გიორგი კახიანი
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 10.12.1973
დაბადების ადგილი: თბილისი, საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა
სტატუსი,
ხარისხი
სამართლის
დოქტორი

დოქტორანტი

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მიმართულება –
კონსტიტუციური სამართალი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, მიმართულება –
კონსტიტუციური სამართალი

პერიოდი

2009
2005–2008

სტაჟიორ –
მაძიებელი

რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის
ინსტიტუტი, საკონსტიტუციო სამართლის თეორიის სექტორი,
მოსკოვი, რუსეთი

სტაჟიორი

გრეფიეთა ეროვნული სკოლა, დიჟონი, საფრანგეთი

ასპირანტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამოქალაქო სამართლის კათედრა

1999–2002

სტუდენტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართლისა და ურთიერთობების
ფაკულტეტი

1990–1995

2002–2004

2000

პროფესიული საქმიანობა
ორგანიზაციის დასახელება,
ადგილმდებარეობა
საქართველოს პარლამენტი, ქუთაისი,
საქართველო

საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო
კომისია, თბილისი, საქართველო

საჯარო სამსახურის საბჭო, თბილისი,
საქართველო

თანამდებობა, სტატუსი

პერიოდი

პარლამენტის წევრი, საპროცედურო
საკითხთა და წესების კომიტეტის
თავმჯდომარე, იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტის წევრი

2013დღემდე

კომისიის წევრი (საქართველოს
პარლამენტის 2013 წლის 27 დეკემბრის
დადგენილება)

2013დღემდე

საბჭოს წევრი (საქართველოს პრემიერმინისტრის 2014 წლის 1 მაისის ბრძანება)

2014დღემდე
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ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი (იურიდიული
ფაკულტეტი), თბილისი, საქართველო

ასოცირებული–პროფესორი (2011დღემდე); ასისტენტ-პროფესორი (20072011); სასწავლო კურსები კონსტიტუციური (სახელმწიფო
მოწყობის) სამართალი; შედარებითი
კონსტიტუციური სამართალი;
საკონსტიტუციო კონტროლი და
სამართალწარმოება საქართველოში;
საზღვარგარეთის ქვეყნების
კონსტიტუციური სამართალი;
იმიტირებული პროცესი საკონსტიტუციო
სამართალწარმოებაში

2007–
დღემდე

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი

2009–2014

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

იურიდიული ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი

2010–
დღემდე

კომისიის წევრი (საქართველოს
პარლამენტის დადგენილებები: 2009
წლის 31 ივლისი; 2009 წლის 6 ნოემბერი;
2009 წლის 4 დეკემბერი; 2013 წლის 26
ივნისი)

2009-2013

კომისიის წევრი

2009–2010

უფროსი მასწავლებელი, სასწავლო
კურსი: საქართველოს კონსტიტუციური
სამართალი

2004–2005

მთავარი მრჩეველი

2005–2007

„საქართველოს კონსტიტუციაში
ცვლილებებისა
და დამატებების შეტანის შესახებ“
საქართველოს კონსტიტუციური კანონების
პროექტების გამოქვეყნებისა და მათი
საყოველთაო-სახალხო განხილვის
საორგანიზაციო კომისიები, თბილისი,
საქართველო
საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო
კომისია, თბილისი, საქართველო
ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, საერთაშორისო
ურთიერთობების კათედრა
საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო, სამართლებრივი
უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, თბილისი,
საქართველო
საქართველოს უზენაესი სასამართლო,
თბილისი, საქართველო
საქართველოს უზენაესი სასამართლო,
თბილისი, საქართველო

სამეცნიერო
პუბლიკაციები:

თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწე

მოსამართლის თანაშემწე

2002–2004

1999–2002

ავტორი: გიორგი კახიანი
სათაური: საკონსტიტუციო კონტროლი საქართველოში,
თეორია და კანონმდებლობის ანალიზი
გამომცემელი: „მერიდიანი“, თბილისი, 2011
ავტორი: გიორგი კახიანი
სათაური: მოსაზრებები კონსტიტუციური კანონის პროექტთან
დაკავშირებულ ზოგიერთ საკითხზე
გამომცემელი: სტატია გამოქვეყნებულია:
http://www.parliament.ge/publicdebates/articles.html
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ავტორი: გიორგი კახიანი
სათაური: აბსტრაქტული ნორმათკონტროლის პრობლემები საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობაში
გამომცემელი: ჟურნალი „სამართლის ჟურნალი“, N1, 2009, გვ. 61–77
ავტორი: გიორგი კახიანი
სათაური: კონსტიტუციურ–სამართლებრივი პასუხისმგებლობა –
იურიდიული პასუხისმგებლობის დამოუკიდებელი სახე
გამომცემელი: ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“, N1, 2007, გვ. 95–110
ავტორი: გიორგი კახიანი
სათაური: საკონსტიტუციო კონტროლის სუბიექტები
გამომცემელი: ჟურნალი „ადამიანი და კონსტიტუცია“, N2, 2006, გვ. 9–23
ავტორი: გიორგი კახიანი
სათაური: კონსტიტუციურობისა და კანონიერების კონტროლის და
ზედამხედველობის იდეები პირველ ქართულ კონსტიტუციაში
გამომცემელი: ჟურნალი „სამართალი“, N1-2, 2006, გვ. 17–23
ავტორი: გიორგი კახიანი
სათაური: საკონსტიტუციო კონტროლის ზოგიერთი თეორიული ასპექტი
გამომცემელი: ჟურნალი „ადამიანი და კონსტიტუცია“, N4, 2005, გვ. 9–19
ავტორი: Кахиани Гиоргий
სათაური: Конституционный суд Грузии
გამომცემელი: журн. Гражданин и Право, 2003, №4, с. 23-28
ავტორი: Кахиани Гиоргий
სათაური: Судебная власть в Грузии
გამომცემელი: Институт Государства и Права РАН, сборник статей

аспирантов и стажёров, Москва, 2003, с. 178-194
ავტორი: Кахиани Гиоргий
სათაური: Вопросы организации и деятельности Конституционного Суда
Грузии
გამომცემელი: Московская Государственная Юридическая Академия,
сборник статей и тезисов, Москва, 2003, с. 46-48

კონფერენციები/
სემინარები/
ტრენინგები

დასახელება: შავი ზღვის მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია
„თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება: კონსტიტუციური სარჩელის
ეფექტურობის გაზრდა“
ორგანიზატორი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ევროპის
საბჭოს ვენეციის კომისია, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
ორგანიზაცია (GIZ)
თარიღი: 27-28 ივნისი, 2015 წელი, ბათუმი
დასახელება: საპარლამენტო კონფერენცია „არჩევნებში მონაწილეობის
უფლება: საარჩევნო კანონმდებლობის შემუშავება და ევროპის საბჭოს
სტანდარტების დაცვა“
ორგანიზატორი: საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა და ევროპის საბჭოს
ვენეციის კომისია
თარიღი: 4-5 ივნისი, 2015 წელი, პარიზი, საფრანგეთი
დასახელება: გამჭვირვალობა და პასუხისმგებლობა ეფექტური
ზედამხედველობისთვის: პარლამენტის როლი
მოხსენება თემაზე „საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა“
ორგანიზატორი: სერბეთის ეროვნული ასამბლეა, გაეროს განვითარების
პროგრამა (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის
სააგენტო (SDC)
თარიღი: 21-22 მაისი, 2015 წელი, ბელგრადი, სერბეთი
დასახელება: გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის
ფედერალური სამინისტროს (BMZ) პროგრამა „საჯარო ფინანსების მართვა
სამხრეთ კავკასიაში“
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თარიღი: 24-28 თებერვალი, 2015 წელი, ბერლინი, გერმანია
დასახელება: საერთაშორისო საპარლამენტო კონფერენცია: „საქართველოს
შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირისკენ: ვიშეგრადის ჯგუფის წევრი
სახელმწიფოების საპარლამენტო გამოცდილება“
ორგანიზატორი: საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების
პროგრამა, ევროკავშირი
თარიღი: 21-22 ივლისი, 2014 წელი, ბათუმი, საქართველო
დასახელება: საერთაშორისო სემინარი „საკანონმდებლო ორგანოს
კომიტეტების საქმიანობის გაძლიერება“
ორგანიზატორი: აშშ წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატიული
პარტნიორობის პროგრამა (HDP) და საერთაშორისო რესპუბლიკური
ინსტიტუტი (IRI)
თარიღი: 16-20 ივნისი, 2014 წელი, ვაშინგტონი, აშშ
დასახელება: შავი ზღვის მე-4 რეგიონალური კონფერენცია „ახალი
გამოწვევები პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებისთვის“
ორგანიზატორი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ევროპის
საბჭოს ვენეციის კომისია, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
ორგანიზაცია (GIZ), საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის
გერმანული ფონდი (IRZ)
თარიღი: 4-6 ივლისი, 2014 წელი, ბათუმი
დასახელება: რეგიონალური სემინარი საპარლამენტო ეთიკის კოდექსზე
ორგანიზატორი: ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის
უფლებათა ოფისი (ODIHR)
თარიღი: 18-19 მარტი, 2014 წელი, ვარშავა, პოლონეთი
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია „კონსტიტუციის ნორმების
კონსტიტუციურობის შემოწმების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები“
ორგანიზატორი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ევროპის
საბჭოს ვენეციის კომისია და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
ორგანიზაცია (GIZ)
თარიღი: 29-30 ივნისი, 2013 წელი, ბათუმი
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია „საკონსტიტუციო კონტროლის
წარსული და მომავალი ახალგაზრდა დემოკრატიებში“
ორგანიზატორი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ევროპის
საბჭოს ვენეციის კომისია და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოება
თარიღი: 24-26 ივნისი, 2011 წელი, ბათუმი
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია „განსხვავებული და თანმხვედრი
აზრების მნიშვნელობა სასამართლო კონტროლის განვითარებაში“
ორგანიზატორი: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, გერმანიის
ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ) და ევროპის საბჭოს
ვენეციის კომისია
თარიღი: 17-18 სექტემბერი, 2010 წელი, ბათუმი
დასახელება: „კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში“
ორგანიზატორი: გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება
(GTZ)
თარიღი: 15-16 ივლისი, 2010 წელი, ბერლინი, გერმანია
დასახელება: საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის
კონფერენცია
ორგანიზატორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
თარიღი: 1-3 ივლისი, 2010 წელი, ბათუმი, საქართველო
დასახელება: „საქართველოში საკონსტიტუციო პროცესის მიმდინარეობა და
მისი პერსპექტივები“
ორგანიზატორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
თარიღი: 2010 წლის 16–17 აპრილი, ბაზალეთი, საქართველო
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დასახელება: გერმანულ–ქართული კონფერენცია – „თანამედროვე საჯარო
მმართველობის ასპექტები“
ორგანიზატორი: გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება
(GTZ)
თარიღი: 2009 წლის აპრილი, თბილისი
დასახელება: „საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა“
ორგანიზატორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
თარიღი: 2009 წლის 22 ივნისი, თბილისი
დასახელება: „არჩევნები – ევროპული სტანდარტები და ქართული
პერსპექტივა“
ორგანიზატორი: ევროპული ინტეგრაციის ფორუმი
თარიღი: 2008 წლის იანვარი, თბილისი
დასახელება: „საქართველო და აზერბაიჯანი: რეგიონალური ინტეგრაციის
პერსპექტივები“
ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი და აზერბაიჯანის საელჩო საქართველოში
თარიღი: 2008 წლის 11 ნოემბერი, თბილისი
დასახელება: „ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის რეფორმა
ბოლონიის პროცესის ჭრილში“
ორგანიზატორი: ევროპული ინტეგრაციის ფორუმი
თარიღი: 2007 წლის ივლისი, თბილისი
უცხო ენები:

საკონტაქტო რეკვიზიტები:

დასახელება

ცოდნის დონე

რუსული

სრულყოფილად

ფრანგული

კარგად

ინგლისური

საშუალოდ

ელ-ფოსტა: g.kakhiani@yahoo.com
giorgi.kakhiani@tsu.ge
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