
ლალი ფაფიაშვილი 
 

მოქალაქეობა:  საქართველო 

დაბადების თარიღი: 22.01. 1972 

დაბადების ადგილი: თბილისი 

 

სამუშაო გამოცდილება: 
31.12.2017-26.11.2016- საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის 

   მოადგილე. პირველი კოლეგიის თავმჯდომარე 

31.12.2017-28.12.2007 –  საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული იქნა საქართველოს  

   საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად 

29.12.2007-22.04. 2004 –პარლამენტის წევრი. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო  

   ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, იურიდიული  

   კომიტეტის წევრი 

22.04.2004–30.10.2003– პროტოკოლის განყოფილების გამგე, საქართველოს პარლამენტის  

   საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი 

 30.10.2003–15.11.2001–პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი თანაშემწე 

01.03.2000–15.11.2001– საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის  

   აპარატის უფროსი 

01.03.2000–28.07.1997– საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, საკონსტიტუციო 

   და კანონიერების კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი 

28.07.1997–16.01.1996– საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა, საკონსტიტუციო 

   და კანონიერების კომიტეტის უფროსი სპეციალისტი 

 

 

სახელმწიფო კომისიების წევრობა: 

 

27.11.2014- 28.12.2006 – ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საუწყებათაშორისო 

    საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარე 

31/12/2012 - 01.09.2006 –  ადამიანით ვაჭრობის [ ტრეფიკინგის]  წინააღმდეგ მიმართული 

    ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო  

   საკოორდინაციო საბჭოს წევრი 

07.12.2007 – 28.06.2006– სამართლებრივი რეფორმების კოორდინაციის ხელშემწყობი 

    კომიის წევრი 

24.02.2007– 27.10.2006–რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების მიერ საქართველოს   

   მოქალაქეთა მიმართ განხორციელებული ქმედებები შემსწავლელი  

   საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრი 

28.12.2007–05. 10.2007–საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან არსებული 

გენდერული  თანასწორობის საკითხების საკონსულტაციო საბჭოს 

თავმჯდომარე 

2007-2006 - ტრეფიკინგის მსხვერპლის სტატუსის მიმნიჭებელი სამუშაო 

  ჯგუფის თავმჯდომარე 

11.11.2006 -11.05.2006 - „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“  

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის გამოქვეყნების და 

მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის 

წევრი 
 

19.04.2006–01.02.2005–საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული   

   ადამიანით ვაჭრობის [ტრეფიკინგის] წინააღმდეგ ბრძოლის დროებითი 

   საუწყებათაშორისო კომისიის წევრი 



 

 

პედაგოგიური გამოცდილება; 
 

2017 წლიდან - განმეორებით არჩეულია პროფესორის თანამდებობაზე, სისხლის სამართლის  

    მიმართულებით 

08/09/2017- 01/08/09/2011წ- არჩეული იქნა პროფესორის თანამდებობაზე, სისხლის სამართლის  

    მიმართულებით 

10/09/2011- 09/09/2008წ. - ხელმეორედ არჩეული იქნა ასოცირებული პროფესორის  

თანამდებობაზე, სისხლის სამართლის მიმართულებით 

31/08/2008-01/09/2005წ - ასოცირებული პროფესორი, სისხლის სამართლის მიმართულებით 

01/09/1999- 01/09/1997წ. - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

    სისხლის სამართლის პროცესის და კრიმინალისტიკის კათედრის 

მასწავლებელი 

24/01/1996- 09/1994წ. - შრომის და წარმოების ორგანიზაციის სახელმწიფო სამეცნიერო- 

    სასწავლო ინსტიტუტი. უფროსი მასწავლებელი 

 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა; 
21.01.2011– 2009–  საქართველოს წარმომადგენელი (დელეგაციის ხელმძღვანელი) 

ევროპის საბჭოს ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის ad hoc კომიტეტში (CAHVIO), ევროპის საბჭო  

29.12.2007–18.11.2005– პარლამენტარები გლობალური ქმედებებისათვის [ აშშ], 

 აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი, თავმჯდომარის მოადგილე 

 2004–28.12.2007– ევროპაში თანამშრომლობისა და უსაფრთხოების ორგანიზაციის 

საპარლამენტო ასამბლეის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის 

წევრი 

2006 წლიდან–   GlobalPOWER- Network of Women Policy Makers [Washigton DC, USA] 

 

 სხვადასხვა: 
2005–    შვეიცარიის მთავრობისა და შვეცარიის საერთაშორისო    

   ურთიერთობათა ინსტიტუტის ერთობლივი ყოველწლიური ჯილდო   

”შვეიცარის პრიზი საერთაშორისო ურთიერთობებში 

ლიდერობისათვის”  

22.11.2012წლიდან-  ლატვიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის  

ჟურნალის „ Journal of the University of Latvia. Law სარედაქციო კომიის 

უცხოელი  წევრი  

 

განათლება 
31.01.2000–   დოცენტის სამეცნიერო –პედაგოგიური წოდება 

28.06.1997–  იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, თსუ 

1997–1995–  თსუ ასპირანტურა 

1994–1989–  თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, წითელი დიპლომი 

1994–1991–   თსუ ხელოვნების და ჰუმანიტარული ფაკულტეტი ინგლისური ენის  

   სპეციალობით 

ტრეინინგები: 
 

2017- კვლევითი მივლინება მაქს პლანკის ინსტიტუტში Max Planck Institute 

for International Criminal Law, Freiburg 

2016-  კვლევითი მივლინება მაქს პლანკის ინსტიტუტში Max Planck Institute 

for International Criminal Law, Freiburg 



2014 DAADE-ს სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია Max Planck Institute for 

International Criminal Law, Freiburg 

2014–    სწავლების მეთოდოლოგია. USAID GEORGIA, Judicial Independence and  

   Legal Empowerment Project (JILEP) 

2012-   Trial Advocacy, ABA 

2007–   ჯ. სმიტის პროგრამა, ბრიტანეთის საბჭო 

2002–   ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და ჰუმანიტარული სამართალი.  

   SDC და ჟენევის საერთაშორისო სწავლებათა ინსტიტუტი  

2000–   საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის იმპლემენტაციის  

   საკითხები ICRC 

1999–   საჯარო სამართლის საკანონმდებლო ტექნიკა, ახალი ორლეანის  

   საჯარო სამართლის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის საერთაშორისო  

   ცენტრი  

1999წ –  ადამიანის უფლებათა სამართალი, მაასტრიხტრის და ლუვენის  

   უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამა 

1998–    ადამიანის უფლებათა სამართალი და პრაქტიკა, ევროპული სამართლის  

   ინსტიტუტი, ბირმინგჰემის უნივერსიტეტი   

1998–    სტაჟირება საადვოკატო ფირმაში „  GEFFENS’ [ Walsall, UK] 

1998–   სამართლის თეორია და სასამართლო კონტროლი CEU  

1997–   ევროპული სამართალი, ევროპის მეცნიერებათა ჟან მონეს ცენტრი   

 

 

უცხო ენები: 
რუსული, ინგლისური, [ თავისუფლად] 

ფრანგული[ დამწყები] 

 

დამატებით: 
არის სისხლის საპროცესო სამართლის საკითხებისადმი მიძღვნილი  20ზე მეტი სამეცნიერო 

ნაშრომის და 1 მონოგრაფიის ავტორი, სისხლის საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელოს და 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარების [2015წ] თანაავტორი; ქართული 

თარგმანის სარედაქციო კოლეგიის წევრი - ტრექსელი შ., ადამიანის უფლებები სისხლის 

სამართლის პროცესში, 2009 

 

 

არის 50ზე მეტი საკანონმდებლო პროექტის ავტორი/თანაავტორი და ინიციატორი [ მათ 

შორის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საკანონმდებლო 

პაკეტი, ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, 

ცვლილებები და დამატებები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ცვლილებები და 

დამატებები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და სხვა ] 


