოლეგიის წევრი

დოქტორანტი სისხლის
სამართლის მიმართულებით,
გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახურის (DAAD)
სტიპენდიატი
წევრი

სამეცნიერო მკვლევარი

მეცნიერ-თანამშრომელი

Magister Legum (LL.M.)
სისხლის სამართლის
მიმართულებით,
გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახურის (DAAD)
სტიპენდიატი
სამეცნიერო სტიპენდიატი აღმოსავლეთ პარტნიორობის
პროგრამა (DAAD-Programm
„Ostpartnerschaften“)

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა

პერიოდი

საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის
გერმანული ფონდისა (IRZ) და თსუ იურიდიული
ფაკულტეტის მიერ დაფინანსებული პროექტი
„ქართულ-გერმანული სისხლის სამართლის
ელექტრონული ჟურნალი“ (DGStZ)
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი: „პოლიცია და
უსაფრთხოება“
ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი,
იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანია

2015 წლის 1
ოქტომბრიდან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის სისხლის სამართლისა და სისხლის
სამართლის პროცესის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი
ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი,
იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანია

2017 წლიდან

2012 წლის 1
ოქტომბრიდან

2011 წლიდან

2011 წ.,
აგვისტო

ფოლკსვაგენის ფონდის („VW-Stiftung“) მიერ
დაფინანსებული გერმანულ-ქართული სამეცნიერო
პროექტი სისხლის სამართალში, ქ. თბილისი,
საქართველო

1.10.2010 –
31.12.2010;

იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი,
იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანია

2009-2010

იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი,
იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანია

2009 წ.,
ივნისი

1.10.2008 –
31.03.2009

1

ერთ-ერთი სამეცნიერო
შემსრულებელი

სამართალმცოდნეობის
მაგისტრი სისხლის
სამართლის მიმართულებით
სამართალმცოდნეობის
ბაკალავრი

მოსწავლე

ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და
სოციალური მეცნიერებების ფონდის
(„რუსთაველის ფონდი“) მიერ დაფინანსებული
სამეცნიერო გრანტი: „ევროპული სისხლის
სამართლის განვითარებისათვის საქართველოში“,
ქ. თბილისი, საქართველო
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

1.01.2008 –
31.12.2009

ქ. გორის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის №9
საშუალო სკოლა

1991-2002

2006-2008

2002-2006

პროფესიული საქმიანობა
ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა

თანამდებობა, სტატუსი

პერიოდი

პარლამენტის წევრი
(ფრაქცია ქართული ოცნება);
ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და სამოქალაქო
ინტეგრაციის კომიტეტისა
და იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტის წევრი
აპარატის უფროსი

2017 წლის 10
თებერვლიდან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

ასისტენტი სისხლის
სამართლის მიმართულებით

2016 წლის 1
მარტიდან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

ასისტენტ-პროფესორი
სისხლის სამართლის
მიმართულებით

1.10.2010 29.02.2016

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

ბიბლიოთეკის დირექტორის
მოადგილე

4.04.2011 –
1.10.2012

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

დეკანის თანაშემწე

20.01.2011 –
1.04.2011

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

სასწავლო პროცესის
მართვის სამსახურის
უფროსი

24.10.2008 –
1.10.2010

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

სამართლის მოწვეული
სპეციალისტი სისხლის
სამართლის მიმართულებით

1.03.2008 –
30.06.2008

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული

სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების სამსახურის

12.06.2007 –
24.10.2008

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტი

7.12.201610.02.2017
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ფაკულტეტი

სპეციალისტი

სამეცნიერო
პუბლიკაციები,
ანგარიშები

ავტორი: ანრი ოხანაშვილი
სათაური: იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა (ქართული და ზოგიერთი უცხოური კანონმდებლობის
შედარებითი ანალიზი)
გამომცემელი: სამართლის ჟურნალი №2 2009, გვ. 183-208
ავტორი: მერაბ ტურავა. სამეცნიერო თანამშრომლები: პროფ. ნინო
გვენეტაძე, ასისტენტ-პროფ. ლავრენტი მაღლაკელიძე, ასისტენტ-პროფ.
ანრი ოხანაშვილი
სათაური: ევროპული სისხლის სამართალი
გამომცემელი: მერიდიანი, თბილისი 2010
ავტორი: ანრი ოხანაშვილი
სათაური: თანაამსრულებლობის დასაბუთება მოქმედებაზე
ფუნქციონალური ბატონობით
გამომცემელი: მერიდიანი, 2016, გურამ ნაჭყებია - 75, საიუბილეო
კრებული, გვ. 257-280
ავტორი: ანრი ოხანაშვილი/მარიო შუტცე
სათაური: ანგარიში ქართველ და გერმანელ სისხლის სამართლის
პროფესორთა მეორე პროფესიული შეხვედრის შესახებ: „სისხლის
სამართლის მეცნიერება გაერთიანებულ ევროპაში“
გამომცემელი: გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ელექტრონული
ჟურნალი (DGStZ) 1/2016, გვ. 35-39

კონფერენციები/
სემინარები/ტრენინგები

დასახელება: ქართველ და გერმანელ სისხლის სამართლის მეცნიერიურისტთა მეორე პროფესიული შეხვედრა (Strafrechtslehrertagung)
სახელწოდებით: „სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიან ევროპაში“
(„Strafrechtswissenschaft in einem vereinten Europa“)
ორგანიზატორები: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის პროფ. დოქ.
მარტინ ჰეგერი და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე, თსუ
პროფ. დოქ. მერაბ ტურავა
მოხსენება თემაზე: „პირის პირადი პასუხისმგებლობა (ავტონომიის
პრინციპი) და მისი გავლენა შუალობით ამსრულებლობაზე“
თარიღი: 8-11 ოქტომბერი 2015 წ., ქ. თბილისი
დასახელება: Doktorandenkolloquium zu „Aktuellen Fragen des deutschen und
europäischen Strafrechts“
დოქტორანტების კოლოქვიუმი თემაზე: „გერმანული და ევროპული
სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები“
ორგანიზატორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის სისხლის სამართლის პროფ. დოქ. მარტინ ჰეგერი
მოხსენება თემაზე: Organisator vs. Organisationstäter? (Zur Anpassung der
Beteiligungsformen auf illegalen Organisationen nach deutschem und
georgischem Strafrecht)
ორგანიზატორი vs. ამსრულებელი ორგანიზაციული სისტემის მეშვეობით?
(არალეგალურ
ორგანიზაციებზე
თანამონაწილეობის
ფორმების
გამოყენებისთვის
გერმანული და ქართული სისხლის სამართლის
მიხედვით). (მოხსენება გერმანულ ენაზე)
თარიღი: 21-22 თებერვალი 2015 წ., ქ. ვიტტენბერგი, გერმანია
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „საკანონმდებლო
ცვლილებები და განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ქართულ
სისხლის სამართალში (სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური
ასპექტები)“ – „Changes and Modern Development Trends in Criminal Justice
(Criminal and Criminological Aspects)”
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ორგანიზატორები: თსუ იურიდიული ფაკულტეტის შედარებითი და
ტრანსნაციონალური ინსტიტუტი, ამავე ფაკულტეტის კრიმინოლოგიის
ინსტიტუტი, ევროკავშირის პროექტი „სისხლის სამართლის სისტემის
რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“
მოხსენება თემაზე: „თანაამსრულებლობის დასაბუთება მოქმედებაზე
ფუნქციონალური ბატონობით“
თარიღი: 18-19 ივლისი 2014 წ., ქ. თბილისი
დასახელება: Doktorandenseminar zu „Aktuellen Fragen des deutschen und
europäischen Strafrechts“
დოქტორანტების სემინარი თემაზე: „გერმანული და ევროპული სისხლის
სამართლის აქტუალური საკითხები“
ორგანიზატორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის სისხლის სამართლის პროფ. დოქ. მარტინ ჰეგერი
მონაწილე (სამუშაო ენა - გერმანული)
თარიღი: 21-22 თებერვალი 2014 წ., ქ. ვისმარი, გერმანია
დასახელება: Seminar „Juristisches Publizieren“
სემინარი თემაზე: „იურიდიული გამოქვეყნება“
ორგანიზატორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის სისხლის სამართლის პროფ. დოქ. ბერნდ ჰაინრიხი
მონაწილე (სამუშაო ენა - გერმანული)
თარიღი: ზამთრის სემესტრი 2013/2014 წ., ქ. ბერლინი, გერმანია
დასახელება: Blockseminar für „Wirtschafts- und Umweltstrafrecht“
სემინარი თემაზე: „სამეურნეო და გარემოს დაცვის სისხლის სამართალი“
ორგანიზატორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის სისხლის სამართლის პროფ. დოქ. მარტინ ჰეგერი
მოხსენება თემაზე: „Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft in
Wirtschaftsunternehmen – Darstellung und Kritik“
„შუალობითი ამსრულებლობა ორგანიზაციული ბატონობის მეშვეობით
სამეწარმეო კორპორაციებში - განხილვა და კრიტიკა“
(მოხსენება გერმანულ ენაზე)
თარიღი: 24-25 მაისი 2013 წ., ქ. მაგდებურგი, გერმანია
დასახელება: Seminar „Historische Grundlagen des Völkerstrafrechts“
სემინარი თემაზე: „საერთაშორისო სისხლის სამართლის ისტორიული
საფუძვლები“
ორგანიზატორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის სისხლის სამართლის პროფ. დოქ. გერჰარდ ვერლე
მონაწილე (სამუშაო ენა - გერმანული)
თარიღი: ზაფხულის სემესტრი 2013 წ., ქ. ბერლინი, გერმანია
დასახელება: Doktorandenseminar zu „Aktuellen Fragen des deutschen und
europäischen Strafrechts“
დოქტორანტების სემინარი თემაზე: „გერმანული და ევროპული სისხლის
სამართლის აქტუალური საკითხები“
ორგანიზატორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის სისხლის სამართლის პროფ. დოქ. მარტინ ჰეგერი
მოხსენება თემაზე: „Zur Frage der Organisationsherrschaft im deutschen und
georgischen Strafrecht“
„ორგანიზაციული ბატონობის საკითხისათვის გერმანულ და ქართულ
სისხლის სამართალში“. (მოხსენება გერმანულ ენაზე)
თარიღი: 15-16 თებერვალი 2013 წ., ქ. ჰალე, გერმანია
დასახელება: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიულ
ფაკულტეტსა და თსუ იურიდიულ ფაკულტეტს შორის არსებული
სტუდენტური გაცვლითი სემინარი: „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ქსელი“
(„Netzwerk Ost-West“)
სამეცნიერო ხელმძღვანელი (სამუშაო ენა - გერმანული)
თარიღი: 2012, 2011, 2008 წწ., ქ. თბილისი-ბერლინი
დასახელება: „Teacher Training Course for Law Professors in Trial Advocacy“
„მასწავლებლის
ტრენინგ-კურსი
სამართლის
პროფესორებისთვის
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სასამართლო უნარ-ჩვევებში“
ორგანიზატორი: ამერიკის იურისტთა ასოციაცია სამართლებრივი
სახელმწიფოს ინიციატივა (ABA Rule of Law Initiative).
მონაწილე
თარიღი: 14-17 აპრილი 2011 წ., ქ. თბილისი
დასახელება: გერმანულ-ქართული სემინარი სისხლის სამართლის ზოგად
ნაწილში
მოხსენება თემაზე: „Kann man die Tötung von Menschen mit übergesetzlichen
Gründen entschuldigen?“
შესაძლებელია
მკვლელობის
მიტევება
ბრალის
გამომრიცხველი
ზეკანონური საპატიებელი გარემოებებით? (მოხსენება გერმანულ ენაზე)
თარიღი: ზამთრის სემესტრი 2008/2009 წ., ქ. იენა, გერმანია
დასახელება: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიულ
ფაკულტეტსა და თსუ იურიდიულ ფაკულტეტს შორის არსებული
სტუდენტური გაცვლითი სემინარი: „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ქსელი“
(„Netzwerk Ost-West“)
მოხსენება თემაზე: „Die strafrechtliche Verantwortung der juristischen
Personen am Beispiel des georgischen StGB“
„იურიდიული პირების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა
ქართული სსკ-ის მაგალითზე“. (მოხსენება გერმანულ ენაზე)
თარიღი: აგვისტო 2007 წ., ქ. თბილისი-ბერლინი
დასახელება: „19th International Summer School on Human Rights“
„მე-19 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ადამიანის უფლებებში“
ორგანიზატორი: ჰელსინკის ფონდი
მონაწილე (სამუშაო ენა - რუსული, ინგლისური)
თარიღი: 21-28 ივნისი 2008 წ., ქ. ვარშავა, პოლონეთი
დასახელება: თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტური სამეცნიერო
კონფერენცია
მოხსენება თემაზე: „სისხლის სამართლის პოლიტიკის ძირთადი
პრინციპები საქართველოში“
თარიღი: 2005 წ., ქ. თბილისი
დასახელება: თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტური სამეცნიერო
კონფერენცია
მოხსენება თემაზე: „მოძღვრება სასჯელზე“
თარიღი: 2003 წ., ქ. თბილისი
სხვა პროფესიული
საქმიანობა

დასახელება: ქართველ და გერმანელ სისხლის სამართლის მეცნიერიურისტთა მეორე პროფესიული შეხვედრა (Strafrechtslehrertagung)
სახელწოდებით: „სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიან ევროპაში“
(„Strafrechtswissenschaft in einem vereinten Europa“)
თანაორგანიზატორი
თარიღი: 8-11 ოქტომბერი 2015 წ., ქ. თბილისი
დასახელება: ქართველ და გერმანელ სისხლის სამართლის მეცნიერიურისტთა პირველი პროფესიული შეხვედრა (Strafrechtslehrertagung)
სახელწოდებით: „სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიანი ევროპული
განვითარების
პროცესში“
(„Strafrechtswissenschaft
in
einem
zusammenwachsenden Europa“)
თანაორგანიზატორი
თარიღი: 6-9 ოქტომბერი 2011 წ., ქ. თბილისი
დასახელება: ადვოკატთა ტესტირების ჩაბარება სისხლის სამართლის
სპეციალიზაციით
თარიღი: 11.06.2007, ქ. თბილისი
დასახელება: პრაქტიკული სამართლის მასწავლებელი თბილისის №54
საშუალო სკოლაში
ორგანიზატორები: ამერიკის იურისტთა ასოციაცია და თსუ იურიდიული
ფაკულტეტი
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თარიღი: 2007 წ., ქ. თბილისი
დასახელება:
იუსტიციის
მინისტრის
ბრძანებით
დანიშნული
საზოგადოებრივი კონტროლის კომისიის წევრი სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტის
მსჯავრდებულთა
და
პატიმართა
სამკურნალო
დაწესებულებაში
თარიღი: 2006 წ., ქ. თბილისი
სტაჟირება/პრაქტიკა

უცხო ენები

საკონტაქტო
რეკვიზიტები

ორგანიზაცია: თბილისის სააპელაციო სასამართლო
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სტაჟიორი (6 თვე)
თარიღი: 2006 წ
ორგანიზაცია: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.
იურიდიული დახმარების ცენტრის კონსულტანტისა და ადვოკატის
თანაშემწე
თარიღი: 1.05.2006-1.12.2006
ორგანიზაცია: საქართველოს პარლამენტი
პრაქტიკა თსუ იურიდიული ფაკულტეტის იურიდიულ კლინიკაში
(3 თვე)
თარიღი: 2005 წ
დასახელება

ცოდნის დონე

ქართული

მშობლიური

გერმანული

სრულყოფილად

რუსული

კარგად

ინგლისური

საშუალოდ

სამსახურებრივი მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზირი 3, 0179, ქ. თბილისი
(თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი, II კორპუსი, 121-ე ოთახი)
მობილური: 551 07 02 48
ელ-ფოსტა: anri.okhanashvili@tsu.ge

6

