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piradi informacia:
saxeli, gvari, mamis saxeli: nona Todua varlamis asuli
erovneba: qarTveli
misamarTi, registrirebuli: q. Tbilisi g. brwyinvales q. 31 bina-88
faqtobrivi: q. Tbilisi g. brwyinvales 7, bina-7
telefonis nomeri: 2 53-26-52; 599 10 39 80
el-fosta: nonatodua@yahoo.com

ganaTleba:
ATariRi

saswavleblis
dasaxeleba
• Tsu
•
•
•

1976-81

fakulteti/specialoba
•
•
•
•

iuridiuli

kvalifikacia
samarTlismcodne

samsaxurebrivi gamocdileba:

TariRi

1984-1990

1990-1998

organizaciis dasaxeleba
ivane

javaxiSvilis

saxelobis

Tanamdeboba
•

TbilisTbilisis saxelmwifo universitetis

•

•

iuridiuli fakulteti.

1998-2005
2005-2008

•

•
•

კავკასიის უნივერსიტეტი

•

სამართლის სკოლა

2010 წლის
ოქტომბრიდან
2011 წლის
ოქტომბრამდე

•

კავკასიის უნივერსიტეტი

2009 წლიდან
2011 წლამდე

•

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

•

2011 წლის
მარტიდან
2014 წლის
სექტემბრიდან
დღემდე

•

ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახ.
უნივერსიტეტი
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ.
უნივერსიტეტი

•

2009 წ-დან 2011

•

•

•

სისხლის სამართლისა და
კრიმინოლოგგის
კათედრის უფ.
ლაბორანტი
ამავე კათედრის
მასწავლებელი
დოცენტი
ასოცირებული
პროფესორი
სისხლის სამართლის
მიმართულების
ასოცირებული
პროფესორი.
კავკასიის სამართლის
სკოლის სს
მიმართულების
ხელმძღვანელი, ასოც.
პროფესორი.
ასოცირებული
პროფესორი
ასოცირ. პროფესორი
პროფესორი

treningebi/staJireba:

TariRi

2006 წლის

dasaxeleba/Tema

•

•

•

•

•

20-26
ივლისი
2011 წლის 1-3
აპრილი

damadast .dok-is saxeoba
da rekvizitebi

•

ტრენინგში მონაწილე, რომელიც
გაიმართა ქ. ბათუმში აშშ არიზონას
შტატის უნივერსიტეტის პროფესორთა
მონაწილეობით
აშშ იურისტთა ასოციაციის მიერ
ჩატარებული ტრეინინგი პროფესორმასწავლებლისათვის სასამართლო
ადვოკატირების უნარ-ჩვევების
განვითარებაში

•

•

მიღებული მაქვს
სერთიფიკატი

2011 წლის 12-13
ივლისი

მასტერ -კლასის მონაწილე
სწავლების მეთოდებში
(მართლმსაჯულების
დამოუკიდებლობისა და
სამართლებრივი გაძლიერების
პროექტი)

2015 წლის
თებერვალ-მარტი

აშშ იურისტთა ასოციაციაში ჩავატარე
ადვოკატთა ტრეინინგი, ოთხ ეტაპად,

ტრეინინგში მონაწილე
ადვოკატებმა მიიღეს სათანადო
სერტიფიკატი

2017 წლის 21-22
ივნისი

საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციაში ჩავატარე ტრენერთა
ტრენინგი

ტრენინგში მონაწილე
ადვოკატებმა სათანადო
ტესტირებისა და წერითი
გამოცდის ჩაბარების შემდეგ
მიიღეს ტრენერის სერთიფიკატი

2017 წლის 10-11
ივლისი

საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციაში ჩავატარე ადვოკატთა
ტრენინგი

2018 წლის
სექტემბერი

საქართველოს იურიდიული
დახმარების სამსახურში ჩავატარე
სახაზინო ადვოკატთა ტრეინინგი
(ორი ტრეინინგი ქ. თბილისში, ხოლო
ერთი - ქ. ქუთაისში)

ტრეინინგში მონაწილე
ადვოკატებმა მიიღეს შესაბამისი
სერთიფიკატი

საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციაში ჩავატარე ადბოკატთა
ტრეინინგი

ადამიანის სიცოცხლის
წინააღმდეგ მიმართული
დანაშაული

2018 წლის 19
ნოემბერი

publikaciebi:

მიღებული მაქვს
სერთიფიკატი

ტრენინგში მონაწილე
ადვოკატებმა სათანადო
ტესტირების შემდეგ მიიღეს
შესაბამის სერთიფიკატი

weli

raodenoba

1997
2000
2003

•
•
•

2004

•

erTi monოgrafia
ori statia
ori statia da erTi
monოgrafia
sami naSromi (erTi
monografia, ori ki wignis
Tanaavtoroba)

referirebul/adgilobriv
gamocemebSi

•
•
•
•

adgilobrivi
referirebad Jurn.
referirebad Jurn.
adgil. gamomc.

referirebadi Jurnali

2006
xuTi naSromi (statia,
saxelmZRvanelos Tanaavtoroba)

adgilobrivi gamoc.

2007

2008

2009

2011

ori naSromi (erTi statia da
erTi saxelmZRvanelos
Tanaavtoroba

adgilobrivi gamomc.

saxelmZRvanelos Tanaavtoroba

adgilobrivi gamomc.

saxelmZRvanelos Tanaavtoroba

adgilobr. Ggamomc.

saxelmZRvanelos Tanaavtoroba
2012

saxelmZRvanelos Tanaavtoriba

ადგილ. გამომც.
ადგილ. გამომც.

2012

სტატიის ავტორობა

ადგილ. გამომც.

2012

საგრანტო ნაშრომის თანაავტორობა

ადგილ გამომც.

2016

საგრანტო ნაშრომის ხელმძღვანელობა
ნაშრომის რედაქტორობა

ადგილ. გამომც.

2015

ორი სტატიის ავტორობა

ადგილ. გამომც.

2016

სახელმძღვანელოს რედაქტორობა და
თანაავტორობა

ადგილ. გამომც.

2016

სახელმძღვანელოს რედაქტორობა და
თანაავტორობა

ადგილ. გამომცემლობა

2016

სახელმძღვანელოს თანაავტორობა

ადგილ. გამომცემლობა

2017

სახელმძღვანელოს თანაავტორობა

2017 წელი

სტატიის ავტორობა

ადგილ. გამომც.
ადგილ. გამომც.

2017 წელი

სტატიის ავტორობა

ადგილ. გამომც.

2018 წელი

სახელმძღვანელოს რედაქტორობა და
თანაავტორობა

ადგილ. გამომცემლ.

2019 წელი

სტატიის ავტორობა

ადგილ. გამომცემლ.

2019 წელი

მონოგრაფიის რედაქტორობა

ადგილ. გამომცემლ.

2019 წელი

სახელმძღვანელოს რედაქტორობა და
თანაავტორობა
სახელმძღვანელოს თანარედაქტორობა
და თანააცტორობა
მონოგრაფიის თანარედაქტორობა და
თანაავტორობა
•

ადგილ. გამომც.

2019 წელი
2019 წელი

ადგილ. გამომც.
ადგილ. გამომც.

Ppublikaciebi:
TariRi

1997

2000

2000

2003

2003

2003

2004

2004

saxelwodeba
1) n. Todua, sisxlissamarTlebrivi
pasupaxismgebloba simTvraleSi Cadenili
danaSaulisaTvis, monografia, Tb., 1997w.
2) n.
Todua, sisxlis samarTlis
kanokanonmdeblobis srulyofisaTvis, J.
,,sam”sarTali”, 2000w. #3.
3) Nn. Todua, saqarTvelos sisxlis
samasamarTlis
kodeqsis
srulyofis
zogzogierTi sakiTxi, J. ,,samarTali”,
#10_2000, #11_12.
4) n. Todua, sisxlissamarTlebrivi
pasupasuxismgeblobis sakiTxi zogierTi
narknarkotikuli
danaSaulisaTvis,
saiusaiubileo krebuli miZRvnili Tsu
iuriuridiuli
fakultetis
80
wlisTavisadmi, 2003w.
5) n. Todua, narkotikuli saSualebis
marTlsawinaaRmdego
daufleba,
samesamecniero
eleqtronuli
Jurnali,
2003 2003w.

6)
n.
Todua,
r.
gogSeliZe,
narknarkotikuli
danaSauli
(sissisxlisamarTlebrivi
da
krimkriminalistikuri
aspeqtebi),
damx.
saxesaxelmZRvanelo, 2003w.
7)
n.
Todua,
r.
gogSeliZe,
narknarkotikuli
danaSauli
(sissisxlisamarTlebrivi
da
krimkriminalistikuri
aspeqtebi),
damx.
saxelmZRvanelo, me-2 Sevsebuli gamocema,
2004w.
8) sisxlis samarTlis sasamarTlo
praqpraqtikis komentari _ ekonomikuri

referirebul/adgilobriv
gamocemebSi

•

•

ადგილობრივი
გამოცემა

2004

2006

danadanaSauli,
avtorTa
koleqtivTan
erTad, Tb., 2004w.
9)
sisxlis
samarTali
(zogadi
nawili),
damxmare
sarelmZRvanelo
avtoavtorTa koleqtivTan erTad, Tb.,
2004w.
10) danaSauli sazogadoebrivi
auSi uSiSroebisa da wesrigis winaaRmdeg
(sam samecniero _ praqtikuli komentari),
avt avtorTa koleqtivTan erTad, Tb., 2006.
2005.

•

•
11) sisxlis samarTlis kerZo nawili,
2006
wigni
I,
saxelmZRvanelo,
avtorTa
koleqtivTan erTad, me-2 gamoc. Tb., 2005w.
12) sisxlis samarTlis kerZo nawili,
2006
wigni
II,
saxelmZRvanelo
avtorTa
koleqtivTan erTad, Tb., 2005w.
13) saqarTvelos sisxlis samarTlis
2006
kanonmdeblobis
srulyofis
zogierTi
sakiTxi, sisxlis samarTlis Tanamedrove
problemebi, T. wereTlis dabadebis 100
wlisTavisadmi
miZRvnili
samecniero
konferenciis krebuli, Tb., 2006w.
14) sisxlis samarTlis kerZo nawili,
2006
wigni
I,
saxelmZRvanelo
avtorTa
koleqtivTan erTad, Tb., 2006w.
15) n. Todua, safrTxis deliqtebi
2007
sisxlis samarTalSi, J. ,,marTlmsajuleba
da kanoni”, 2007. #2-3.
16)
sisxlis
samarTlis
zogadi
2007
nawili,
saxelmZRvanelo,
avtorTa
koleqtivTan erTad, Tb., 2007.
2008
17) sisxlis samarTlis kerZo nawili, wigni I,
saxelmZRvanelo avtorTa koleqtivTan erTad, Tb.,
2008.
18) sisxlis samarTlis kerZo nawili,
2009
wign wigni II, saxelmZRvanelo avtorTa
koleqtivTan erTad, Tb, 2009.

2011

2012

2012

19)

20)

21)

ადგილობრივი
გამოცემა

sisxlis
samarTlis
kerZo
nawili,
wigni
I,
saxelmZRvanelo, avt. Koleqt.
gamomc. “meridiani”, Tb. 2011.
მე-4 გამოცემა.
სისხლის
სამართლის
კერძო
ნაწილი,
წიგნი
მეორე,
სახელმძღვანელო,
ავტ.
კოლექტივთან ერთად.

ბრალის
გამომრიცხველი
ანალოგიური
(ზეკანონური) გამომცემლობა
გარემოება
საქართველოს „სამართალი“
სისხლის
სამარტლის
კანონმდებლობაში,
სტატია,
პროფ.
რ.შენგელიას
70

წლისთავთან
დაკავშირებულ
საიუბილეო კრებულში, თბ. 2012,
გვ. 508-524;

2012

2013

2013

2014

22)

ორგანიზებული დანაშაულის
თანამედროვე გამოვლინების
კრიმინალიზაციისა
და
გამომცემლობა „ფავორიტი
სამართალშეფარდების
პრინტი“
პრობლემები
ქართულ
სისხლის სამართალში. შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი, გამომც.
შპს
„ფავორიტი
პრინტი“,
თანაავტორი.

23)

მისატევებელი უკიდურესი
აუცილებლობა, სტატია,
სისხლის სამართლის
სამეცნიერო სიმპოზიუმის
კრებული, სისხლის
სამართლის მეცნიერება
ერთიანი ევროპული
განვითარების პროცესში, თბ.
2013, გვ. 127-165;

სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა სასამართლო
გადაწყვეტილების
შეუსრულებლობისათვის, სტატია,
პროფ. აკ. ლაბარტყავას 80 წლის
იუბილესადმი მიძღვნილ კრებულში,
თბ. 2013, გვ. 242- 260.
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი,
წიგნი პირველი, მეხუთე გამოცემა,
თანაავტორი.

2014

2014

სისხლის სამართლის
კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის
ზოგიერთი ასპექტი, პროფ. მ.
ლეკვეიშვილის 85 წლისადმი
მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბ.
2014, გვ. 72-87;
დანაშაულის მომზადება, მცდელობა
და მათი მნიშვნელობა დანაშაულის
ამსრულებლობისა და
თანამონაწილეობის გამიჯვნის

გამომცემლობა
„მერიდიანი“

ადგილ. გამომცემლობა

გამომცემლობა
„მერიდიანი“

გამომცემლობა
„იურისტების სამყარო“

ჟურნ. „მართლმსაჯულების
ხმა“

საკითხში, ჟურნ. „მართლმსაჯულების
ხმა“, მე-3 ნომერი, გვ. 2-15;
2015

სისხლის სამართლის
კანონმდებლობის აქტუალური
საკითხები (პრობლემები და
ინოვაციები), სახელმძღვანელო
იურისტებისათვის, თბ. 2015

2015
სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების რეფორმები

გამომცემლობა
„მერიდიანი“

საქართველოში სისხლის
სამართლის
კანონმდებლობისა და
პრაქტიკის კვლევების
კრებული, გვ. 65-96

2015

2016 წლის
იანვარი

2016 წლის
მარტი

2016 წლის
მაისი

2016 წლის
ივნისი

2016 წლის
ოქტომბერი

მოხელის ქმედების კვალიფიკაცია,
როცა წამება ან მისი მუქარა
გამოყენებულია ჩვენების მიცემის
იძულებისათვის
სისხლის სამართლის
კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის
ტენდენციები საქართველოში,
ნაშრომის რედაქტორი და თანაავტორი

სისხლის სამართალი, ზოგადი
ნაწილი, სახელმძღვანელო,
რედაქტორი და თანაავტორი
თანაამსრულებლობის საკითხი
შერეული უმოქმედობით ჩადენილ
დანაშაულში. წიგნში: ოთარ
გამყრელიძე - 80, საიუბილეო
სამეცნიერო კრებული, თბ. 2016, გვ.
360-374.

ობიექტური და სუბიექტური ნიშნით
დამძიმებული ან პრივილეგირებული
შემადგენლობის გამიჯვნის
მნიშვნელობა თანაამსრულებლისა და
თანამონაწილის ქმედების
კვალიფიკაციისას. წიგნში: გურამ
ნაჭყებია - 75, საიუბილეო კრებული,
თბ. 2016, გვ. 23-39.
სისხლის სამართალი, ზოგადი
ნაწილი, სახელმძღვანელო, მე-2
გამოცემა, რედაქტორი და თანაავტორი

საქართველოში სისხლის
სამართლის
კანონმდებლობისა და
პრაქტიკის კვლევების
კრებული, გვ.97-136

გამომცემლობა
„მერიდიანი“

გამომცემლობა
„მერიდიანი“

გამომცემლობა
„მერიდიანი“

გამომცემლობა
„მერიდიანი“

სისხლის სამართალი, კერძო ნაწილი,
წიგნი პირვ. სახელმძღვანელო,
თანაავტორი

გამომცემლობა „მერიდიანი“

2016 წლის
ოქტომბერი

გამომცემლობა „მერიდიანი“

2017 წლის
მარტი

სისხლის სამართალი, კერძო ნაწილი,
წიგნი მე-2, სახელმძღვანელო,
თანაავტორი
არასრულწლოვანთა კანონმდებლობის
ანალიზი და სასამართლო პრაქტიკა,
სახელმძღვანელო, თანარედაქტორი
და თანაავტორი

გამომც. „მერიდიანი“

ფულის გათეთრება და საკუთრების
წინააღმდეგ მიმართული ცალკეული
დანაშაულები, წიგნში: ქართული
ეკონომიკური სისხლის სამართლის
ევროპეიზაცია, კონფერენციის
მასალები, თბ. 2017, გვ. 43-56.

გამომცემლობა
„იურისტების სამყარო“

2017 წელი

უმოქმედობის მიზეზობრიობის
ზოგიერთი სადავო საკითხი
სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართულ
დანაშაულში

ჟურნ. სისხლის სამართლის
აქტუალური საკითხები,
№2, გვ. 4-16.

2018 წელი

სისხლის სამართალი, ზოგადი
ნაწილი, სახელმძღვანელო, მე-3
გამოცემა, რედაქტორი და თანაავტორი

გამომც. „მერიდიანი“.

2018 წელი

ი. გაბისონია, ჯ. გაბელია, თ. დარსანია,
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი,
ადამიანის სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობის წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაული, (ლექციების
კურსი), წიგნი პირველი, მთ.
რედაქტორობა

გამომცემ. „იურისტების
სამყარო“.

2017 წლის
მარტი

2017 წელი

2019 წელი

ნარკოტიკულ დანაშაულთან
დაკავშირებით სისხლის სამართლის
პოლიტიკის ლიბერალიზაციის
ტენდენციები საქართველოში

2019 წელი

შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული ფონდის მიერ
დაფინანსებული სამეცნიერო
საგრანტო პროექტის „ოჯახში
ძალადობის სისხლისსამართლებრივი

ჟურნ. „საქართველოს
ნარკოსტრატეგიის
შედარებითი ანალიზი და
ნარკოდანაშაულის
სფეროში საკანონმდებლო
სრულყოფის საკითხები“,
თბ. 2019, გვ. 6-16.

ამ პროექტის ფარგლებში
2019 წლის აპრილში
ჩატარებული სასწავლო
სკოლის ერთ-ერთი

და კრიმინოლოგიური ასპექტები“-ს
სამეცნიერო კოორდინატორი და
ექსპერტი
2019 წელი

სისხლის სამართალი, ზოგადი
ნაწილი, სახელმძღვანელო, მე-4 გამოც.
რედაქტორი და თანაავტორი

2019 წელი

სანქციები სისხლის სამართალში,
რედაქტორი და თანაავტორი

ტრენერი

გამომცემლობა „მერიდიანი“

გამომცემლობა „მერიდიანი“

konferenciebi:
weli

raodenoba

•
fridrix Sileris saxelobis ienis

saerTaSoriso/erovnuli

•
•

2007 წლის 1823 ივნისი

univuniversitetisa da ivane javaxiSvilis
is ssaxelobis Tbilisis saxelmwifo
univuniversitetis iuridiuli
fakultetis
teT TanamSromlobis farglebSi
ganxorganizebuli
samecniero
konkkonferenciis monawile (momxsenebeli)

•
fridrix Sileris saxelobis ienis

2008 წლის

univuniversitetisa da ivane javaxiSvilis

18-23 ივნისი

is ssaxelobis Tbilisis saxelmwifo
univuniversitetis iuridiuli
fakultetis
teT TanamSromlobis farglebSi
ganxganxorcielebuli sisxlis samarTlis
is eerToblivi saxelmZRvanelos gamoceocemisadmi miZRvnili samecniero ko-

•

•

•

2007 weli

•
2011 წლის 6-9
ოქტომბერი

nferenciis monawile
TinaTin wereTlis
100wlisTavis iubilisadmi
miZRvnili saerTaSoriso
konferencia (momxsenebeli)

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტისა და
საქართველოს
უნივერსიტეტის ორგანიზებით
ჩატარებულ ქართველ სისხლის

•

მოხსენების თემა
დაბეჭდილია ამ
იუბილესადმი მიძღვნილ
კრებულში

•

მოხსენების თემა
დაიბეჭდა შესაბამის
კრებულში

სამართლის მეცნიერ-იურისტთა პირველი
პროფესიული შეხვედრის მონაწილე
თემაზე: „სისხლის სამართლის
მეცნიერება ერთიანი ევროპული
განვითარების პროცესში“- (მომხსენებელი)
2013 წლის
აპრილი

საქართველო - გერმანიის ერთობლივი
სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე მომხსენებელი

მოხსენება იბეჭდება პროფ. მ.
ლეკვეიშვილი ს 85 წლისადმი
მიძღვნილ საიუბილეო კრებულში

2014 წლის 18-19
ივლისი

თსუ იურიდიულ ფაკულტეტზე არსებულ
სამეცნიერო კვლევების ინსტიტუტების
მიერ
ორგანიზებული
საერთაშორისო
კონფერენციის მონაწილე (მომხსენებელი)

მომზადებისა და მცდელობის
გამიჯვნის მნიშვნელობა
ამსრულებლობისა და
თანამონაწილეობის გამოჯვნის
საკითხში

2015 წლის 9-10
ოქტომბერი

თსუ
იურიდიულ
ფაკულტეტზე
არსებული
სამეცნიერო
კვლევების
ინსტიტუტის
მიერ
ორგანიზაბული
საერთაშორისო
(საქართველო-გერმანია)
კონფერენციის მონაწილე (მომხსენებელი)

2015 წლის 20
ნოემბერი

ორგანიზაცია
„ციხის
საერთაშორისო
რეფორმა“-ს
მიერ
ორგანიზებული
ღონისძიება ევროკავშირის დაფინანსებით
(მომხსენებელი)

მოხელის ქმედების
კვალიფიკაცია, როცა წამება ან
მისი მუქარა გამოყენებულია
ჩვენების მიცემის იძულებისათვის

2015 წლის 24 –
25 ნოემბერი

პროფ. თინათინ წერეთლის 110-ე წლის
იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია
(მომხსენებელი)

თანაამსრულებლობის საკითხი
შერეული უმოქმედობით
ჩადენილ დანაშაულში

ქართულ-გერმანული
მომხსენებელი

ამსრულებლისა და
თანამონაწილის გამიჯვნის
საკითხი სისხლის სამართალში

2016 წლის
მაისი

კონფერენცია-

ამსრულებლისა და
თანამონაწილის გამიჯვნის
საკითხი საქართველოსა და გფ
კანონმდებლობის მიხედვით

2016 წლის 4-5
ნეომბერი

ქართულ-გერმანული
საერთაშორისო
კონფერენციის მონაწილე- მომხსენებელი

2017 წლის 12 13 მაისი

ქართულ-გერმანული
კონფერენცია
თემაზე:
„სისხლისსამართლებრივი
სანქციები და სასჯელის შეფარდება“
მომხსენებელი

2017 წლის 23
მაისი

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის
სამართლისა და სს პროცესის კვლევითი
ინსტიტუტის
მიერ
ორგანიზებული
სამეცნიერო კონფერენციის - „ჯგუფური
დანაშაულის პრობლემური საკითხები“მომხსენებელი

2017 წლის 15
ნოემბერი

ქართველ სისხლის სამართლის პროფესორმასწავლებელთა გაერთიანების კონფერენციის ნარკოტიკული
დანაშაულის
აქტუალური
საკითხები“ - მომხსენებელი

2018 წლის 21-22
ივნისი

ქალის
წინააღმდეგ
მიმართული
ძალადობისა და ოჯახური ძალადობის
პრობლემის
სისხლისსამართლებრივი
რეგულირების გამოწვევები (შედარებითი
მიმოხილვა
სტამბულის
კონვენციის
იმპლემენტაციის
კვალდაკვალ)მომხსენებელი

2018 წლის 2-3
ნოემბერი

ქართულ-გერმანული
კონფერენცია
„ნარკოდანაშაული
და
სისხლის
სამართლის პოლიტიკა“ - მომხსენებლი

2019 წლის 13
აპრილი

გერმანულ - ქართული სამართლის
დიალოგი: სისხლის სამართალი და
ადამიანის უფლებები“ - მომხსენებელი

2019 წლის 11-12
მაისი

2019 წლის 19-20
ივლისი

შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
დაფინანსებული პროექტის
ფარგლებში, კაჭრეთში (სასტუმრო
„ამბრასადორში“) ჩატარებული
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის მომხსენებლი
გერმანულ-ქართული სამეცნიერო
კონფერენციის (მედიცინის სისხლის
სამართალი) მონაწილე მომხსენებელი

samecniero/akademiuri xarisxi:

ფულის გათეთრება და მისი
გამიჯვნა საკუთრების წინააღმდეგ
მიმართული დანაშაულებისაგან

სასჯელის შეფარდების ზოგადი
საწყისების მიმოხილვა ქართული
სისხლის სამართლის მიხედვით

ჯგუფური დანაშაული - ნორმის
განმარტება, თანაამსრულებლობა
ჯგუფურ დანაშაულში

სისხლის სამართლის
ლიბერალიზაციის ტენდენციები
ნარკოტიკულ დანაშაულთა
მიმართებაში (2017 წლის
კანონპროექტი)

ფემიციდის სამართლებრივი
მოწესრიგების საკითხი
საქართველოს სს
კანონმდებლობაში
(განსხვავებული აზრი)

ჯგუფურად ჩადენილი
ნარკოდანაშაულის სადავო
საკითხები

სატრანსპორტო დანაშაულები და
უმოქმედობის მიზეზობრიობა
სასიკვდილო შედეგის
დადგომისას

მოხსენება თემაზე:
„ფემიციდის“
სამართლებრივი
რეგულაციის სადავო
საკითხები (ახლებური
ხედვა)
მოხსენება თემაზე:
„სამედიცინო შეცდომა და
მისი სახეები“.

samarTlis doqtori
ucxo enebi (TviTSefasebiT):
ena
რუსული
ინგლისური

მშობლიური
კარგად
ელემენტარული

kompiuteruli programebi:
:

MS Word, Pwer Point, Internet Explorer,
(iuridiuli programa)

2008-2011 წწ

მონაწილეობა რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებულ
სამეცნიერო გრანტში: „ორგანიზებული დანაშაულის თანამედროვე
გამოვლინების კრიმინალიზაციისა და სამართალშეფარდების
პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში“

2014-2015 წწ.

ვარ „ღია საზოგადოება საქართველოს” მიერ დაფინანსებული საგრანტო
პროექტის - „სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის
პრობლემები ქართულ სისხლის სამართალში“
ხელმძღვანელი.

2014-2015 წწ.

ვარ თსუ მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტის საფუძველზე შექმნილი
პროექტის მონაწილე

2015-2016 წწ.

ვარ თსუ მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო საგრანტო პროექტის მეცნიერ ხელმძღვანელი

2015-2016 წწ.

ვარ თსუ მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტის საფუძველზე შექმნილი
პროექტის თანახელმძღვანელი

2016-2017 წწ.

ვარ თსუ მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტის საფუძველზე შექმნილი
პროექტის თანახელმძღვანელი

2016-2017 წწ. ვარ თსუ მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტის საფუძველზე შექმნილი პროექტის
მონაწილე
2017 წელი -

მიღებული მაქვს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტეტის სიგელი სამეცნიერო საქმიანობით სტუდენტების დაინტერესებაში
მიღწეული წარმატებისათვის

2018 წელი - ვარ თსუ მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტის საფუძველზე შექმნილი პროექტის
მონაწილე
2019 წელი - ვარ რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო - პრაქტიკული პროექტის
კოორდინატორი და ექსპერტი
2019 წელი - ვარ თსუ მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო გრანტის საფუძველზე შექმნილი პროექტის
მონაწილე

ojaxuri mdgomareoba:
daojaxebuli
dasaojaxebeli

Dდაოჯახებული

interesebis sfero:
mxatruli literatura, klasikuri da saopero musika
sxva informacia:
მყავს ორი შვილი.

