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განათლება:
ინსტიტუტუცია

წელი

ხარისხი/დიპლომი

თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ევროპული
სამართლის მაგისტრატურა

2005-2010

სამართლის დოქტორი (PhD)

2001-2002

სამართლის
(LL.M.Eur)

თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

1996-2001

სამართალმცოდნეობის
დიპლომი

იურიდიული
ფაკულტეტი,
საარლლანდის
უნივერსტიტეტი,
საარბრუკენი
გიმნაზია Nr. 6, თბილისი,
საქართველო
ნოიბოიერნის
სკოლა,
მიუნხენი, გერმანია
ვალდორფის
სკოლა,
ფრაიბურგი, გერმანია

1999-2000

სხვადასხვა სერტიფიკატები

1986-1996

ატესტატი

1995-1996

(გაცვლითი პროგრამა)

1993-1994

(გაცვლითი პროგრამა)

მაგისტრი

კვალიფიკაცია: იურისტი

2016 -

ნიუ ვიჟენის უნივერიტეტი, სამართლის ფაკულტეტი,
პროფესორი, ნიუ ვიჟენის CECL ცენტრის თანა დირექტორი

2011 -

თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
იურიდიული
ფაკულტეტი,
ასოცირებული
პროფესორი,
NCADR-ის
აკადემიური დირექტორი

2003 - 2011

თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ფაკულტეტი, ასისტენტ-პროფესორი

2006 - 2008

ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია (ABA) თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი,
კლინიკის
პროფესორი

2007 -

საადვოკატო ფირმა „ვაშაკიძე და ბაზერაშვილი“, პარტნიორი

2007

ევროკავშირის პროექტი – „სამოქალაქო და ადმინსიტრაციული
სამართლის რეფორმა საქართველოში“, იურისტი, ექსპერტი

2002 - 2005

გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ),
იურისტი, ექსპერტი
რობერტ ბოშის ფონდი (შტუტგარტი, გერმანია), ლექტორი
(ლექტორების პროგრამა)

2002 - 2004

იურიდიული

2001 – 2002

საადვოკატო ფირმა პატარაია და პარტნიორები, იურისტი

2001 – 2002

ტრენინგ-ცენტრი,
იუსტიციის
იურიდიული გერმანული

2000 – 2001

საადვოკატო ფირმა „მიგრიაული და პარტნიორები“ სტაჟიორი,
იურისტი

სამინსიტრო,

ტრენერი,

ენები:
ქართული - მშობლიური, გერმანული - სრულყოფილად, ინგლისური- ძალიან
კარგი, რუსული– ძალიან კარგი.
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აკრედიტაცია და სერტიფიცირება:
 სტრატეგიული ლიდერშიფის სიმულაცია - გლობალური ლიდერშიფის
კემბრიჯის ინსტიტუტი CIGL - მაიკლ კოული
 მედიაციის აკრედიტაციის ტრენინგი I (CEDR)
 მედიაციის აკრედიტაციის ტრენინგი II (CEDR)
 40 საათიანი მედიატორთა სავალდებულო ტრენინგში
(STCL/ტეხასი,
ჰიუსტონი)
 პროფესორების 72 საათიანი ტრენინგი მედიაციასა და მოლაპარაკებებში
 სასერტიფიკატო ტრენინგი მედიაციასა და მოლაპარაკების უნარებში
 გაღრმავება მედიაციაში (NCADR/ GiZ),
 ტრენინგი მედიაციაში საოჯახო და მემკვიდრეობით საკითხებზე (NCADR/STCL)
 სერტიფიცირებული
მედიატორი
შრომითი
სამართლის
საკითხებზე,
(ILO/MoLHSaG).
 ერთ წლიანი სერტიფიცირებულ ტრენერთა ტრენინგის პროგრამა
სამართლის სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიასა და სამართლებრივი
წერაში (JILEP/Washburn University, NCBL)
2011 წლიდან სოფიოს მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასხვა ტრენინგებში,
კონფერენციებში მედიაციის შესახებ (NCADR), იგი იყო თსუ-ს გუნდის მწვრთნელი
მედიაციის საზაფხულო სკოლაში/შეჯიბრში.
ტრენინგები:
2011 წლიდან ის იყო თანა-ტრენერი მედიაციის სასერტიფიკატო პროგრამებში:







ნოტარიუსებისთვის (NCADR)
იურიდიული დახმარების ადვოკატებისთვის (NCADR)
მედიაციის შეჯიბრის სტუდენტებისთვის (NCADR)
ნოტარიუსებისთვის (GiZ),
როლური თამაშები მედიაციაში სტუდენტებისთვის NVU
იურიდიული
წერის
მრავალი
ტრენინგის
ტრენერი
იურისტებისათვის

პრაქტიკოსი

NVU გუნდის მწვრთნელი ICC -ის მე-11-ე და მე-12 მედიაციის შეჯიბრში პარიზში.
თსუ-ს და ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის მედიაციის კლინიკის თანადამფუძნებელი და
პროფესორი.

კონფერენციები:



მომხსენებელი - შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები, შრომის
ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები (GIZ) 2013
მომხსენებელი- სწავლების მეთოდები, კაზუსის განხილვის გერმანული
მეთოდი (IRZ, GYLA, GIZ)
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მომხსენებელი - იურიდიული განათლება საქართველოში (EWMI -JILEP, GIZ)
მომხსენებელი - სამოქალაქო კოდექსის რეფორმა საქართველოში (EU- GIZ)
მომხსენებელი - იურიდიული განათლება (JILEP/ვოშბორნის უნივერსტიტეტის
სამართლის სკოლა/თავისუფალი უნივერსტიტეტი/NCBL)
მომხსენებელი - მედიაციის დღეები, სასამართლო სავალდებულო მედაიციის
გამოწვევები, (UNDP)

პუბლიკაციები:
 სამოქალაქო კოდქსის კომენტარების კომენტატორი (მუხლები 477 – 520, 969 975, 115 – 120) 2014
 „უკიდურესი აუცილებლობა, პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი გარემოება
თუ მოთხოვნის დამფუძნებელი სპეციალური შემადგენლობა?“ ბესარიონ
ზოიძის საიუბილეო კრებული, 2014
 “კაზუსის განხილვის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში”, თანაავტორი
(GIZ, IRZ, GYLA) 2014
 „შრომის ხელშეკრულების ნებაზე დამოკიდებული და მხარეთა ნებისაგან
დამოუკიდებელი შეწყვეტა – 2013 წლის 12 ივნისის ცვლილებებით
დამკვიდრებული ახალი კლასიფიკაცია“, შრომის სამართლის ჟურნალი,
(GIZ), შრომის სამართლის უახლესი ცვლილებების სამართლებრივი
ასპექტები, თანარედაქტორი, 2014
 შრომის სამართლის სტატიათა კრებული III, თსუ, სასამართლო პრაქტიკის
ანალიზის თანაავტორი, თანარედაქტორი 2014
 „ვადიანი და უვადო შრომითი ხელშეკრულებების მოშლის მიმართ მოქმედი
კანომდებლობის
სამოსამართლეო
სამართლით
სრულყოფის
რეკომენდაციები“, შრომის სამართლის სტატიათა კრებული I, 2011
 ქართული შრომის სამართლის ანალიზი, პრობლემები და რეკომენდაციები,
საია
 “მოთხოვნებისა და მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენცია, ევროპული და
შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი, 2011.
 “ნივთის უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვა”, სასამრთლო პრაქტიკის
მიმოხილვა, ქართული სამართლის მიმოხილვა, 7/2004-4, 761.
 “ავტომანქანის ნასყიდობის
მიმოხილვა, 7/2004-1, 115.

ხელშეკრულება”,
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ქართული

სამართლის

 “მყიდველის მეორადი უფლებები”, შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი,
ქართული სამართლის მიმოხილვა, სპეციალური გამოცემა, 2004, 35.
 სასწავლო ვიდეოების რედაქტორი და თანაავტორი მედიაციაში (NCADR).
 მედიაციის სასწავლო სახელმძღვანელოს თანა-რედაქტორი (NCADR).
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