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აკადემიური და ადმინისტრაციული საქმიანობა
ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა
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2012 wlidan

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო

ადგილობრივი საბჭოს
წევრი

09. 07. 2015
wlidan

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

ექსპერტი

2014 წლიდან

არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული

Tavmjdomare

05. 05. 2015
wlidan

პირი საერთაშორისო საქველმოქმედო
ორგანიზაცია: ,,სამართლებრივი განვითარების
ფონდი“
სამეცნიერო
საქმიანობის შედეგი:

1. sisxlis samarTlis kanonis sagarantio funqcia,
Jurnali ,,marTlmsajuleba da kanoni’’ 2008 w #1.
2. danaSaulze nebazoflobiTi xelis aRebis instituti,
sisxlis samarTlis samecniero simpoziumis krebulSi:
sisxlis samarTlis mecniereba erTiani evropuli

2

ganviTarebis procesSi,
Tbilisi, 2013.

I

gamocema,

red.,

m.

turava,

3. monografia: daumTavrebeli danaSaulis dasjadoba
qarTuli da germanuli sisxlis samarTlis mixedviT,
gamomcemloba: meridiani, 2014.
4. sisxlissamarTlebriv gadacdomaTa kodeqsis proeqti
(Tanaavtori)
კონფერენციები/
სემინარები:

dasaxeleba:
1. SedarebiT-samarTlebrivi seminari, romelic mieZRvna
sisxlis samarTlis zogadi nawilis institutebs
(kerZo nawilis da sisxlis samarTlis
kerZo nawilis institutebs). germania, iena, 2007.
2. saqarTvelos sisxlis
pirveli

profesiuli

samarTlis

Sexvedra

mecnier-iuristTa
(Die

erste

georgische

Strafrechtslehrertagung) ,,სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიანი
ევროპული განვითარების პროცესში“.
saqarTvelo, Tbilisi, 2011 წლის 6-9 ოქტომბერი..
3. საერთაშორისო კონფერენცია ,,საკანონმდებლო ცვლილებები და
განვითარების თანამედროვე ტენდენციები ქართულ სისხლის
სამართალში“ (სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური
ასპექტები), თბილისი, 18–19 ივლისი 2014.
4. ფონდ ,,ღია საზოგადოება საქართველოს“ მიერ ორგანიზებული
კონფერენცია

თემაზე

სამართალდარღვევათა

,,საქართველოს
სისტემის

რეფორმა“,

ადმინისტრაციულ
გუდაური,

12–14

დეკემბერი 2014.
5. ფონდ ,,ღია საზოგადოება საქართველოს“ მიერ ორგანიზებული
კონფერენცია თემაზე ,,საქართველოს სისხლის სამართლის
გადაცდომათა კოდექსის პროექტის განხილვა”, ყაზბეგი, 8-10
აგვისტო, 2015.
6.

ფონდ

,,გერმანიის

საერთაშორისო

თანამშრომლობის

საზოგადოების“ მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია
თემაზე

,,სისხლის

სამართალწარმოება

საქართველოში-

ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე არსებული გამოწვევები“,
თბილისი, 2015 წლის 22-23 ოქტომბერი.
7. ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს მიერ დაფინანსებული პროექტის
,,ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ეროვნულ
კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაში გამოყენება და
ჰარმონიზაცია

ევროპული

სტანდარტების

შესაბამისად

3

საქართველოში“ და ,,საქართველოში სახალხო დამცველის ოფისის
ფუნქციონალური

შესაძლებლობათა

სრულყოფისათვის“

პრეზენტაცია, თბილისი, 2015 წლის 29 ოქტომბერი.

gamocdebi:

treiningebi:

prokuraturis sakvalifikacio
gamocda
01. 03. 2003.
1. swavlebis Tanamedrove
meTodebi

№1428

East West Management
Institute, Inc. (EWMI)

2. trenerTa treiningi
kazusis amoxsnis
meTodikaSi
3. მეორე ტრენერთა ტრეინინგი
კაზუსის ამოხსნის
მეთოდიკაში, ყვარელი, 26–28
ივნისი, 2014.
4. ტრენერთა ტრეინინგი
,,იურიდიული სწავლების
მეთოდიკაში საქართველოში“,
თბილისი 07–09 დეკემბერი,
2015.

გრანტები:

ორგანიზატორები:
IRZ, GIZ, საია.

ორგანიზატორები:
IRZ, GIZ, საია.

01. 09. 2014- 01. 07.

ფონდი:
,,ღია საზოგადოება საქართველო“

2015

პროექტი: ,,საქართველოს სისხლის
სამართლის გადაცდომათა კოდექსი“
უცხო ენები:
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ცოდნის დონე
კარგად
საშუალოდ
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