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პირადი მონაცემები
დაბადების თარიღი
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1997-2002

ქ. ტყიბულის სკოლა-გიმნაზია
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი – იურიდიული,

სპეციალობა – სამართალმცოდნე
18.09.2004

ადვვოკატთა ტესტირება საერთო სპეციალიზაციით, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი (#0054)

25.09.2004

პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა

ტრენინგები
სამუშაო ჯგუფის წევრი - გაეროს კონვენცია ,,ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ”,
დე იურე შეფასების ორგანიზატორი ABA/CEELI, თბილისი, სექტემბერ-ნოემბერი, 2002 წ.
ტრეინინგის კურსი - პროექტების შედგენა, ორგანიზატორი მესამე სექტორის ფონდი ჰორიზონტი, თბილისი,
19-20 ნოემბერი, 2002წ.
საერთაშორისო კონფერენცია - ,,იურიდიული პროფესია სამართლებრივ საზოგადოებაში, ორგანიზატორი
საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, თბილისი, 15 თებერვალი, 2003წ.
სემინარი - ,,ვებრძოლოთ ოჯახურ ძალადობას“, ორგანიზატორი დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და
ადამიანის უფლებების დაცვის ბიურო, თბილისი, 9-13 ივნისი, 2003წ.
ტრეინინგ სემინარი ტრენერებისათვის - ,,ახალ საარჩევნო კოდექსი“, თბილისი, 2003 წლის სექტემბერი
ტრეინინგი - ,,წამების პრევენცია საქართველოს პოლიციის განყოფილებებში, ორგანიზატორი ა.ა.ი.პ. ,,ყოფილი
პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, გუდაური 3-8 მარტი, 2004 წ.
ტრეინინგი - ,,ადვოკატთა უნარ -ჩვევები“, ორგანიზატორი ABA/CEELI, თბილისი, 6-10 დეკემბერი, 2004 წ.
სამუშაო ვიზიტი - ,,ოჯახური ძალადობის კანონმდებლობა“, ორგანიზატორი მინესოტას ადვოკატები
ადამიანის უფლებებისთვის, მინეაპოლისი, მინესოტა (აშშ), 24 იანვარი - 4 თებერვალი, 2005 წ.
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სამუშაო შეხვედრა - ტრენინგი - ,,ინტერაქტიული მეთოდიკის სწავლების ტექნიკა, ორგანიზატორი ABA/CEELI
და USAID, მოსკოვი (რუსეთის ფედერაცია), 19-22 მარტი, 2005 წ.
სტაჟირება - მოსკოვი, ტვერი, სანკტ-პეტერბურგის უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული კლინიკები,
ორგანიზატორი ABA/CEELI და USAID, მოსკოვი, ტვერი, სანკტ- პეტერბურგი, 23-25 მარტი, 2005 წ.
ტრენინგი ტრენერებისათვის - მოდულების კურსი: ,,პოლიცია და მედია“, ,,საგზაო დაღვევები”, ,,მესამე მხარის
ჩარევა კონფლიქტში”, ,,სტრესისა და ტრამვის პრევენცია პოლიციის ოფიცრებისათვის”, ორგანიზატორი ღია
საზოგადოება სამართლებრივი ინიციატივა, სახელმწიფო პოლიტიკის ცენტრი ,,პროვიდუს”, საქართველოს
პოლიციის აცადემია, თბილისი, 18-22 აპრილი 2005 წ.
საერთაშორისო კონფერენცია - იურიდიული კლინიკების სიცოცხლიუნარიანობა

აზერბაიჯანში, ბაქო

(აზერბაიჯანი), 6-7 მაისი, 2005 წ.
საქველმოქმედო აქცია - ,,ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა სასჯელაღსრულებით

დაწესებულებებში,

ორგანიზატორი, ა.ა.ი.პ. ,,კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი“, თბილისი, 29-30 ოქტომბერი, 2005წ. და
14-15 მაისი, 2007წ.
მრგვალი მაგიდა - იურიდიული განათლების საკითხებზე ,,საქართველოს იურიდიული განათლების
შეფასება“, ორგანიზატორი ABA/CEELI და USAID, თბილისი, 16 ნოემბერი, 2005 წ.
ტრენინგი - ,,სტრატეგიული სამართალწარმოება კავკასიაში“, საკონსულტაციო ტრეინინგი ადამიანის
უფლებათა დამცველი ადვოკატებისათვის, ორგანიზატორი ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრო, 2829 ოქტომბერი, 2006 წ.
ადვოკატების ტრენერთა ტრეინინგი - ორგანიზატორი ABA/CEELI, ამერიკის იუსტიციის სამინისტრო, NITA,
თბილისი, 3-5 დეკემბერი, 2006 წ.
აზერბაიჯანელ-ქართველ იურისტთა ერთობლივი ტრეინინგი - ორგანიზატორი ABA/CEELI, ამერიკის
იუსტიციის სამინისტრო, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, გუდაური, 10-13 დეკემბერი, 2006 წ.
ტრენინგი მოდულებზე - ,,პედაგოგიური მეთოდები, ,,პრეზენტირების ტექნიკა”, ,,კოგნიტური ქცევის
პროგრამები, `სამოტივაციო ინტერვიუირება, ,,უსაფრთხოება ციხეებში”, ,,ნარკოტიკები ციხეებში, ,,სასწავლო
მეთოდიკა”,,სასწავლო მეთოდიკა და ტექნიკა, ორგანიზატორი ს.ს.ი.პ. ,,სასჯელარსრულებისა და პრობაციის
სასწავლო ცენტრი, შვედეთის ციხის პერსონალის სასწავლო ცენტრი, ესტონეთის ციხის პერსონალის სასწავლო
ცენტრი, ლიტვის ციხის პერსონალის სასწავლო ცენტრი, რუსთავი, 16-20 აპრილი, 2007 წ.
ტრენერთა ტრენინგი იურიდიულ ეთიკაზე - ორგანიზატორი ABA/CEELI, USAID, თბილისი, 21-24 სექტემბერი,
2009 წ.
ტრენერთა ტრენინგი - ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის, ადვოკატირებისა და თავშესაფარში
განთავსების თაობაზე, ორგანიზატორი ABA/CEELI, USAID, თბილისი, 2-4 ოქტომბერი, 2009 წ.
ტრენინგი - ,,სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა ტრენერთა ტრენინგი“ ორგანიზატორი
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სსიპ –
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი. 29-31 მარტი 2010 წ.
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ტრენინგი - ,,ვასწავლოთ ეთიკა იურისტებს”, ორგანიზატორი East-Wese Management Institute, USAID ბათუმი, 2730 ივნისი, 2011 წ.
ტრენინგი - ,,ფინანსური სამართლის ძირითადი ელემენტებისა და საგადასახადო დავაების შესახებ”
ორგანიზატორი სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია”
ტრენინგი – ,,ადვოკატთა ეთიკა” ორგანიზატორი (East West Management Institute, Judicial Independence and Legal
Empowerment Project - EWMI/JILEP) აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი – მართლსაჯულების
დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი 27-30 ივნისი 2011 წ.
ტენინგი – ,,ადვოკატის როლი კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების ეფექტური დაცვის განხორციელებაში”
ორგანიზატორი – ევროკავშირის პროექტი ,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა” 16-18 ივლისი 2011 წ.
ტრენინგი – ტრენერთა ტრენინგი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე, ორგანიზატორი
ორგანიზატორი – ევროკავშირის პროექტი ,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა” 12-14 ოქტომბერი 2011 წ.
ტრენინგი - ,,ეფექტური კომუნიკაციის საკითხებზე” ორგანიზატორი (East West Management Institute, Judicial
Independence and Legal Empowerment Project - EWMI/JILEP) აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი –

მართლსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი 10-12 თებერვალი 2012 წ.
ტრენინგი - ,,კონფლიქტების გადაწყვეტა” ორგანიზატორი (East West Management Institute, Judicial Independence
and Legal Empowerment Project - EWMI/JILEP) აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი – მართლსაჯულების

დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი 30 მარტი 1 აპრილი 2012 წ.
ტრენინგი – ტრენერთა გაძლიერებული ტრენინგი ,,ადვოკათა უნარ ჩვევები” 20-22 აპრილი 2012 წ.
ტრენინგი - ,,სამართლებრივი მართლწერის საკითხები” ორგანიზატორი ABA 6-7 ივნისი 2012წ.
ტრენინგი – ,,ტრენერთა ტრენინგი სამართლებრივი მართლწერის საკითხებზე“ ABA 25-16 ივნისი 2012წ.
სამუშაო შეხვედრა – უკრაინა, 24-26 ივნისი 2013 წელი. ,,ადვოკატთა უნარების გაძლიერება, ეროვნულ დონეზე
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და სოციალური ქარტიის გამოყენებაზე“. ორგანიზატორი –
ევროსაბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტი
სასწავლო ვიზიტი – 26 ივლისი – 7 აგვისტო 2013 წელი, აშშ, ვირჯინია, ,,ადვოკატთა გამოცდის და საგამოცდო
პროცესის

დაკვირვება“ ორგანიზატორი ,,მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი

გაძლიერების პროექტი“ UშAID – ის დაფინანსებით
სამუშაო გამოცდილება
2000 წლიდან ა.ა.ი.პ. ,,ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია”, წევრი
2001-2002 წწ ა.ა.ი.პ.

`ახალგაზრდა

ფინანსისტთა

და

ბიზნესმენთა

თავმჯდომარე
2002 წლიდან ა.ა.ი.პ. ,,კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი”, წევრი

ასოციაცია”,

იურისტთა

ლიგის
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2002-2006 წწ ა.ა.ი.პ. ,,კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი”, ადვოკატი, იურისტ-კონსულტანტი,
პროექტ ,,იურიდიული კლინიკის” ადვოკატი,
პროექტ ,,ქალთა სამართლებრივი დახმარების” ადვოკატი
2005 -2011 წწ არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია ,,სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიული
საქართველოსათვის”, დაფუძნებელი, საკოორდინაციო საბჭოს წევრი
2006-2011

ა.ა.ი.პ. ,,კონსტიტუციურ უფლებთა დაცვის ცენტრი”, აღმასრულებელი დირექტორი.

2006 წ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული სამსახურის
უფროსი
2006-2008 წწ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ს.ს.ი.პ. ,,სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო
ცენტრი”, ტრენერი
2008 – 2011 წლები საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა
სამინისტროს ს.ს.ი.პ. ,,სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი, ტრენერი
2008 – 2012 წლები ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო
საბჭო, წევრი
2009 წელი

არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცი ,, სამოქალაქო მანიფესტი”, თანადამფუძნებელი

2009 წლიდან შ.პ.ს. `ბოჭორიშვილი, მიქანაძე, პაპუაშვილი – ბიზნეს-სამართლებრივი კონსულტაცია,
დირექტორი/დამფუძნებელი პარტნიორი
2009 -2013 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ეთიკის კომისიის წევრი
2009 – 2013 წლიდან სსიპ ადვოკატთა ასოციაციის ხოლო 2011 წლიდან სსიპ ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო
ცენტრის ტრენერი
2009 წლიდან კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების ეროვნული ცენტრის გამგეობის წევრი
2011 წლიდან გაეროს ადგილობრივი ექსპერტი ოჯახში ძალადობის საკითხებზე
2013 წლიდან

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობის

ხელშეწყობისათვის და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო
საბჭოსთან

არსებული

სტამბული

კონვენციის

რატიფიცირებისა

და

ეროვნული

კანონმდებლობის

ჰარმონიზაციაზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი.
2012-2013 წლებიში სსიპ ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის საგანმანათლებლო საბჭოს წევრი.
2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის თებერვლამდე სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის
ტრენერი, პროექტ ,,საჯარო რეესტრის ეროვნული ბიუროს იურის თანამშრომელთა სამართლებრივი წერის და
კაზუსების მენეჯმენტის სწავლება“ - მიმართულების ხელმძღვანელი
2014 წლიდან საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია, დამფუძნებელი გამგეობის წევრი
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2015 წლიდან საქართველოს ევროპული არჩევანი - სამუშაო ჯგუფის წევრი.
აკადემიური საქმიანობა
ლექციების კურსი საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით მარნეულის რაიონის აზერბაიჯანულ თემში, 2003
წლის სექტემბერ-ნოემბერი, ტრენერი
ტრენერი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
2006-2007,
ტრენერი. სსიპ ,,სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი” 2007-2009
ტრენერი პრაქტიკული სწავლების კურსი მოსამართლეებისათვის `საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის
აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ, ტრენერი, გუდაური, 7-8 ივლისი,
2008 წ.
ტრენერი 2007 წლიდან ABA/RULE OF LAW INITIATIVE ტრენერი ადვოკატთა სასამართლო

უნარ - ჩვევების

განვითარებაში - ტრენინგ მოდული
ტრენერი - 2007 წლიდან ,, ოჯახში ძალადობის საკითხებზე”
ტრენერი 2008 წელი ,, საარჩევნო საკითხებში”
ტრენერი ,,ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის საკითხებში”
2012-2014 მოწვეული ლექტორი – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
(პროფესიული ეთიკა)
2012-2014 წლიდან მოწვეული ლექტორი – გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი (პროფესიული
ეთიკა, სასამართლო უნარ ჩვევები)
2015-2016 წლები მოწვეული ლექტორი საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
(პროფესიული ეთიკა)
2015 წლიდან 2018 წლამდე მოწვეული ლექტორი საქართველოს უნივერსიტეტი (პროფესიული ეთიკა)
მონაწილეობა კანონპროექტების შემუშავებაში
,,საქართველოს კანონი ლიცენზირებისა და ნებართვების შესახებ, ცვლილებები კანონში
,,საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსის პროექტი“, ანალიზი/ცვლილებები
`საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსი, ცვლილებები
,,ადმინისტრაციული სამართალწარმოება ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვასა და დახმარებასთან დაკავშირებით~
კანონი ,,ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ”
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კანონი ,,ეროვნული უმცირესობებთან მიკუთვნებულ პირთა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის
შესახებ”
კანონი ,,ტრეფიკინგის შესახებ”
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ.
პუბლიკაციები
,,კანონი კორუფციასთან ბრძოლის საშუალება თუ ხელშემწყობი“
,,დიდი თურქობა საქართველოში, ორმოცი გაჩერებული გემი ასობით უმუშევარი შავიზღვისპირეთში”
გამოცემები
`რა არის ადამიანის უფლებები”
`ინფორმაციის თავისუფლება”
`ქალთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო და ეროვნული მექანიზმები“
`სამაგიდო წიგნი ბინესმენებისა და ფერმერებისათვის~
`თავისუფალი ბიზნესის სამართლებრივი პრობლემები“
`საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების შესახებ და ადმინისტრაციული სამართალწარმოება საქართველოს კანონი ოჯახში
ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ – კომენტარები,
პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისათვის.
,,პოლიცია და ოჯახში ძალადობა”
,,პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისათვის საარჩევნო საკითხებზე”
,,პრაქტიკული სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის საკითხებზე”
საინფორმაციო ბიულეტენი ,,ქალთა შრომით უფლებებზე”, ,,ოჯახში ძალადობის განმარტება და ძალადობის
ფორმები”
საინფორმაციო ბიულეტენი ,,კონსტიტუციით გარანტირებულ ადამიანის უფლებებზე”
საინფორმაციო ბიულეტენი ,,ქონებრივი უფლებების შესახებ”
,,ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კომენტარები ეთიკის კოდექსის პრაქტიკაზე დაყრდნობით”
,,ეთიკის კომისიის საქმიანობა 2009-2013 წ.წ. (პრეცედენტები, რეკომენდაციები, სტატისტიკა)”
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CV
Koba Bochorishvili
Date of birth:
Place of birth:
Gender:
Contact details:

20.11.1979
Tkibuli (Georgia)
Male

EDUCATION
2004

Qualification exam for Prosecutors

2004

Exams for Lawyers Qualification, General Specialization, Founding Member of the Georgian Bar
Association (License #0054)

1997-2002

David Agmashenebeli University (Tbilisi, Georgia), Faculty of Law, Lawyer

1986-1997

School Gymnasium at Tkibuli

TRAININGS
2013

Training “Monitoring bar exams and the process of exmas”, organized by the GILEP and USAID,
Virjinia (USA)

2013

Training “Strengthening lawyer’s skills on usage of ECHR and the Social Cahrter on a national level”,
Organized by the EU/Council of Europe Joint Project, Kiev (Ukraine)

2011

Training “Let’s teach ethics to lawyers”, organized by East-West Management Institute and USAID,
Batumi (Georgia)

2009

Training for teachers on protection of victims of domestic violence, legal aid and placement in the
shelter”, organized by ABA/CEELI and USAID, (Tbilisi, Georgia)

2009

Training of teachers on legal ethics, organized by ABA/CEELI and USAID, (Tbilisi, Georgia)

2007

Training on the following modules: “Pedagogical methodology”, “Techniques for presentation”,
“Programmes for cognitive behavior”, “Motivating interview”, “Safety in prisons”, “Drugs in
prisons”, “Educational methodology”, “Educational methodology and techniques”, organized by
the Penitentiary and Probation Training Centre, Prison staff training centre of Sweden, Prison staff
training centre of Estonia, Prison staff training centre of Lithuania, Rustavi (Georgia)
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2007

Charity Activity “Assistance to the health promotion in the penitentiary institutions of Georgia”,
organized by NGO “Centre for Protection of Constitutional Rights”, Tbilisi (Georgia)

2006

Joint training of Azeri and Georgian lawyers, organized by ABA/CEELI, US Department of Justice, US
State Department, Gudauri (Georgia)

2006

Training of trainers for lawyers, organized by ABA/CEELI, US Department of Justice, NITA (Tbilisi,
Georgia)

2006

Training “Strategic litigation in Caucasus” for human rights lawyers, organized by the Dutch
Ministry of Foreign Affairs, (Tbilisi, Georgia)

2005

Round Table “Assessment of Legal Education in Georgia”, organized by ABA/CEELI and USAID,
(Tbilisi, Georgia)

2005

Charity Activity “Assistance to the health promotion in the penitentiary institutions of Georgia”,
organized by NGO “Centre for Protection of Constitutional Rights”, Tbilisi (Georgia)

2005

International Conference “Legal Clinics in Azerbaijan”, organized by ABA/CEELI and USAID, Baku
(Azerbaijan)

2005

Training of Trainers on following modules: “Police and media”, “Traffic violations”, “Intervention of
third party in the conflict”, “Prevention of tress and trauma for police officers”, organized by Open
Society Justice Initiative, State Political Centre “Providus” and Police Academy of Georgia, Tbilisi
(Georgia)

2005

Internship at Legal Clinics at Moscow, St-Petersburg and Tver universities (Russia)

2004

Training on Lawyer’s Skills, organized by ABA/CEELI and USAID, Tbilisi (Georgia)

2004

Training on Torture prevention in police stations of Georgia, organized by NGO “Former Political
Prisoners for Human Rights”, Gudauri (Georgia)

2003

Training-Seminar for Trainers on new Elections Code, organized by ABA/CEELI and USAID, Tbilisi
(Georgia)

2003

Seminar “Fight against domestic violence”, organized by NDI, Tbilisi (Georgia)

2003

International Conference “Legal profession in legal society”, organized by Institute of State and Law
of Georgia, Tbilisi (Georgia)

2002

Training on project drafting, organized by Foundation “Horizonti”, Tbilisi (Georgia)

WORK EXPERIENCE
2012

Invited Expert at International Conference “Domestic Violence”, organized by UN Women Fund,
Almaty (Kazakhstan)

Since 2010

LTD “Bochorishvili, Mikanadze, Papuashvili – Business and Legal Consulting”, Director/Founding
Partner
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Since 2010

Member of the Ethics Commission of the Georgian Bar Association

2008-2010

LTD “Bochorishvili, Loria and Partners”, Director/Founding Partner

2009

NGO Coalition “Civil Manifest”, Co-founder

Since 2008

Member of the Interagency Council on Implementation of Domestic Violence Preventive activities

Since 2006

Trainer at the Penitentiary and Probation Training Centre

2006

Head of Legal Department at Tbilisi State University

2006-2011

Executive Director of an NGO “Centre for Protection of Constitutional Rights”

Since 2005

Co-founder/Member of the Coordination Council of NGO Coalition “Civil Society for Democratic
Georgia”

2002-2006

Lawyer at the NGO “Centre for Protection of Constitutional Rights”

Since 2002

Member of the NGO “Centre for Protection of Constitutional Rights”

2001-2002

Chair of Lawyers League at NGO “Association of Young Financiers and Businessmen”

Since 2000

Member of the NGO “Association of Young Financiers and Businessmen”

ACADEMIC ACTIVITIES
Since 2008

Trainer on elections related issues

2008

Trainer at the Training Course for Judges “Georgian Law on domestic violence”

Since 2007

Trainer on domestic violence related issues

Since 2007

Trainer of ABA/Rule of Law Initiative on development of lawyers skills

Since 2006

Trainings for the staff of penitentiary establishments of Rustavi, Ksani and Kutaisi

2003

Trainer on Election issues for Azeri community representatives in Marneuli municipality

PARTICIPATION IN LAW DRAFTING
Amendments to the Law on “Licenses and Permissions”
Amendments to the Labor Code
Amendments to the Administrative Procedural Code
Drafting a Chapter for Administrative Procedural Code on Domestic Violence
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Drafting the a Law on Domestic Violence
Drafting the Law on “Rights and Freedoms of Ethnic Minorities”
Drafting the Law on Trafficking
Amendments to the Criminal Code of Georgia

PUBLICATIONS
2001

Article “The law – tool for fighting against corruption or its assistance”, Newspaper “Banks and
Finances”

2002

Article “Turkish invasion to Georgia – forty stopped ships, hundreds of jobless in Black Sea region”

“Freedom of information”
“International and national mechanisms for protection of women”
“Manual for Businessmen and Farmers”
“Legal problems of free business”
“Georgian Law on Domestic Violence and Administrative case-handling”
“Practical Manual for Lawyers on Domestic Violence”
“Police and domestic violence”
“Practical Manual for Lawyers on Elections”
“Practical Manual on Domestic Violence”
Information Bulletin “Labor rights of women”, “Interpretation of domestic violence and the forms of domestic violence”
Information Bulletin “Rights guaranteed by Constitution”
Information Bulletin “Property Rights”

