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პროექტში ,,50 საჯარო მოხელე“ ჩართული ტრენერები 

იურიდიული შინაარსის ტრენინგები 

N ტრენინგის თემა ტრენერი 

1 საჯარო სამსახურის სისტემა ნათია წკეპლაძე 

2 I მოდული: სამართალმცოდნეობის შესავალი 
(ძირითადი ცნებები/ინსტიტუტები/პრინციპები) 

თამარ ალფაიძე 

3 II მოდული: საქართველოს კონსტიტუციურ 
ორგანოთა სისტემა 

ვასილ გონაშვილი 

4 III მოდული: ადამიანის ძირითადი უფლებები და 
თავისუფლებები ზოგადი მიმოხილვა 

ვასილ გონაშვილი 

5 IV მოდული: სისხლის სამართალი და სისხლის 
სამართლის პროცესის ძირითადი პრინციპები, 
ცნებები და ინსტიტუტები 

ბაჩანა ჯიშკარიანი  

6 V მოდული: სამოქალაქო სამართალი და სამოქალაქო 
სამართლის პროცესი ძირითადი პრინციპები, ცნებები 
და ინსტიტუტები 

ანა ხარაიშვილი 

7 VI მოდული: ზოგადი ადმინისტრაციული 
სამართალის ძირითადი პრინციპები, ცნებები და 
ინსტიტუტები 

პაატა ტურავა  

8 საჯარო მოხელეთა ეთიკა (dbb Academy-ის მიერ 
სერტიფიცირებულ პროგრამა) 

საჯარო სამსახურის ბიუროს 
სერტიფიცირებულია ტრენერები: 
ლაშა გოგიძე, ივანე ხაჟალია, ირინე 
აღაპიშვილი, თეა სამჭკუაშვილი, 
ეკატერინე სირაძე, თამთა 
ცოცხალაშვილი 

9 საჯარო მართვის კონსტიტუციური საფუძვლები -
მმართველობის დონეები - სახელმწიფოს 
ტერიტორული მოწყობა 

ზაურ აბაშვილი (იუსტიციის 
სამინისტრო) 

10 საბიუჯეტო სისტემა ნინო გუგენიშვილი (იუსტიციის 
სამინისტრო) 

11 ინფორმაციის საჯაროობა და პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვა 

ლევან ავალიშვილი 

12 საერთაშორისო ორგანიზაციები ბექა ძამაშვილი (იუსტიციის 
სამინისტრო) 

13 2015 წლის 27 ოქტომბრის კანონი ,,საჯარო სამსახურის 
შესახებ“ 
 

ნინო რომაშვილი  
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ტრენინგის თემა: საჯარო სამსახურის 
სისტემა 
ტრენერი: ნათია წკეპლაძე 

იურისტი, ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი საჯარო 
სამართლის მიმართულებით. 

1999-2005 წლებში - თბილისის საოლქო 
სასამართლოს მოსამართლე და ამავე 
სასამართლოს ადმინისტრაციული 
სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა 
სააპელაციო პალატის თავმჯდომარე, 

ხოლო, 2005-2015 წლებში  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრი, ადმინისტრაციულ 
საქმეთა პალატის მოსამართლე.  2005-2006 წლებში - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
სადისციპლინო კოლეგიის თავმჯდომარე. 

წლების   მანძილზე   მონაწილეობს სამართლის სფეროს  პროექტებში  საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია), გაეროს განვითარების პროგრამის(UNDP), აშშ-ს 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის 
საზოგადოების (GTZ )და სხვ. მიწვევით. 

2001 წლიდან მიჰყავდა კურსი ადმინისტრაციულ სამართალში, ადმინისტრაციულ 
საპროცესო სამართალში და სამოხელეო სამართალში სხვადასხვა უნივერსიტეტებში - 
კავკასიის უნივერსიტეტში, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში, საქართველოს უნივერსიტეტში, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. 

ჩატარებული აქვს ასობით ტრენინგი ადმინისტრაციულ სამართალში, ადმინისტრაციულ 
საპროცესო სამართალში, სამოხელეო სამართალში - მოსამართლეებთან, პროკურორებთან, 
საჯარო მოხელეებთან, მოსამართლის თანაშემწეებთან, ადვოკატებთან, ჟურნალისტებთან და 
სხვ.  

არის ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარებისა(2004; 2005წ) და 
ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელოს(2005წ; 2010წ. 2014წ. თანაავტორი. 
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ტრენინგის თემა: სამართალმცოდენობის 
შესავალი  

ტრენერი: თამარ ალფაიძე 

 

სამართლის დოქტორი, პროფესორი. 

 
წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და 
ასპირანტურა კონსტიტუციური სამართლის 
სპეციალობით. 2006 წელს დაიცვა დისერტაცია 
თემაზე “მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 
საქმიანობის სამართლებრივი ასპექტები” და 

მიენიჭა იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის აკადემიური ხარისხი / სამართლის 
დოქტორი. 

 
2008 წელს პირველად საქართველოში მან გამოსცა სახელმძღვანელო “მედია სამართალი”, 
რითაც ფაქტობრივად საფუძველი ჩაეყარა სამართლის ახალ დამოუკიდებელ დარგს.  

2009 წელს დაიბეჭდა მისი სახელმძღვანელო “შესავალი სამართალმცოდნეობაში” - 
კომპლექსური მეცნიერული კვლევა სახელმწიფო-სამართლებრივ მოვლენათა არსისა და 
განვითარების პერსპექტივების შესახებ.  

თამარ ალფაიძე არის მრავალი სამეცნიერო სტატიის ავტორი. ფართოა მისი სამეცნიერო 
ინტერესების სფერო: სამართალმცოდნეობის ფუნდამენტური ცნებებისა და კატეგორიების 
კვლევა, კონსტიტუციონალიზმის პრობლემები, მედია-კომუნიკაციების სამართალი, 
სამართლის თანამედროვე კონცეფციების ანალიზი და სხვა. 

2001 წლიდან იგი ეწევა აქტიურ სამეცნიერო და პედაგოგიურ საქმიანობას. იგი ლექციებს 
კითხულობს საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. 

თამარ ალფაიძე  ხშირად მონაწილეობს  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. 

2013 წელს გაიარა The Universite Catholique de Louvain  დისტანციური სასწავლო კურსი 
“ადამიანის საერთაშორისო უფლებები”  

2014 წელს წარმატებით დაასრულა Harvard University-ის იურსიპრუდენციის სპეციალური 
კურსი “Justice” 
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ტრენინგის თემა: სახელმწიფოს 
კონსტიტუციურ ორგანოთა სისტემა                                                                         

ტრენერი: ვასილ გონაშვილი 

 

სამართლის დოქტორი, თსუ ასოცირებული 
პროფესორი. 

 
2000 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, 
ხოლო 2003 წელს _ ამავე უნივერსიტეტის 
ასპირანტურა კონსტიტუციური სამართლის 
სპეციალობით. 2005 წელს დაიცვა დისერტაცია.  

2011 წლიდან არის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი.  

2009–2010 წლებში იგი იყო საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, 
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური კანონმდებლობის ანალიზის ჯგუფის 
ხელმძღვანელი. ასევე არის 2014 წელს შექმნილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 
წევრი და 2011–2015 წ.წ. არსებული  კონსტიტუციის გადასინჯვის საყოველთაო–სახალხო 
განხილვის თითქმის ყველა საორგანიზაციო კომისიის წევრი. 

არის მონოგრაფიის, 12 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი და 2 სახელმძღვანელოს თანაავტორი. 
ამასთან, მისი ხელმძღვანელობით და რედაქტორობით მომზადდა და გამოიცა 
„საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციების“ ხუთტომეული, რომელიც მოიცავს 60 
ქვეყნის კონსტიტუციის ანალიზს. 

2003 წლიდან აქტიურად მონაწილეობს საქართველოში მოქმედი საერთაშორისო 
ორგანიზაციების (UNDP, GIZ (GTZ), OSCE, NDI, EBDR) მიერ განხორციელებულ პროექტებში.  

კითხულობს ლექციებს კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით; გამოქვეყნებული 
აქვს სტატიები სამეცნიერო ჟურნალებში; მონაწილეობს საქართველოში მიმდინარე და ბოლო 
პერიოდში განხორციელებული საკონსტიტუციო რეფორმების პროცესში.  
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ტრენინგის თემა: სისხლის სამართალი და 
სისხლის სამართლის პროცესის 
ძირითადი პრინციპები, ცნებები და 
ინსტიტუტები 
ტრენერი: ბაჩანა ჯიშკარიანი  
 
მიუნხენის უნივერსიტეტის სამართლის 
დოქტორი.  
 
აქტიურად მუშაობს გერმანელ 
კოლეგებთან ერთად ქართული სისხლის 
სამართლის ევროპულ სამართალთან 
ჰარმონიზაციის პროცესზე.  გამოდის 
მოხსენებებით კიოლნის, რეგენსბურგის, 
მიუნხენის თუ სხვა გერმანულ 

უნივერსიტეტებში და ამჟამად პარალელურად საქმიანობს საქართველოში როგორც სისხლის 
სამართლის ასოცირებული პროფესორი.  
 
ეწევა პრაქტიკულ საქმიანობას იურიდიულ კომპანია სამართლის სახლში. ბაჩანა ჯიშკარიანი 
2012/13 წლებში კითხულობდა ლექციებს მიუნხენის უნივერსიტეტში  და იყო იურიდიული 
კომპანია BeckerBüttnerHeld-ის მეცნიერ-თანამშრომელი. 
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ტრენინგის თემა: სამოქალაქო სამართალი და 
სამოქალაქო სამართლის პროცესი ძირითადი 
პრინციპები, ცნებები და ინსტიტუტები 

ტრენერი: ანა ხარაიშვილი 

 

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი 
სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით, თსუ 
იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი, 
თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სამაგისტრო 
კლინიკების დირექტორი, პრაქტიკული სამართლის 
კლინიკის ხელმძღვანელი, ოჯახური ძალადობისგან 
დაცვისა და ქალთა უფლებების დაცვის კლინიკის 
კოორდინატორი.  

წლების მანძილზე თანამშრომლობს  თბილისის 
არაერთ საჯარო და კერძო სკოლასთან უფროს 
კლასელებისთვის სამართლის სწავლების კუთხით. 

ჩართულია საგანმანათლებლო საქმიანობაში -2009 წლიდან ასწავლის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  

2014 წლიდან არის ახალგაზრდა ქრისტიან ქალთა (YWCA) ასოციაციის ქართული 
წარმომადგენლობის ბორდის წევრი. არის საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი, გარკვეული 
პერიოდი იყო საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სარევიზიო კომისიის წევრი. 
აქტიურად თანამშრომლობს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასა 
(GIZ) და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან არაიურისტებისთვის 
სამართლის სწავლების მიმართულებით. მისი კვლევითი ინტერესები ძირითადად 
დაკავშირებულია სამართლის სწავლების მეთოდოლიგიასთან, აქტიურად იკვლევს 
საკორპორაციო სამართლისა და ქალთა უფლებების საკითხებს. 

 
აქტიურად ატარებს ტრენერთა ტრენინგებს არაიურისტებისთვის სამართლის ყველა დარგში. 
არის  სამართლის  არაიურისტებისთვის სწავლების 2 სახელმძღვანელოს ავტორი. 
გამოქვეყნებული აქვს სტატიები საკორპორაციო სამართალში. აქტიურად მონაწილეობს 
სამართლის სწავლების მეთოდოლოგიურ ტრენინგებში. 
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ტრენინგის თემა: ზოგადი 
ადმინისტრაციული სამართლის 
ძირითადი პრინციპები, ცნებები და 
ინსტიტუტები. 

ტრენერი: პაატა ტურავა 

 

სამართლის დოქტორი, ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტის 
პროფესორი. 

2002 წელს გერმანიის პოტსდამის 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიერ მიენიჭა სამართლის მაგისტრის (Magister 
Legum, LL.M.), ხოლო 2006 წელს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.  

2002 წლიდან საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების პროექტების ფარგლებში 
კითხულობს ლექციებს საჯარო მოხელეების, მოსამართლეებისა და ადვოკატებისათვის. არის 
საჯარო სამსახურის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრი.  

აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა სამეცნიერო ეროვნულ, საერთაშორისო და ევროპულ 
კონფერენციაში. არის არაერთი სახელმძღვანელოს და სამეცნიერო შრომების ავტორი 
ზოგადი ადმინისტრაციული და ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სფეროში. არის 
თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო ჟურნალის, საქართველოს, აზერბაიჯანის და 
სომხეთის ერთობლივი სამხრეთკავკასიური სამართლის ჟურნალის და ჟურნალ ,,Central and 
Eastern European Legal Studies” სარედაქციო კოლეგიების წევრი. 

მისი კვლევითი ინტერესი უკავშირდება საჯარო მმართველობის და ადმინისტრაციული 
მართლმსაჯულების აქტუალურ საკითხებს.   
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ტრენინგის თემა: ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები 
საჯარო სამსახურში  

ტრენერი: ეკატერინე სირაძე, სამართლის 
მაგისტრი 

ეკატერინე სირაძემ წარჩინებით დაამთავრა ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 
ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და 
მაგისტრატურის საფეხურები, 
სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.   

არის გერმანიის საჯარო მოხელეთა აკადემიის (Training and Research Academy of the 
Federation of German Civil Servants (dbb academie)) მიერ სერტიფიცირებული ტრენერი საჯარო 
სამსახურში ეთიკის საკითხებში. 

ამჟამად მუშაობს სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროში, ინსტიტუციური მოწყობისა და 
პრაქტიკის განზოგადების დეპარტამენტში.  

აქტიურად არის ჩაბმული ქვეყნის ანტიკორუფციული პოლიტიკის იმპლემენტაციის 
პროცესში, ქცევის ზოგადი წესების შემუშავებისა და აღნიშნული ტრენინგების, როგორც 
ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის 
თანამშრომლებისათვის ჩატარების გზით.  

იყო მოწვეული ლექტორი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში ზოგადი 
ადმინისტრაციული სამართლისა და სამოხელეო სამართლის სწავლების მიზნით. 

აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა ეროვნულ და საერთაშორისო კონფერენციაში. 
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ტრენინგის თემა: ეთიკა და ქცევის ზოგადი 
წესები საჯარო სამსახურში 

ტრენერი: ირინა აღაპიშვილი 

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო 
სამსახურში ინსტიტუციური მოწყობისა და 
პრაქტიკის განზოგადების დეპარტამენტის 
უფროსი 

გერმანიის საჯარო მოხელეთა აკადემიის 
(Training and Research Academy of the 
Federation of German Civil Servants ( dbb 
academy)) სერტიფიცირებული ტრენერი 

საჯარო სამსახურში ეთიკის საკითხებში. ჩართულია საჯარო სამსახურში კორუფციული 
საქმიანობის პრევენციის, საჯარო დაწესებულებებში ეთიკის წესების შემუშავებისა და 
საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროცესში.  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 
ფაკულტეტის დოქტორანტი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით. ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა 
და კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული ლექტორი. 

2010 წელს მიენიჭა ვენის უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრის, ხოლო 2012 წელს ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
სამართლის მაგისტრის (წარჩინებით) აკადემიური ხარისხი.  

გამოქვეყნებული აქვს სტატიები სამეცნიერო ჟურნალებში; არის რედაქტორი 
სახელმძღვანელოსი „ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში“. 
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ტრენინგის თემა: ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები 
საჯარო სამსახურში 

ტრენერი: ივანე ხაჟალია 

ივანე ხაჟალია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-
ის იურიდიული ფაკულტეტის 
კურსდამთავრებულია. 

ამჟამად ის არის შინაგან საქმეთა აკადემიის 
საპატრულო პოლიციის ფაკულტეტის უფროსი 
ინსპექტორი, ლექტორი.  

შსს აკადემიაში, როგორც სამაგისტრო ასევე 
პროფესიულ სწავლებაში კითხულობს ლექციებს 
შემდეგ საგნებში: ადამიანის უფლებები და 
პოლიცია, საქართველოს კონსტიტუცია, 

ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები, ოჯახში 
ძალადობა.    

აქვს  ტრენერობის მრავალწლიანი გამოცდილება, არის ევროპის საბჭოსა და ევროპის 
კავშირის ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში „ადამიანის უფლებები ციხეებსა და 
დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“ სერტიფიცირებული ტრენერი. 

აგრეთვე, არის არის გერმანიის საჯარო მოხელეთა აკადემიის (Training and Research Academy 
of the Federation of German Civil Servants (dbb academie)) მიერ სერტიფიცირებული ტრენერი 
საჯარო სამსახურში ეთიკის საკითხებში და თანაავტორი ეთიკაზე შექმნილი 
სახელმძღვანელოსი. აქტიურად მონაწილეობს საქართველოში მოქმედი საერთაშორისო 
ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ პროექტებში.  
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ტრენინგის თემა: ეთიკა საჯარო სამსახურში 

ტრენერი: ლაშა გოგიძე 

ლაშა გოგიძე არის იურისტი და 
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 
ევროკავშირის საქმეთა სპეციალისტი. იგი 
ფლობს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-
ის  ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო 
სამართალში და ასევე მაგისტრის ორ 
ხარისხს, კერძოდ:  ბუდაპეშტის 
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის 
საერთაშორისო ურთიერთობების და 
ბრიუგეს ევროპის კოლეჯის ევროკავშირის 
საქმეთა პროგრამებში.  

ამჟამად მუშაობს ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის კოორდინატორად 
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) საქართველოს ოფისში. იგი ასევე არის ღია 
მმართველობის პარტნიორობის (OGP) დამოუკიდებელი ანგარიშგების მექანიზმის 
ეროვნული მკვლევარი საქართველოში.  აქვს ცხრა წლის სამუშაო გამოცდილება 
დემოკრატიის, კარგი მმართველობისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში 
საქართველოში. მისი სპეციალობის სფეროს განეკუთვნება: ღია მმართველობა და ღია 
მონაცემები, სამოქალაქო ჩართულობა, ადგილობრივი თვითმმართველობა, საჯარო ეთიკა 
და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. გავლილი აქვს არაერთი საერთაშორისო ტრენინგი, 
მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ სამუშაო შეხვედრასა და კონფერენციაში. 

აღსანიშნავია, რომ 2010–2014 წლებში მუშაობდა უფროს ანალიტიკოსად და პროექტის 
კოორდინატორად „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოში“. იგი პასუხისმგებელი 
იყო მრავალ პროექტზე, რომელიც ეხებოდა ბინათმესაკუთრეთა უფლებების დაცვას, 
ბიუჯეტის გამჭვირვალობას, საქართველოს პარლამენტის ეთიკის კოდექსის შემუშავებას, 
თავდაცვისა და სასამართლო სისტემებში კეთილსინდისიერების სტანდარტების დანერგვას, 
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობებში სამოქალაქო საზოგადოების 
როლის გაზრდას, მედიის დამოუკიდებლობასა და 2008 წლის ომის შემდგომ დევნილთა 
საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი საერთაშორისო დახმარების 
ანგარიშვალდებულებას.   

არის არის გერმანიის საჯარო მოხელეთა აკადემიის (Training and Research Academy of the 
Federation of German Civil Servants (dbb academie)) მიერ სერტიფიცირებული ტრენერი საჯარო 
სამსახურში ეთიკის საკითხებში. გამოცემული აქვს მრავალი კვლევითი ანგარიში და სტატია 
მის სპეციალობას მიკუთვნებულ სფეროებში. ამასთან იგი არის თანაავტორი 
სახელმძღვანელოსი „ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში“, რომელიც 2015 
წელს გამოიცა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური 
მხარდაჭერით.  
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ტრენინგის თემა: ეთიკა საჯარო სამსახურში  
ტრენერი: თამთა ცოცხალაშვილი 

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლის 
დოქტორანტი, საერთაშორისო საჯარო 
სამართლის მაგისტრი, სამართლის 
მოწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში.  

თამთა ცოცხალაშვილი 2015 წლის 
სექტემბრიდან მუშაობს ევროპულ და 
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატში, ევროინტეგრაციის 
სექტორული თანამშრომლობის 

სამმართველოს უფროსად 

2012-2015 წლებში მუშაობდა საჯარო სამსახურის რეფორმისა და განვითარების 
დეპარტამენტის უფროსად, სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროში.  

არის გერმანიის საჯარო მოხელეთა აკადემიის (Training and Research Academy of the 
Federation of German Civil Servants (dbb academie)) მიერ სერტიფიცირებული ტრენერი საჯარო 
სამსახურში ეთიკის საკითხებში. 
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ტრენინგის თემა: ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები 
საჯარო სამსახურში 
ტრენერი: თეა სამჭკუაშვილი 

თეა სამჭკუაშვილმა 2009 წელს დაამთავრა ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ის იურიდიული 
ფაკულტეტი, ხოლო 2013 წელს _ საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურა 
სამართლის სპეციალობით. ამჟამადაა საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის 
დოქტორანტი.  

მისი კვლევითი ინტერესი უკავშირდება საჯარო 
მმართველობის აქტუალურ საკითხებს. 

ჩართულია საგანმანათლებლო საქმიანობაში - 2012 
წლიდან დღემდე არის საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი. 

ეწევა პრაქტიკულ საქმიანობას იურისტის პოზიციაზე სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროში. 

არის გერმანიის საჯარო მოხელეთა აკადემიის (Training and Research Academy of the 
Federation of German Civil Servants (dbb academie)) მიერ სერტიფიცირებული ტრენერი საჯარო 
სამსახურში ეთიკის საკითხებში. ასევე, სერტიფიცირებული ტრენერია მამხილებელთა 
დაცვის საკითხებში. 
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ტრენინგის თემა:  მმართველობის დონეები -  
საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის 
საფუძვლები 

ტრენერი:  ზაურ აბაშვილი 

ზაურ აბაშვილმა 2001 წელს დაამთავრა ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ის იურიდიული 
ფაკულტეტი, ხოლო 2010 წლიდან სწავლობს 
კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 
დოქტორანტურაში. 

2010 წლიდან არის კავკასიის უნივერსიტეტის 
ასისტენტ-პროფესორი. 2010 წლიდან სხვადასხვა 

უნივერსიტეტებში კითხულობს სალექციო კურსს მუნიციპალურ სამართალში. 2006 წლიდან 
ატარებს ტრენინგებს მუნიციპალურ და სამართალშემოქმედებით საკითხებზე.  

არის კრებულის - „ადგილობრივი თვითმმართველობის ნორმატიული აქტები“ - ავტორი 
(2011 წ. GIZ), რომელიც ეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის ნორმატიული აქტების 
შედგენის სამართლებრივ და ტექნიკურ საკითხებს. 

2002 წლიდან დღემდე მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალურ 
აპარატში, მრჩევლის, სხვადასხვა სამმართველოს უფროსისა და დეპარტამენტის უფროსის 
მოადგილის თანამდებობებზე (საქმიანობის მიმართულება - ადგილობრივი 
თვითმმართველობა, სამართალშემოქმედება, სამართლებრივი აქტების ექსპერტიზა და სხვ.). 
არის ასობით საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტის პროექტის ავტორი ან თანაავტორი, 
აგრეთვე - ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ სამოდელო ნორმატიული აქტის 
პროექტის შემუშავების თანამონაწილე. სამართლებრივ კონსულტაციას უწევს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების იურისტებს. 

2003-2008 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი რამდენიმე 
ათეულ ადმინისტრაციულ საქმეზე სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში. 

2011 წლიდან დღემდე იყო/არის სამთავრობო კომისიების წევრი. 

2005 წლიდან აქტიურ მონაწილეობას იღებდა/იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობისა 
და საჯარო სამსახურის რეფორმირებაში. 
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ტრენინგის თემა: საქართველოსა და 
საერთაშორისო ორგანიზაციების 
ურთიერთობის სამართლებრივი და 
პრაქტიკული ასპექტები 

ტრენერი: ბექა ძამაშვილი 

ბექა ძამაშვილმა – 2006 წელს ერთიან 
ეროვნულ გამოცდებში საქართველოს 
მასშტაბით 39 000 აბიტურიენტს შორის 
დაიკავა პირველი ადგილი და 
ჩაირიცხა ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თსუ-ის იურიდიულ 
ფაკულტეტზე 100%–იანი სახელმწიფო 
გრანტით. 2010 წელს ბაკალავრიატი 
დაამთავრა წარჩინებით.  

 
2009 წლიდან მუშაობდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრში (ამჟამად - განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი) იურისტად. 
 
2011 წელს ჩაირიცხა ლონდონის უნივერსიტეტის (Queen Mary University of London) 
სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე (LLM) და გახდა აღნიშნული უნივერსიტეტის 
სტიპენდიანტი (100% გრანტით). 2012 წელს წარჩინებით დაამთავრა აღნიშნული სამაგისტრო 
პროგრამა. 
 
მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებსა და 
ტრენინგებში. არის სახელმძღვანელოს (სამხედრო კონფლიქტების სამართალი) და ათზე 
მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.  
 
არის ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის (ELSA) დამფუძნებელი საქართველოში. 
2008–2011 წლებში იყო აღნიშნული ორგანიზაციის გენერალური მდივანი, ხოლო 2011–2013 
წლებში ასოციაციის (ELSA) პრეზიდენტი.  
 
ამჟამად მუშაობს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში საერთაშორისო საჯარო 
სამართლის დეპარტამენტის უფროსად. აგრეთვე, არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი და მოწვეული ლექტორი ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქართულ–ამერიკულ 
უნივერსიტეტში. 
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ტრენინგის თემა: საქართველოს საბიუჯეტო 
სისტემა - საბაზისო ცნებები, პრინციპები და 
ინსტიტუტები 

ტრენერი: ნინო გუგენიშვილი 

ნინო გუგენიშვილმა 2003 წელს დაამთავრა ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის 
ფაკულტეტი, 2005 წელს მოიპოვა ამავე 
უნივერსიტეტის ეკონომიკის მაგისტრის 
აკადემიური ხარისხი მაკროეკონომიკის 
სპეციალობით. 

2013 წლიდან არის საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე და ხელმძღვანელობს სამინისტროს სისტემის ბიუჯეტის დაგეგმვისა 
და მართვის, აგრეთვე, საბუღალტრო აღრიცხვის მიმართულებებს. 

2011-2013 წლებში იკავებდა ამავე დეპარტამენტის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის 
სამმართველოს უფროსის პოზიციას. 

2004–2011 წლებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში მუშაობის პერიოდში, 
მონაწილეობდა სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 
სახელმძღვანელოს (GFSM  - 2001 ) თარგმნაში, სახელმწიფო გადასახდელებისა და 
ფინანსური ანგარიშგების (PEFA) კრიტერიუმებთან საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის 
შესაბამისობის კვლევაში, აგრეთვე პროგრამული ბიუჯეტირების ინსტრუქციის 
შემუშავებაში. 

არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სახელმძღვანელოს საფუძველზე შემუშავებული 
საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ახალი რედაქციის თანაავტორი. აღნიშნული 
კლასიფიკაციის პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მოწვეული 
ტრენერის სტატუსით კითხულობდა ლექცია-სემინარების კურსს. 

გამოცდილება  საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის მოწყობის საკითხებში: 

 საბიუჯეტო ორგანიზაციებში კითხულობს ლექცია-სემინარების კურსს საბიუჯეტო 
სისტემის მოწყობის და საჯარო ფინანსების მართვის საკითხებზე; 
 მონაწილეობს საქართველოს საბიუჯეტო სფეროში მიმდინარე რეფორმების 
ფარგლებში სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფების მუშაობაში. 
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ტრენინგის თემა: ინფორმაციის თავისუფლება  

ტრენერი: ლევან ავალიშვილი 

 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე, 
დამფუძნებელი,  კვლევითი მიმართულების 
ხელმძღვანელი  

ლევან ავალიშვილს აქვს ინფორმაციის 
თავისუფლების საკითხებზე მუშაობის 
ოთხწლიანი გამოცდილება როგორც ღია 
საზოგადოების ფონდის, ევროსაბჭოსა და 
ამერიკის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტის დირექტორსა და კოორდინატორს. 

გარდა იმ კვლევებისა, რომელსაც იგი ,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითრების 
ინსტიტუტში’’ ახორციელებს, აღსანიშნავია მისი აკადემიური კვლევები საქართველოსა და 
საბჭოთა კავშირის ისტორიის საკითხებზე. მას მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროპისა და ამერიკის 
ახალ და უახლეს ისტორიის სპეციალობით.  

არის სამეცნიერო სტატიების ავტორი და თანაავტორი.  
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თემა: საჯარო მოსამსახურის სტატუსი და 
საჯარო სამსახურის გავლის პირობები 

ტრენერი: ნინო რომაშვილი, სსიპ საქართველოს 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის იურიდიული 
მიმართულების ტრენერი 

ნინო რომაშვილი განათლებით იურისტი, 
ეკონომისტი და სახელმწიფო მმართველობის 
მაგისტრია. გავლილი აქვს არაერთი 
გადამზადების კურსი როგორც საქართველოში, 
ასევე საზღვარგარეთ მოქმედ სასწავლო 
დაწესებულებებში. 

გააჩნია 20 წლის სამუშაო გამოცდილება, მათ 
შორის ხელისუფლების ცენტრალურ ორგანოებში (საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს 
მთავრობა) მუშაობის 8 წლის გამოცდილება, საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებში მუშაობის 7 წლის გამოცდილება, ტრენინგების ჩატარების 16 წლის 
გამოცდილება და უმაღლეს სასწავლებლებში საჯარო სამართლის რამდენიმე 
მიმართულების სწავლების 10 წლის გამოცდილება.  

არის ორი წიგნის  (,,საჯარო მოსამსახურის სამაგიდო წიგნი“, ,,საკრებულოს წევრის სამაგიდო 
წიგნი“) და სხვადასხვა პუბლიკაციების ავტორი.  

1998 წლიდან დღემდე ექსპერტის, ტრენერის და მკვლევარის სტატუსით მონაწილეობა აქვს 
მიღებული შემდეგი ორგანიზაციების პროგრამების განხორციელებაში: EU, World Bank, 
TACIS, USAID, Urban Institute, CARE International in the Caucasus, DFID, SDC, International Idia, 
OSGF, GSIF, CHF International, Mercy Corps, World Visio International, Eurasia Foundation. 
ტრენინგ-სემინარების დაგეგმვისა და ჩატარებისას მომზადებული აქვს  არაერთი მოდული 
და ტრენერის სახელმძღვანელო სხვადასხვა საკითხებზე.  

სხვადასხვა ორგანიზაციებში მუშაობისას დაუგროვდა ცოდნა და გამოცდილება: ტრენინგ-
სემინარების მომზადება-ჩატარებაში; უმაღლეს სასწავლებლებში პედაგოგიურ საქმიანობაში; 
კანონშემოქმედებით საქმიანობაში; სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში; საკონსულტაციო 
საქმიანობაში სამართლის და ეკონომიკის მიმართულებით; პროექტების მომზადება-
განხორციელებაში; ცენტრალურ, რეგიონულ, ადგილობრივ ორგანოებთან და თანამდებობის 
პირებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
მრავალმხრივი საქმიანი ურთიერთობის. ფლობს საოფისე პროგრამებს, რუსულ და 
ინგლისურ ენებს.  
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