
 

1 
 

სახელი, გვარი    გიორგი ხუბუა 

დაბადების დრო და ადგილი  1964 წლის 7 იანვარი, სენაკის რაიონი, სოფ. 

უშაფათი 

მისამართი      ბახტრიონის ქ. 28, ბ. 76, თბილისი, ტელ. 

577545255, 

      ელ.ფოსტა: giorgi.khubua@tsu.ge 

 

განათლება აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი, 

სპეციალობა „სამართლისმცოდნეობა“ 

(1980-1985 წწ.) 

თსუ სამართლის თეორიისა და 

სახელმწიფო სამართლის კათედრის 

ასპირანტურა (1987-1990წწ.) 

 

აკადემიური ხარისხი  იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი 

(1991 წ., თსუ) 

იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი  

(2001 წ., თსუ) 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 2004 წლიდან დღემდე (გარდა 2011-2012 

წწ.)- თსუ-ს სამართლის მეთოდების 

პროფესორი 

 2016 წლიდან- მიუნხენის ტექნიკური 

უნივერსიტეტის განათლების მენეჯმენტისა 

და განათლების პოლიტიკის 

კოორდინატორი 

 2010-2013 წწ. - ენერგიისა და პოლიტიკის 

მიმართულების აკადემიური დირექტორი 

(მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი 

   2012-2013 წწ. -ბამბერგის უნივერსიტეტი (

 გერმანია) მიწვეული პროფესორი 

 2010-2012 წწ. -იენას უნივერსიტეტი 

(გერმანია) მეცნიერ-თანამშრომელი 
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I. სახელმძღვანელო 

 

1. სამართლის თეორია, შევსებული და გადამუსავებული გამოცემა, თბ., 20014 

წ. 

 

2. ცნობილაძე, ხმალაძე, მეტრეველი, კაპანაძე, ხუბუა, როგორ იქმნება კანონი, 
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4. სახელმწიფო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები, 

სახელმძღვანელო, რედაქტორი, პროფ. კარლ პეტერ ზომერმანთან ერთად. 

2015 წ. 

 

 

 

II. მონოგრაფიები 

 

1. Khubua, G., King, L., (Hrsg.) Georgia in transition: experiences and perspectives, 

Frankfurt am Main, 2009. 

 

2. ფედერალიზმი როგორც ნორმატიული პრინციპი და პოლიტიკური 

წესრიგი, თბ., 2000 

 

სტატიები 

 

1. ფედერალიზმი როგორც ეთნიკური კონფლიქტების გადაწყვეტის 

საშუალება, წიგნში: ლ. ჯანაშვილი, გ. გოგიაშვილი, საქართველოს 

ტერიტორიული მოწყობის პრობლემათა გადაწყვეტის გზები ბელგიისა და 

ესპანეთის ტერიტორიული მოწყობის შედარებით-სამართლებრივი 

ანალიზის ფონზე, თბ. 2017, გვ. 120-136 

2. საჯარო მმართველობის კონსტიტუციური საფუძვლები, წიგნში: გიორგი 

ხუბუა, კარლ-პეტერ ზომერმანი, საჯარო მმართველობის სამართლებრივი 

საფუძვლები. სახელმძღვანელო, გვ. 60-79, თბ. 2016. 

3. სახელმწიფო მართვის მოდერნიზაცია: გამოცდილება და პერსპექტივები, 

წიგნში: საჯარო მმართველობის ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში: 

გამოცდილება და პერსპექტივები, კონფერენციის მასალები, თსუ 

ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის გამოცემები, 2015, გვ. 20-30. 

4. საკონსტიტუციო სასამართლო სამართალსა და პოლიტიკას შორის, 

კონსტიტუციური სამართლის მიმოხილვა, 2016, 1, გვ. 3-18. 

5. საკონსტიტუციო სასამართლო როგორც საკონსტიტუციო ორგანო, გურამ 

ნაჭყებია 75, საიუბილეო კრებული, თბ. 2016. 

6. ძალაუფლების კონსტიტუციური ბალანსი, წიგნში: საქართველოს 

კონსტიტუცია 20 წლის შემდეგ, თბ. 2016, გვ. 103-117. 

7. Grund- und Menschenrechte in Georgien, in: Merten/Papier (Hg.), Handbuch der 

Grundrechte in Deutschland und Europa, Band IX, Grundrechte in Ostmittel- und 

Osteuropa, C.F. Müller, Heidelberg, 2016, S. 909-929. 

 



 

4 
 

 

8. Regionale Kooperation im Südkaukasus: Möglichkeiten versus Realität, FS für 

Bernd Schünemann, 2014, Berlin/Boston, S. 1073-1084 (რეგიონალური 

თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიაში: შესაძლებლობები და რეალობა, 

გერმანულ ენაზე), 2014 წ.  

9. ღმერთის იდეა კონსტიტუციაში, 

http://www.interpressnews.ge/ge/thvalsazrisi/365109-ghmerthis-idea-

konstituciashi.html?ar=A 

10. საკონსტიტუციო სასამართლო როგორც მეოთხე ხელისუფლება (?): რისკები 

და გამოწვევები, http://www.interpressnews.ge/ge/thvalsazrisi/346406-

sakonstitucio-sasamarthlo-rogorc-meothkhe-khelisufleba-riskebi-da-

gamotsvevebi.html 

11. Contra legem საქართველოს სახელით? 

http://www.interpressnews.ge/ge/thvalsazrisi/340147-contra-legem-saqarthvelos-

sakhelith.html 

12. ფედერალიზმის ცნების საკითხისათვის, ალ. ჰამილტონი, ჯ. მედისონი, ჯ. 

ჯეი, ფედერალური წერილები, ინგლისურიდან თარგმნა გია ბარამიძემ), 

2008, გვ. 542-557.   

13. Georgia: Post-Soviet upheavals and hopes for Europe. Alexander von 

Humboldt Foundation. Work and Discussion Paper 6/2006. 
14. ხუბუა, ტრაუტი, კონსტიტუციური მართლმსაჯულება გერმანიაში, 2001 წ.  

15. ხუბუა, ტრაუტი, ფედერალიზმი, რეგიონალიზმი და ავტონომია, 2001 წ.  

16. დეცენტრალიზაციის პერსპექტივები საქართველოში, Johannes Ch. Traut 

(Editors), Federalism and Decentralization. Perspektives for the Transformation 

Process in Eastern and Central Europe, Nomos Verlag, 349-357. 2001.  

17. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი და ტერიტორიული მოწყობა 

საქართველოში,  Aspects of the Georgian-Abkhazian Conflict. Conference at 

Moscow, 2000 

18. სამართლის ფილოსოფიის საკითხისათვის, პროფ. გ. ინწკირველის 75 წლის 

იუბილისადმი მიძღვნილი კრებული, 2002.  

19. შეზღუდვა თუ შებოჭვა? კონსტიტუციური ტერმინის მნიშვნელობისათვის, 

ადამიანი და კონსტიტუცია, 2000, 1, გვ. 62-68.  

20. ფედერალური საქართველო? ადამიანი და კონსტიტუცია, 20004.  

21. ფედერალიზმი და ავტონომია, სამართალი, 1999, 1, გვ. 15-30 

22. ფედერალიზმი და ეთნიკური კონფლიქტები, სამართალი, 6-7, გვ. 14-27 

23. ფედერალიზმი და სუბსიდიარობის პრინციპი, სამართალი, 1999, 5. გვ. 19-34  

24. ფედერალური წესრიგის დუალიზმი: ინტეგრაციული და 

დეზინტეგრაციული ელემენტი მართვის ფედერალურ სისტემებში, 1999.   

25. ფედერალიზმი და სეცესიის უფლება, 1999.  

26. სამართალი და პოლიტიკა, სერგ ჯორბენაძის 70 წლის იუბილისადმი 

მიძღვნილი კონფერენციის მასალები, გვ. 59-68, 1998.  

http://www.interpressnews.ge/ge/thvalsazrisi/365109-ghmerthis-idea-konstituciashi.html?ar=A
http://www.interpressnews.ge/ge/thvalsazrisi/365109-ghmerthis-idea-konstituciashi.html?ar=A
http://www.interpressnews.ge/ge/thvalsazrisi/346406-sakonstitucio-sasamarthlo-rogorc-meothkhe-khelisufleba-riskebi-da-gamotsvevebi.html
http://www.interpressnews.ge/ge/thvalsazrisi/346406-sakonstitucio-sasamarthlo-rogorc-meothkhe-khelisufleba-riskebi-da-gamotsvevebi.html
http://www.interpressnews.ge/ge/thvalsazrisi/346406-sakonstitucio-sasamarthlo-rogorc-meothkhe-khelisufleba-riskebi-da-gamotsvevebi.html
http://www.interpressnews.ge/ge/thvalsazrisi/340147-contra-legem-saqarthvelos-sakhelith.html
http://www.interpressnews.ge/ge/thvalsazrisi/340147-contra-legem-saqarthvelos-sakhelith.html
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ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე/ფორუმზე 

წარდგენილი მოხსენებები/პრეზენტაციები  
 

1. „მმართველობითი სახელმწიფოდან მოლაპარაკებების სახელმწიფოსკენ? 

თსუ ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ფორუმი, 2017 წლის 

სექტემბერი; 

 

2. განათლების მენეჯმენტის თავისებურებები ტრანსფორმაციულ 

საზოგადოებებში, მოხსენება წაკითხულ იქნა მიუნხენის ტექნიკური 

უნივერსიტეტისა და თსუ-ს ერთობლივ სემინარზე მიუნხენში, 2017 წლის 

თებერვალი (პროექტი დაფინანსებულია ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ) 

 

3. სადოქტორო პროგრამების განვითარების პერსპექტივები განათლების 

პოლიტიკისა და განათლების მენეჯმენტის სფეროში, მიუნხენის ტექნიკური 

უნივერსიტეტისა და თსუ-ს ერთობლივი სემინარი, 2017 წლის აპრილი 

(პროექტი დაფინანსებულია ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ) 

 

4. ფედერალიზმი როგორც ეთნიკური კონფლიქტების გადაწყვეტის 

საშუალება, მოხსენება, ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის 

ფორუმი, 2016 წლის ნოემბერი; 

 

5. ეთიკა საჯარო სამსახურში, თსუ ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა 

ინსტიტუტის ფორუმი, 2016 წლის 1 დეკემბერი 

 

1. საუნივერსიტეტო მენეჯმენტი ახალი გამოწვევების წინაშე, საჯარო 

მმართველობის საზაფხულო სკოლა, შპაიერის ადმინისტრაციულ 

მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, 2015 წლის ივლისი.  

 

2. „საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საერთო სასამართლოების  

მიმართების საკითხისათვის“,  International Conference: Civil Law and 

Constitution XVIIth International Congress on European and Comparative 

Constitutional Law Regensburg, October, 2015. 

 

3. „იურიდიული ეთიკა თანამედროვე გამოწვევების წინაშე“, ქრისტიანობის 

კვლევის საერთაშორისო ცენტრისა და გერმანიის პროფესორთა 

საზოგადოების კონფერენცია, შირმაიერი მიუნხენთან, 2015 წლის 21-22 

ნოემბერი.  
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6. მმართველობის მოდერნიზაცია ტრანსფორმაციულ საზოგადოებებში: 

რეალობასა და მოლოდინებს შორის, GIZ-ის რეგიონალური კონფერენცია 

"ადგილობრივი თვითმმართველობა სამხრეთ კავკასიაში, 2014 წლის 

ნოემბერი  

 

7. კონსტიტუციური ნორმების გავლენა კერძო სამართალზე, საერთაშორისო 

კონფერენცია: Civil Law and Constitution, XVIth International Congress on European 
and Comparative Constitutional Law Regensburg, October 17 and 18, 2014. 

 

8. კავკასია გეოპოლიტიკური ინტერესების ფოკუსში, Deutsche Gesellschaft für 

Sicherheit, Bad Kissingen, 17. September, 2014. 

 

9. რეგიონალური ინტერაციის შესაძლებლობები სამხრეთ კავკასიაში, DAAD-ის 

საზაფხულო სკოლა: „ინტეგრაცია მოითხოვს ენერგიას“, 21-28 ივლისი, 2014, 

გუდაური 

 

10. მედიის როლი დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესში, Osteuropa – 

Selbstverständnisse der Beziehungen, Medientreffpunkt Mitteldeutschland, 

Podiumsdiskussion, 8. Mai, 2013, ლაიფციგი (გერმანია). 

 

11. რეგიონალური კოოპერაციის გამოწვევები სამხრეთ 

კავკასიაში, ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, 22 

ოქტომბერი, 2012 წელი.  
 

12. რამდენად უნივერსალურია ადამიანის უფლებები? მოხსენება ბერნის 

უნივერსიტეტის (შვეიცარია) სამართლის ფილოსოფიის ინსტიტუტში, 2012 

წლის 20 აპრილი 

 

13. სამართლებრივი სახელმწიფო კონტექსტში: რეალობა და გამოწვევები 

გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში, საჯარო ლექცია ბერლინის 

ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, 2012 წლი 

თებერვალი.   

 

 

სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა 

1. ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა LLM zu Köln„გერმანული სამართლის 

საფუძვლები“, 2005 წლიდან დღემდე, დაფინანსებულია DAAD-ის მიერ. 

2006 წლამდე- პროექტის თანახელმძღვანელი პროფ. ანგელიკა 

ნუსსბერგერთან (კიოლნის უნივერსიტეტი) ერთად.  
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2. ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა საჯარო მმართველობაში, შპაიერის 

სახელმწიფო მმართველობის უნივერსიტეტთან ერთად, 2009 წლიდან 2015 

წლამდე, პროექტის თანამშრომელი, პროექტი დაფინანსებულია 

ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ  

3. საზაფხულო სკოლა, „კოოპერაცია მოითხოვს ენერგიას“, პროექტის 

დირექტორი, 2014-2015 წწ., პროექტი დაფინანსებულია DAAD-ის მიერ  

4. საზაფხულო  სკოლა „ინტერ-კომუნალური თანამშრომლობიდან ინტერ-

რეგიონალური კოოპერაციისაკენ, 2015-2016, პროექტი დაფინანსებულია 

DAAD-ის მიერ 

5. სახელმწიფო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები, 

სახელმძღვანელო (2015-2016), პროექტი დაფინანსებულია GIZ-მიერ. 

6. საჯარო მმართველობა, სახელმღვანელო, 2016-2017 წწ., პროექტი 

დაფინანსებულია GIZ-მიერ. 

7. განათლების მენეჯმენტი და პოლიტიკა ცოდნის საზოგადოებაში, 2016-2017 

წწ., პროექტის თანამშრომელი, პროექტი დაფინანსებულია ფოლკსვაგენის 

ფონდის მიერ 

 

 

  


