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საბა ფიფია 

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა 

სტატუსი, 

ხარისხი  

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა პერიოდი 

დოქტორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, საერთაშორისო 

სამართლის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო 

2013-2016 

მკვლევარი გრონინგენის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, 

საერთაშორისო და კონსტიტუციური სამართლის დეპარტამენტი, 

გრონინგენი, ნიდერლანდები 

2014-2016 

მკვლევარი არისტოტელეს თესალონიკის უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა, თესალონიკი, საბერძნეთი 

2015 

მკვლევარი 

 

 

მაქს პლანკის შედარებითი და საერთაშორისო კერძო სამართლის 

ინსტიტუტი, ჰამბურგი, გერმანია 

2015 

მკვლევარი მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს მშვიდობის 

სასახლის ბიბლიოთეკა, ჰააგა, ნიდერლანდები 

2015 

სამეცნიერო 

სტაჟიორი 

 

იერუსალიმის მართლმსაჯულების ინსტიტუტი, იერუსალიმი, 

ისრაელი 

2014 

მაგისტრი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, საერთაშორისო 

სამართლის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო 

2011-2013 

ბაკალავრი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, თბილისი, 

საქართველო 

2007-2011 

გაცვლითი 

სტუდენტი 

ანგელ კანჩევის სახელობის რუსეს უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი, რუსე, ბულგარეთი 

2010-2011 

 

პროფესიული საქმიანობა 

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა თანამდებობა, სტატუსი პერიოდი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი, საერთშორისო სამართლის 

ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო 

ასისტენტი 03.2016-

დღემდე 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, თბილისი, 

საქართველო 

უფროსი სამართლებრივი 

ექსპერტი, ევროკავშირის 

პროექტი „სახალხო 

დამცველის აპარატის 

მხარდაჭერა II” 

03.2016-

დღემდე 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 

საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტი, 

თბილისი, საქართველო 

სამართლებრივი მრჩეველი 10.2013-09.2015 

საქართველოს პარლამენტი, საგარეო 

ურთიერთობათა კომიტეტის აპარატი, თბილისი, 

საქართველო 

წამყვანი სპეციალისტი 02.2012-10.2013 

 

 

 



 2 

სამეცნიერო 

პუბლიკაციები: 

ავტორი: საბა ფიფია 

სათაური: საკუთრების უფლების დაცვა სამხედრო ოკუპაციის დროს 

გამომცემელი:  „ადამიანის უფლებათა სტანდარტების გავლენა 

საქართველოს კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე“ (2015) 

ავტორი: საბა ფიფია 

სათაური: დასავლეთ სანაპიროზე შექმნილი ებრაული დასახლებების 

შესაბამისობა საერთაშორისო სამართალთან 

გამომცემელი:  „თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა“ 1(3), 2015 

ავტორი: საბა ფიფია 

სათაური: საერთაშორისო გარემოს დაცვის ვალდებულების erga omnes  
ხასიათი საერთაშორისო სამართალში 

გამომცემელი:  „საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი“ 2013 

ავტორი: საბა ფიფია. ეკა ქარდავა, ირინე ცერცვაძე 

სათაური: შრომითი მიგრაციის სამართლებრივი რეგულირება 

გამომცემელი:  ფ.ებერტის ფონდის გამოცემა, 2014. 

ucxoenovani publikaciebis  SemTxvevaSi igive sqemiT isargebleT, aseve arsebobis 

SemTxvevaSi miuTiTeT Tanaavtorebi. 

 
ჯილდოები/ 

პრემიები: 

დასახელება: შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

დოქტორანტურის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული 

თარიღი: 2014-2016 

დასახელება: შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

დოქტორანტურის საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული 

თარიღი: 2013-2014 

დასახელება: ევროკომისიის პროექტ Erasmus MUNDUS HUMERIA-ს 

გამარჯვებული 

თარიღი:  2014-2016 

 

 
უცხო ენები: 

 

დასახელება ცოდნის დონე 

ინგლისური თავისუფლად 

რუსული საშუალოდ 

ებრაული საშუალოდ 

 
საკონტაქტო რეკვიზიტები: ელ-ფოსტა: s.p.pipia@gmail.com 

 


