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1.1

I. განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება
განათლება

უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტი
(წარჩინებით), სპეციალობა სამართალმცოდნეობა
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ასპირანტურა „სახელმწიფოსა
და სამართლის თეორიისა და
ისტორიის“ სპეციალობით

1.2

კოპალეიშვილი
მაია
ზაური
20.06.1964 წ.
საქართველო
თბილისი, ნუცუბიძის ქ. 211; კორპ. 3; ბინა 3.
577 28 45 45
mkopaleishvili55@gmail.com
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულების
პროფესორი; საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოს წევრი.

ჩარიცხვისა და
დამთავრების
წლები

კვალიფიკაცია

1983-1988 წწ.

იურისტი

1992 – 1995წწ.

იურისტი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია

თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს გადაწყვეტილება - ოქმი N13, 25.09.1999წ.
ცენტრალიზმი და დეცენტრალიზმი სახელმწიფო
მმართველობაში.
იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
(გათანაბრებულია დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“,
მუხ. 89.9.), PhD.

კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი

1.3

მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი N002425,
გაცემული სწავლულ ექსპერტთ საბჭოს მიერ (იანვარი,
2000წ.)

სამსახურებრივი გამოცდილება

თარიღი
05.12.2009წ. - დღემდე

01.09.2005წ. - დღემდე
30.09.2010წ.15.05.2016წ.
20.01.2009 –
05.12.2009წწ.
24.12.2007 –
20.01.2009წწ.
22.09.2005 –
24.12.2007წწ.

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი (საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს პლენუმის 30.10.2009 წლის N3/პლ
დადგენილების საფუძველზე).
თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის ადმინისტრაციული სამართლის
მიმართულების პროფესორი.
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიის

მოსამართლე

და

ამავე

კოლეგიის

თავმჯდომარე

(17.10.2005-24.12.2007).
2006-2007წწ.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი; საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი.

2001-2005 წწ.

2000-2001წწ.

არასამთავრობო ორგანიზაცია IRIS-საქართველოს (ამერიკის
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი
ორგანიზაცია) კანონის უზენაესობის პროგრამა. იურისტი,
მთავრობისა და ადმინისტრაციული პროცესების გამჭვირვალობის
პროგრამის იურისტ-კოორდინატორი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია AMEX-INTERNATIONAL-ის (ამერიკის
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) კონტრაქტორი
ორგანიზაცია) იურისტი - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში
მიმდინარე პროექტის: „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის განმარტება საჯარო დაწესებულებებისთვის“ ფარგლებში.

1996-2000წწ.

საქართველოს

საკონსტიტუციო

სასამართლო,

მოსამართლის

თანაშემწე.
1992-1996წწ.

სააქციო საზოგადოება „გულანი“. იურისტი.

1995-2005 წწ.

ივ.ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის თეორიისა
და სახელმწიფო სამართლის კათედრის მასწავლებელი (1995-2002წწ);
ადმინისტრაციული სამართლის კათედრის მასწავლებელი (20012002წწ.);ადმინისტრაციული სამართლის კათედრის დოცენტი (20022005წწ.).

1988-1992წწ.

სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულების იურისტი.

1.4 პედაგოგიური სტაჟი

6 წელზე მეტი
აკრედიტებული/ავტორიზებული
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება
17.11.1995წ.-01.09.2002წ.
ივ.ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
იურიდიული
ფაკულტეტი,
სამართლის
თეორიისა და
სახელმწიფო
სამართლის
კათედრის
მასწავლებელი.
23.10.2001წ.-02.09.2002წ.-ივ.ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
იურიდიული
ფაკულტეტი, ადმინისტრაციული
სამართლის
კათედრის
მასწავლებელი.
02.09.2002წ.-01.09.2005წ. წ.-ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი, ადმინისტრაციული
სამართლის კათედრის დოცენტი.
01.09.2005წ.-31.08.2008წ.-ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი, ადმინისტრაციული
სამართლის მიმართულების
სრული პროფესორის აკადემიური
თანამდებობა (ვადა გაგრძელდა
თანამდებობაზე არჩევის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებამდე
08.09.2008წ.).
09.09.2008წ. -10.09.2011წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი, ადმინისტრაციული


სწავლების
საფეხური

სასწავლო კურსები

ბაკალავრიატი

საქართველოს ადმინისტრაციული
სამართალი (პრაქტიკული
მეცადინეობა-სემინარი).

ბაკალავრიატი

საქართველოს ადმინისტრაციული
სამართალი ( პრაქტიკული
მეცადინეობა -სემინარი).

ბაკალავრიატი

საქართველოს ადმინისტრაციული
სამართალი (პრაქტიკული
მეცადინეობა-სემინარი).;
ადმინისტრაციული სამართლის
პროცესი (პრაქტიკული მეცადინეობასემინარი).
საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული სამართალი
(ლექცია); ადმინისტრაციული
სამართლის პროცესი (ლექცია);
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევები (ლექცია);

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა

ბაკალავრიატი: საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული სამართალი
(ლექცია); ადმინისტრაციული
სამართლის პროცესი (ლექცია);
ადმინისტრაციული

სამართლის მიმართულების
სრული პროფესორის აკადემიური
თანამდებობა.
08.09.2011წ.-08.09.2017წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი, ადმინისტრაციული
სამართლის მიმართულების
პროფესორის აკადემიური
თანამდებობა.

II.
2.1

ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა

სამართალდარღვევები (ლექცია);
მაგისტრატურა: სასამართლო
გადაწყვეტილებათა
დასაბუთებულობა (ლექცია)
ბაკალავრიატი: საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული სამართალი
(ლექცია); ადმინისტრაციული
სამართლის პროცესი (ლექცია);
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევები (ლექცია);
მაგისტრატურა: სასამართლო
გადაწყვეტილებათა
დასაბუთებულობა (ლექცია);
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა განხილვაზე
სამართლიანი სასამართლოს
მოთხოვნები და სასამართლო
პრაქტიკა (ლექცია); სამაგისტრო
პროგრამა - საჯარო მმართველობა:
საჯარო ადმინისტრაციის
სასამართლო კონტროლი (ლექცია).

პედაგოგიური და სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა

პედაგოგიური გამოცდილება

კურსის დასახელება
1

საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული
სამართალი

ლექცია

2

საქართველოს
ადმინისტრაციული
სამართლის პროცესი

ლექცია

3

ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევები

ლექცია

4

სასამართლო

ლექცია

ლაბორატორ
იული
სამუშაო

ბოლო 6 წლის
განმავლობაში
წაკითხული კურსები

პრაქტიკული
/ სემინარი

N

ლექცია

საერთო პედაგოგიური სტაჟი
უმაღლესი
სასწავლებლის
დასახელება

წელი

თსუ-ის
იურიდიული
ფაკულტეტი
(ბაკალავრიატი)
თსუ-ის
იურიდიული
ფაკულტეტი
(ბაკალავრიატი)
თსუ-ის
იურიდიული
ფაკულტეტი
(ბაკალავრიატი)
თსუ-ის

2005-2006
სასწავლო
წლიდან
დღემდე
2005-2006
სასწავლო
წლიდან
დღემდე
2007-2008
სასწავლო
წლიდან
დღემდე
2006-2007

გადაწყვეტილებათა
დასაბუთებულობა
5

საჯარო
ადმინისტრაციის
სასამართლო
კონტროლი

ლექცია

6

ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
განხილვაზე
სამართლიანი
სასამართლოს
მოთხოვნები და
სასამართლო პრაქტიკა
საკონსტიტუციო
სასამართლოს კლინიკა

ლექცია

7

პრაქ
ტიკ
ული

იურიდიული
ფაკულტეტი
(მაგისტრატურა)
თსუ-ის
იურიდიული
ფაკულტეტი
(სამაგისტრო
პროგრამა- საჯარო
მმართველობა, თსუშპაიერის
ადმინისტრაციულ
მეცნიერებათა
უნივერსიტეტის
ერთობლივი
სამაგისტრო
პროგრამა)
თსუ-ის
იურიდიული
ფაკულტეტი
(მაგისტრატურა)

სასწავლო
წლიდან
დღემდე
2013-2014
სასწავლო
წლიდან
დღემდე

თსუ-ის
იურიდიული
ფაკულტეტი
(მაგისტრატურა)

2011-2012
სასწავლო
წლიდან
დღემდე
(მსურველ
სტუდენტთ
ა
შემთხვევაშ
ი)

2015-2016
სასწავლო
წელი;
2016-2017
სასწავლო
წელი

2.2. სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა

N
1

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე)
სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი
(ელექტრონული კურსებისთვის - ელ.მისამართი)
გ.გიორგაძე, მ. კოპალეიშვილი, ა. ლორია, ვ. ლორია, ხ. ლორია, მ.
სალხინაშვილი, ნ. წკეპლაძე, ც. ჩქარეული, ი. ხარშილაძე, საქართველოს
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი; 23-ე, 24-ე მუხლების
კომენტარი. თბილისი, 2004წ., დამხმარე სახელმძღვანელო.

2

ზურაბ ადეიშვილი, ქეთევან ვარდიაშვილი, ლევან იზორია, ნინო კალანდაძე,
მაია კოპალეიშვილი, ნუგზარ სხირტლაძე, პაატა ტურავა, დიმიტრი
ქიტოშვილი, ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო;
თბილისი, 2005წ., გვ. 191-228. ადმინისტრაციული გარიგება. გამოცემულია
გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GTZ) ფინანსური
მხარდაჭერით. სახელმძღვანელო.
3

მაია კოპალეიშვილი, ნუგზარ სხირტლაძე, ეკატერინე ქარდავა, პაატა ტურავა,
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო; თბილისი, 2008
წ., გამოცემულია გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების
(GTZ) ფინანსური მხარდაჭერით. სახელმძღვანელო.
მაია კოპალეიშვილი, ადმინისტრაციული გარიგება; თბილისი, 2003 წ. დამხმარე
სახელმძღვანელო.

4

2.3. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები

თარიღი
08.-12.09.2013-2015 წწ.
სხვადასხვა დროს

22.02.2014წ.23.02.2014წ.

03.05.2014წ.04.05.2014წ.

კურსების/ტრენინგების დასახელება
ტრენერთა ტრეინინგი კაზუსის
ამოხსნის მეთოდიკაში;
ორგანიზატორი საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,
გერმანიის სართაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება
(GIZ), გერმანიის საერთაშორისო
სამართლებრივი თანამშრომლობის
ფონდი (IRZ).
ტრეინინგი სწავლების
მეთოდოლოგიაში თსუ
პროფესორებისათვის;
მართლმსაჯულების
დამოუკიდებლობისა და
სამართლებრივი გაძლიერების
პროექტი (JILEP).
სწავლების მეთოდოლოგიის
გაღრმავების ტრეინინგი;
ორგანიზებული იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის, აღმოსავლეთდასავლეთ მენეჯმენტის
ინსტიტუტის (EWMI) და
მართლმსაჯულების
დამოუკიდებლობისა და
სამართლებრივი გაძლიერების
პროექტის (JILEP) მიერ.

დიპლომის/სერტიფიკატის
ნომერი
სერტიფიკატი, სექტემბერი,
2013 წელი.

1
2

3
4

საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული სამართალი
საქართველოს
ადმინისტრაციული სამართლის
პროცესი
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევები
სასამართლო გადაწყვეტილებათა
დასაბუთებულობა

III.

ლაბორატორი
ული სამუშაო

ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი

ლექცია
ლექცია

ბაკალავრიატი

ლექცია

მაგისტრატურა

ლექცია

სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობა:

პუბლიკაც
ია

პუბლიკაციის სათაური, ავტორები,
ჟურნალის/ გამომცემლობის დასახელება,
ტიპი/ტომი, გვერდები, პუბლიკაციის
ელექტრონული მისამართი (არსებობის
შემთხვევაში).

1

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

2

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად
ცნობის
საკითხისათვის,
„სამართლის
ჟურნალი“.
თსუ,
იურიდიული
ფაკულტეტი. გვ.170-179. შენიშვნა: იგივე
სტატია ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა
ჟურნალის იმავე ნომრის ინგლისურ
ვერსიაში. Maia Kopaleishvili, For Declaring
the Legal Act Void, Journal of Law. TSU
Faculty of Law. გვ. 131-138.
Electoral Rights and Transitional Democracy –
Significance

of

Constitutional
Consolidated

Judgments

Court

of

Democracy

of

Georgia
(

the
for

საარჩევნო

უფლება და გარდამავალი დემოკრატია საქართველოს

საკონსტიტუციო

სასამართლოს

გადაწყვეტილებათა

მნიშვნელობა
კონსოლიდირებული
დემოკრატიისათვის). „South Caucasus Law
Journal“,

თსუ-ის

და

გერმანიის

ციტირების
რაოდენობა

ავტორები
ყველა
თანაავტორის
მითითებით;

№2, 2016

№

გამოქვეყნებ
ის წელი

პუბლიკაციები

N 07/2016

3.1

პრაქტიკული
/სემინარი

სასწავლო კურსების დასახელება, რომლებსაც კითხულობს
N
კურსის დასახელება
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ლექცია

2.4.

საერთაშორისო
საზოგადოების
გამოცემა.

თანამშრომლობის
(GIZ)

ერთობლივი

ორენოვანი

(ინგლისური,

3

4

5

6

7

8

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

იწვევს თუ არა საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 42-ე მუხლის მე-5¹
ნაწილის
მოქმედება
მშობლის
სისხლისსამართლებრივ
პასუხისმგებლობას,
„სამართლის
ჟურნალი“.თსუ,
იურიდიული
ფაკულტეტი. გვ.295-306.
ერაყსა და კოსოვოში განლაგებული
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
სამშვიდობო ბატალიონებში მოსამსახურე
საქართველოს მოქალაქეების საყოველთაო
საარჩევნო უფლების რეალიზაციის შესახებ,
„ქართული სამართლის მიმოხილვა“
(ორენოვანი-ქართულ-ინგლისური
ჟურნალი), ეკონომიკური პოლიტიკისა და
სამართლებრივი საკითხების ქართულევროპული საკონსულტაციო ცენტრის
(GEPLAC) გამოცემა. გვ.556-576.
ინფორმაციის თავისუფლება და
სასამართლოს გამჭვირვალობა,
„მართლმსაჯულება და კანონი“,
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
სკოლის იურიდიული ჟურნალი
(ორენოვანი-ქართულ-ინგლისური
გამოცემა). გვ. 13-26.
ადმინისტრაციული ორგანოს ქმედება,
რომელიც არ გულისხმობს
ადმინისტრაციული აქტის გამოცემას
(ფაქტობრივი მოქმედებები), „ადამიანი და
კონსტიტუცია“. საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოცემა,
რეფერირებადი ჟურნალი. გვ. 45-54.
ადგილობრივი თვითმმართველობის
ინსტიტუციონალური (სამართლებრივი
მოწესრიგების) საფუძველი, „ალმანახი“,
სერია: სახელმწიფო და სამართალი (II).
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის გამოცემა. გვ. 57-65.
სახელმწიფო აღმასრულებელი
ხელისუფლებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ურთიერთმიმართება, „სამართალი“.

№1, 2013

რუსული) ჟურნალი. გვ. 268-272.

ტომ
ი 10
№4,
2007

N1,
2007

N1,
2004

N10,
აპრი
ლი,
1999

N910,
1998

9

10

11

12

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

მაია
კოპალეიშვილ
ი

სტატია

3.2
მოხსენებები
განმავლობაში

საქართველოს იურისტთა კავშირი. გვ. 3540.
დეცენტრალიზაცია და სახელმწიფო
მმართველობის დემოკრატიზმი, „ადამიანი
და კონსტიტუცია“. საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლო. გვ. 46-49
კონსტიტუციური კონტროლი ავსტრიაში,
„ადამიანი და კონსტიტუცია“.
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო. გვ. 79-85
აღმასრულებელი ხელისუფლების
მეთაური - საქართველოს პრეზიდენტი,
„საუბრები საქართველოს
კონსტიტუციაზე“, საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოცემა.,
გვ. 49-56.
ცენტრალიზაციისა და
დეცენტრალიზაციის არსი, პროფესორ გივი
ინწკირველის 75-ე წლის იუბილისადმი
მიძღვნილი საიუბილეო კრებული.

საერთაშორისო

1 თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის დასახელება

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

2 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

სამეცნიერო

კონფერენციებზე

N3,
1998

N3,
1997

1997

2002

ბოლო

6

წლის

9-12 სექტემბერი, 2016
საარჩევნო უფლება და გარდამავალი დემოკრატია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
გადაწყვეტილებათა მნიშვნელობა
კონსოლიდირებული დემოკრატიისათვის.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 20
წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენცია - კონსტიტუციური
მართლმსაჯულება გარდამავალ დემოკრატიაში:
კონსტიტუციური კონტროლის მიღწევები და
გამოწვევები საქართველოსა და აღმოსავლეთ
ევროპაში.
საქართველო, ბათუმი.
მითითება კონფერენციის ჩატარების შესახებ:
http://constcourt.ge/ge/news/saqartvelos-sakonstituciosasamartlos-20-wlis-iubilesadmi-midzgvnilisaertashoriso-konferencia.page

3.3

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა ბოლო 6 წლის განმავლობაში

№ განხორციელების
დონორი ორგანიზაცია,
წლები
პროექტის/ხელშეკრულების
№
ფონდი „ღია საზოგადოება
2014
საქართველო“ .,
ხელშეკრულება №120, 10
ივნისი, 2014წ.

22.04.2016 წ.დღემდე

გერმანიის სართაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება (GIZ).
შენიშვნა: ხელშეკრულებები
ფორმდება ყოველ
კონკრეტულ შესრულებულ
სამუშაოზე.

პროექტის დასახელება

როლი
პროექტში

ინფორმაციის
ექსპერტი
თავისუფლების
რეფორმის
მხარდაჭერის
პროექტი.
„ინფორმაციის
თავისუფლების
შესახებ“
საკანონმდებლო აქტის
შექმნის/შემუშავების
პროექტი.
ადმინისტრაციული
ექსპერტი
სამართლის რეფორმის
პროექტი
(ზოგადი
ადმინისტრაციული
სამართალი,
ადმინისტრაციული
სამართლის პროცესი).

(უცხოეთის
უნივერსიტეტებთან/სამეცნიერო ცენტრთან ერთობლივ სასწავლო ან სამეცნიერო
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა, მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება და სხვ.)
3.4

თანამშრომლობა

თანამშრომლობის ფორმა

სამაგისტრო პროგრამასაჯარო მმართველობა
(ლექცია, საგანი - საჯარო
ადმინისტრაციის
სასამართლო კონტროლი).
სამეცნიერო მივლინება (6
თვე: 3-3 თვე სხვადასხვა
დროს 2 წლის
განმავლობაში )- გერმანიის
აკადემიური გაცვლითი
სამსახურის (DAAD) და
ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს “ (OSI)
ერთობლივი სამეცნიერო
სტიპენდია.
სამეცნიერო მივლინება (6
თვე: 3-3 თვე სხვადასხვა
დროს 2 წლის

უცხოეთის

სამეცნიერო

ცენტრებთან

უნივერსიტეტის / სამეცნიერო ცენტრის
დასახელება
თსუ-შპაიერის (გერმანია)
ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა
უნივერსიტეტის ერთობლივი სამაგისტრო
პროგრამა.

დაწყებისა და
დასრულების
თარიღი
2011-2012
სასწავლო წელიდღემდე

შპაიერის (გერმანია) ადმინისტრაციულ 2001-2003წწ.
მეცნიერებათა უნივერსიტეტთან არსებული
საჯარო
მმართველობის
სამეცნიეროკვლევითი
ინსტიტუტი.
სამეცნიერო
კვლევა (შედარებითი) ადმინისტრაციული
სამართლის სხვადასხვა თემაზე: ზოგადი
ადმინისტრაციული
სამართალი,
ადმინიტრაციული სამართლის პროცესი,
ადმინისტრაციული
და
სამოქალაქო
ხელშეკრულებათა ურთიერთმიმართება.
შპაიერის (გერმანია) ადმინისტრაციულ 2010-2011წწ.
მეცნიერებათა უნივერსიტეტთან არსებული
საჯარო
მმართველობის
სამეცნიერო-

განმავლობაში )- გერმანიის
აკადემიური გაცვლითი
სამსახურის (DAAD) და
ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს “ (OSI)
ერთობლივი სამეცნიერო
სტიპენდია.

კვლევითი

სამეცნიერო მივლინება
(ერთი თვე)- გერმანიის
აკადემიური გაცვლითი
სამსახურის (DAAD)
სამეცნიერო სტიპენდია.

შპაიერის

კვლევა

ინსტიტუტი.

სამეცნიერო

ადმინისტრაციული

სხვადასხვა

თემაზე:

სამართლის

ადმინისტრაციული

სამართლის მეცნიერება და თანამედროვე
საჯარო

მმართველობა,

მმართველობის

მოდერნიზაცია.
(გერმანია)

ადმინისტრაციულ 01.08.2017წ.მეცნიერებათა უნივერსიტეტთან არსებული 31.08.2017წ.
საჯარო
მმართველობის
კვლევითი
ინსტიტუტი.
კვლევა

ადმინისტრაციული

სამეცნიეროსამეცნიერო
სამართლის

თემაზე: საჯარო მმართველობის რეფორმა
და ადამიანის უფლებების დაცვა.

IV.
N
1.

2.

კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი)

აქტივობის დასახელება
სამეცნიერო ჟურნალი „ადმინისტრაციული სამართალი“, სამეცნიერო რედაქტორი.
2013 წლიდან. ჟურნალი გამოდის გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოების (GIZ) და თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის თანამშრომლობით.
ტრეინინგი გერმანიაში - სამხრეთ კავკასიის სამართლისა და სასამართლო სიტემის
რეფორმის რჩევები/კონსულტირება.

20-25 მაისი,

2013წ., ბერლინი-ლაიპციგი.

ორგანიზებული გერმანიის სართაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)
მიერ. მონაწილე.
3.

მე-15 საერთაშორისო კონგრესი (გერმანია), თემა: „ევროპული და შედარებითი
კონსტიტუციური სამართალი “. 30.05.2013წ.-02.06.2013წ., რეგენსბურგის (გერმანია)
უნივერსიტეტი. ორგანიზებული გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი
თანამშრომლობის ფონდის (IRZ) და რეგენსბურგის უნივერსიტეტის პროფესორის
რაინერ არნოლდის (Rainer Arnold) მიერ. მონაწილე.

4.

5

შავი ზღვის მე–4 რეგიონალურ კონფერენცია „ახალი გამოწვევები პირადი ცხოვრების
ხელშეუხებლობის უფლებისთვის”. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო.
ბათუმი, საქართველო. 05.07.2014წ.-06.07.2014 წ.,მონაწილე.
სამუშაო შეხვედრა პოლონეთის საკონსტიტუციო ტრიბუნალის მოსამართლეებთან,
პოლონეთის სენატის საკანონმდებლო კომიტეტის

წარმომადგენლებთან. თემა:

პოლონეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი. პოლონეთი
(ვარშავა). 25-28 მარტი, 2015 წ., მონაწილე.
6.

ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების XVII კონგრესი, თემა: საერთაშორისო
ხელშეკრულებების გამოყენება საკონსტიტუციო სასამართლოების და რელევანტური
ინსტიტუტების მიერ: გამოწვევები დიალოგისთვის. საქართველოს საკონსტიტუციო

სასამართლო, ბათუმი, საქართველო. 9-11 სექტემბერი, 2015წ., მონაწილე.
7

შავი ზღვის მე-5 რეგიონალური კონფერენცია: თავისუფლებისა და უსაფრთხოების
უფლება: კონსტიტუციური სარჩელის ეფექტურობის გაზრდა. მონაწილე. 27-28 ივნისი,
2015წ., ბათუმი, საქართველო. მონაწილე.

8

9

სასწავლო/სამუშაო შეხვედრა თემაზე: პრეცედენტული სამართლის ეროვნული
სასამართლოების მიერ გამოყენების ხელშეწყობა. ადამიანის უფლებათა და ძირითად
თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-16 ოქმი. 19 მაისი, 2015წ., თბილისი.
საქართველო. მონაწილე.
სასწავლო/სამუშაო შეხვედრა ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლოში და ესპანეთის
ომბუდსმენის ოფისში.

8-9 თებერვალი,

2016 წ.,

სამუშაო თემა:

ესპანეთის და

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოების კომპეტენცია, ორგანიზება და
ფუნქციები. მონაწილე.
10

11

12

13

14
15

16

სტუდენტური
ოლიმპიადა
“ახალგაზრდა
იურისტები
კონსტიტუციური
უფლებებისათვის“. იმიტირებული სასამართლო პროცესები კონსტიტუციურ
მართლმსაჯულებაში. ტარდება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის
ორგანიზებით
და
საქართველოს
საკონსტიტუციო
სასამართლოსთან
თანამშრომლობით. 2011-2016 წლებში ჟიურის თავმჯდომარე.
სადოქტორო დისერტაციების სამეცნიერო ხელმძღვანელობა. დისერტაცია 2012-2015
წლებში ჩემი ხელმძღვანელობით დაიცვა სამმა დოქტორანტმა. ერთი დოქტორანტის
დისერტაცია დასრულებულია და გადაეცა (2017წ.) შემფასებლებს შესაფასებლად.
სამეცნიერო რედაქტორი წიგნის: თეიმურაზ ტუღუში, გიორგი ბურჯანაძე, გიორგი
მშვენიერაძე, გიორგი გოცირიძე, ვახუშტი მენამდე, ადამიანის უფლებები და
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა.
თბილისი, 2013წ., გამოცემულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს,
საქართველოს სახალხო დამცველის და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაციის მხარდაჭერით.
სასწავლო/სამუშაო შეხვედრა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სასამართლოში და ლუქსემბურგის მართლმსაჯულების სასამართლოში. 20-26
სექტემბერი, 2015წ., სამუშაო თემები: ადამიანის უფლებები და გადაწყვეტილებათა
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