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dabadebis TariRi: 1972 wlis 21 ivlisi 
dabadebis adgili: q. gagra, saqarTvelo 
 
ganaTleba: 
 
1978-1989 – Tbilisis 87-e saSualo skola, atestati vercxlis medliT 
 
1998-1994 – iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakulteti, diplomi warCinebiT 
 
1997 wlis aprili-ivnisi – madridis diplomatiuri akademia, intensiuri 
kursebi diplomatebisTvis, diplomi 
 
1999-2000 – saerTaSoriso sazRvao samarTlis instituti, malta, 
saerTaSoriso sazRvao samarTlis magistri 
 
2000 wlis ivlisis-agvisto – saerTaSoriso samarTlis sazafxulo skola, 
haagis akademia 
 
2005-2010 – iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis doqtorantura, samarTlis doqtori, diplomi Magna 

Cum Lauda 
 

2014 წლის ივლისი-აგვისტო -saerTaSoriso sazRvao samarTlis fondis 
sazafxulo akademia, hamburgi, germania 
 
samuSao gamocdileba 
 
1995-2000 ww – saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro, saerTaSoriso 
samarTlis departamenti. ukanaskneli pozicia – saerTaSoriso samarTlis 
departametis ormxrivi urTierTobebis ganyofilebis ufrosi 
 
2000–2010 ww – Sps `saqarTvelos sazRvao sanaosno~ (2005 wlidan Sps 
`saqarTvelos saokeano sanaosno~) – iuristi 
 
2000-2012 ww – iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis iuridiuli fakulteti, mowveuli leqtori 
 
2012 wlidan – iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis  iuridiuli fakulteti - asocirebuli profesori 
 
2005 wlidan – Sps `qarTuli iuridiuli jgufi~ - ufrosi iuristi 
 
2007 seqtemberi-dekemberi – saqarTvelos kontrolis palatis teqnikuri 
mxardaWeris proeqti msoflio bankis dafinansebiT, mTavri iuristi 
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2006-2011 ww – saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociaciis ganaTlebis 
centri, saerTaSoriso sajaro samarTlis leqtori 
 
2009-2010 ww – kavkasiis universitetis samarTlis skola – mowveuli 
leqtori 
 
2009-2011 ww - evrokavSiris proeqtis SASEPOL  adgilobrivi eqsperti 
 
2010-2012 ww – baTumis saxelmwifo sazRvao akademia, reqtoris mrCeveli 
saerTaSoriso sakiTxebSi 
 
2012 wlis maisi-oqtomberi – saqarTvelos garemosa da biunebrivi resursebis 
saministroSi garemosdacviTi ganaTleba mdgradi ganviTarebisTvis 
saerTaSoriso samTavrobaTaSoriso konferenciis (Tbilisi+35) samuSao 
jgufi – iuristi 
 
2014-2015 ww - evrokavSiris proeqtis SASEPOL II - adgilobrivi eqsperti 
 
2015 ww – saqarTvelos daviT aRmSeneblis saxelobis unversiteti 
 
2010-2011 ww – saqarTvelos delegaciis wevri saerTaSoriso sazRvao 
organziaciaSi (IMO) - asambleaze, naosnobis usafrTxoebis da iuridiul 
saqmeTa komitetebSi da mezRvaurTa wvrTnisa da diplomirebis qvekomitetSi. 
 
diplomatiuri rangi – mrCeveli 
 
enebi: qarTuli, rusuli, inglisuri, espanuri (pasiuri) 
 

პუბლიკაციები: 

 

„არის გემსა და დროშას შორის კავშირი რეალური?“  2007 წ. სტატიების კრებული 

მიძღვნილი აკადემიკოს ლ. ალექსიძის 80 წლისთავისადმი; 

 

„შიდა წყლების სამართლებრივი სტატუსი: დელიიტაცია და იურისდიქცია“ – 2009 წ. 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, თსუ; 

 

„სანაპირო სახელმწიფოს იურისდიქცია შიდა წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაში 

საზღვაო სამართლის შესახებ გაეროს 1982 წლის კონვენციის მიხედვით“  – 2010 წ. 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, თსუ; 

 

„შიდა და საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების კოლიზია სანაპირო სახელმწიფოს 

მიერ შიდა წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაში იურისდიქციის განხორციელებისას“ – 

2010 წ.  

 

„გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის: ისტორია, პერსპექტივები“ – 

2012 წ. საერთაშორისო სამთავრობათაშორისო კონფერენციის „თბილისი + 35“ გამოცემა 

(რედ.); 

 



„კასპიის ზღვის სამართლებრივი სტატუსი“ – 2012 წ. Colibri Publication. 


