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მაკა ხოდელი 

სქესი: მდედრობითი  

მოქალაქეობა: საქართველო 

დაბადების თარიღი: 07.02.1981 

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი, საქართველო 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული  

 
 

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა 

სტატუსი, ხარისხი  ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა პერიოდი 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი, 

მონაწილე 

„ქართულ-გერმანული სისხლის სამართლის 

ელექტრონული ჟურნალი“ (DGStZ) 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

თანამშრომლობის გერმანული ფონდი (IRZ),  

თსუ იურიდიული ფაკულტეტი 

 

2015  წლის 1 

ოქტომბრიდან 

სამეცნიერო მკვლევარი ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, 

იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანია 

 

2012 - 2015 

დოქტორანტი სისხლის 

სამართლის მიმართულებით 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

2006 წლიდან 

Legum Magister (LL.M.) 

სისხლის სამართლის 

მიმართულებით 

ფრაიბურგის ალბერტ-ლუდვიგის სახელობის 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, 

გერმანია 

 

2006-2008 

ასპირანტი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, ქ. 

თბილისი 

2003-2006 

სტუდენტი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი, სპეციალობა- სამართალმცოდნეობა, 

კვალიფიკაცია - იურისტი 

 

1998-2003 

მოსწავლე ქ. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლა 1987-1998 

 

პროფესიული საქმიანობა 

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა თანამდებობა, სტატუსი პერიოდი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

ასისტენტი 2016 წლის 1 

მარტიდან 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის ასისტენტ-პროფესორი 2012 წლის 1 
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სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

სისხლის სამართლის 

მიმართულებით 

მარტიდან 2016 

წლის 1 

მარტამდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

მოწვეული პედაგოგი 2009 წლის 

სექტემბრიდან 

-2012 წლის 

მარტამდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

სამართლის სამაგისტრო 

პროგრამის კოორდინატორი, 

უფროსი სპეციალისტი 

 

2010 წლის 

ნოემბრიდან – 

2012 წლის 

სექტემბრამდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სასწავლო დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე 

10.07.2009 – 

01.11.2010 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სასწავლო დეპარტამენტის 

მთავარი სპეციალისტი 

01.04.2009 – 

10.07.2009 

საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო სისხლის 

სამართლის მაქს-პლანკის ინსტიტუტი, ქ. 

ფრაიბურგი, გერმანია 

თანაშემწე სისხლის 

სამართლის განყოფილებაში 

15.03.2008 – 

15.09.2008 

 

 
სამეცნიერო 

პუბლიკაციები: 

ავტორი: მაკა ხოდელი 

სათაური: წამების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა დასაშვებობის 

პრობლემა სისხლის სამართლის პროცესში (ქართული და გერმანული 

სამართლის მიხედვით)  

გამომცემელი: სამართლის ჟურნალი, N2, 2014.  

 
კონფერენციები/ 

სემინარები: 

 

დასახელება: Blockseminar für „Wirtschafts- und Umweltstrafrecht“. 

სემინარი თემაზე: „სამეურნეო და გარემოს დაცვის სისხლის სამართალი“. 

ორგანიზატორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სისხლის სამართლის პროფ. დოქ. მარტინ ჰეგერი. 

მონაწილე (სამუშაო ენა - გერმანული). 

თარიღი: 24-25 მაისი 2013 წ., ქ. მაგდებურგი, გერმანია    

დასახელება: Seminar „Historische Grundlagen des Völkerstrafrechts“. 

სემინარი თემაზე: „საერთაშორისო სისხლის სამართლის ისტორიული 

საფუძვლები“. 

ორგანიზატორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სისხლის სამართლის პროფ. დოქ. გერჰარდ ვერლე. 

მონაწილე (სამუშაო ენა - გერმანული). 

თარიღი: ზაფხულის სემესტრი 2013 წ., ქ. ბერლინი, გერმანია 

დასახელება: Doktorandenseminar zu „Aktuellen Fragen des deutschen und 

europäischen Strafrechts“. 

დოქტორანტების სემინარი თემაზე: „გერმანული და ევროპული სისხლის 

სამართლის აქტუალური საკითხები“. 

ორგანიზატორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სისხლის სამართლის პროფ. დოქ. მარტინ ჰეგერი. 

მონაწილე (სამუშაო ენა - გერმანული). 

თარიღი: 15-16 თებერვალი 2013 წ., ქ. ჰალე, გერმანია   

დასახელება: Seminar „Juristisches Publizieren“. 

სემინარი თემაზე: „იურიდიული გამოქვეყნება“. 

ორგანიზატორი: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის სისხლის სამართლის პროფ. დოქ. ბერნდ ჰაინრიხი 



 3 

მონაწილე (სამუშაო ენა - გერმანული). 

თარიღი: ზამთრის სემესტრი 2012/2013 წ., ქ. ბერლინი, გერმანია 

დასახელება: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიულ 

ფაკულტეტსა და თსუ იურიდიულ ფაკულტეტს შორის არსებული 

სტუდენტური გაცვლითი სემინარი „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ქსელი“ 

(„Netzwerk Ost-West“).   

სამეცნიერო ხელმძღვანელი (სამუშაო ენა - გერმანული). 

თარიღი: 2012, 2011, 2010 წწ., ქ. თბილისი-ბერლინი 

დასახელება: ქართველ სისხლის სამართლის მეცნიერ-იურისტთა 

პირველი პროფესიული შეხვედრა (Strafrechtslehrertagung) სახელწოდებით: 

„სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიანი ევროპული განვითარების 

პროცესში“ („Strafrechtswissenschaft in einem zusammenwachsenden Europa“). 

მონაწილე. 

თარიღი: 6-9 ოქტომბერი 2011 წ., თბილისი, საქართველო   

დასახელება: გერმანიის ქ. ფრაიბურგის საზღვარგარეთის და 

საერთაშორისო სისხლის სამართლის მაქს-პლანკის ინსტიტუტისა და 

უნგრეთის ქ. პეჩის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიერ 

ორგანიზებული მე-3 კრიმინოლოგიური საზაფხულო სკოლა 

სახელწოდებით: „Strafvollzug und Behandlung gefährlicher Straftäter“ 

(„სასჯელის აღსრულება და საშიშ დამნაშავეთა მიმართ მოპყრობა“).   
მონაწილე (სამუშაო ენა - გერმანული). 

თარიღი: 06.06.2010-11.06.2010 

დასახელება: გერმანიის ქ. ფრაიბურგის საზღვარგარეთის და 

საერთაშორისო სისხლის სამართლის მაქს-პლანკის ინსტიტუტისა და 

უნგრეთის ქ. პეჩის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიერ 

ორგანიზებული მე-2 კრიმინოლოგიური საზაფხულო სკოლა 

სახელწოდებით: „Technik, Überwachung, Strafverfahren“ („ტექნიკა, 

მიყურადება, სისხლის სამართლის პროცესი“).    
მონაწილე (სამუშაო ენა - გერმანული). 

თარიღი: 09.06.2008-13.06.2008 

დასახელება: ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიულ 

ფაკულტეტსა და თსუ იურიდიულ ფაკულტეტს შორის არსებული 

სტუდენტური გაცვლითი სემინარი „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ქსელი“ 

(„Netzwerk Ost-West“).   

მოხსენება თემაზე: Untersuchungshaft  

წინასწარი პატიმრობა (გერმანულ ენაზე). 

თარიღი: 2002 წ., ქ. თბილისი-ბერლინი 

 

 
უცხო ენები: 

 

დასახელება ცოდნის დონე 

ქართული მშობლიური 

გერმანული სრულყოფილად 

რუსული კარგად 

ინგლისური კარგად 

 
საკონტაქტო რეკვიზიტები: მისამართი: 9ძმის ქუჩა 40ა,  0101,  ქ. თბილისი 

ტელეფონი: 595 10 06 83  

ელ-ფოსტა: maka.khodeli@tsu.ge ; maka.khodeli@yahoo.de  
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