
 

   

   
პირადი ინფორმაცია   

   
სახელი/გვარი  შალვა თადუმაძე 

დაბადების თარიღი  22.01.1978 წ. 

   
სამუშაო გამოცდილება   

   
პერიოდი  2018 წ. 

პოზიცია  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი 

   
პერიოდი  2012 - 2018 წწ. 

პოზიცია  საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი  

   
პერიოდი  2017 წ. 

პოზიცია  საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი 

   
პერიოდი  2014 – 2016 წწ. 

პოზიცია  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 

  რეფორმის ხელშემწყობი სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარე 

   
პერიოდი  2008 - 2012 წწ. 

პოზიცია  პარტნიორი/საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი 

დამსაქმებელი  საადვოკატო კომპანია „შალვა თადუმაძე და ბი ელ ფი კონსალტინგი “ 

   
პერიოდი  2007 - 2008 წწ.  

პოზიცია  ადვოკატი 

დამსაქმებელი  ჰოლდინგ კომპანია შპს „აბგ & პროფსერვის გრუპი“ 

   
პერიოდი  2010 - 2012 წწ.  

პოზიცია  პროექტის კოორდინატორი 



დამსაქმებელი  ასოციაცია „სამართალი და თავისუფლება“ და EU პროექტი  

  „წამების პრევენცია სამხედრო ჰაუპტვახტებში“ 

   
პერიოდი  2006 - 2009 წწ. 

პოზიცია  პროექტის კოორდინატორი 

დამსაქმებელი  ეროვნული უსაფრთხოების შემსწავლელი ცენტრის და  

  IRI-ის პროექტი „ეროვნული უსაფრთხოების შემსწავლელი სკოლა“ 

   
პერიოდი  2005 - 2007 წწ. 

პოზიცია  პროექტის კოორდინატორი -ადვოკატი 

დამსაქმებელი  ასოციაცია „სამართალი და თავისუფლება“ და OSI-ს  

  პროექტი „ადამიანის უფლებების დაცვა შეიარაღებულ ძალებში და  

  სამოქალაქო კონტროლი თავდაცვის სამინისტროზე“ 

   
პერიოდი  2003 - 2004 წწ. 

პოზიცია  იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

დამსაქმებელი  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 

   
პერიოდი  2003 - 2005 წწ. 

პოზიცია  საგანმანათლებლო და კანონშემოქმედებითი ჯგუფის წევრი 

დამსაქმებელი  ასოციაცია „სამართალი და თავისუფლება“ და EPF-ის პროექტი  

   
პერიოდი  2002 - 2004 წწ. 

პოზიცია  სამხედრო დისციპლინის კოდექსის შემმუშავებელი კომისიის წევრი 

   
პერიოდი  2002 - 2003 წწ. 

პოზიცია  ადვოკატი 

დამსაქმებელი  ასოციაცია „სამართალი და თავისუფლება“ და EC-ს პროექტი - „სამხედრო  

  მოსამსახურეთა უფლებების დაცვა და ანტიკორუფციული ღონისძიებები  

  თავდაცვის სფეროში" 

   
პერიოდი  2001 - 2002 წწ. 

პოზიცია  ადვოკატი 

დამსაქმებელი  ასოციაცია „სამართალი და თავისუფლება“ და OSCE-ს 

  პროექტი „სამხედრო მოსამსახურის უფლებები“ 

   
პერიოდი  2001 წ.  

პოზიცია  იურისკონსულტი 

დამსაქმებელი  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კადრების  

  მთავარი სამმართველოს იურიდიული ქვეგანყოფილება 

   
განათლება    



   
პერიოდი  1994 - 1999 წწ. 

კვალიფიკაცია  იურისტი 

ორგანიზაცია  თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი 

   
პერიოდი  1994 - 1998 წწ. 

კვალიფიკაცია  სამთო ინჟინერი - ბაკალავრი 

ორგანიზაცია  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

   

პერიოდი  1999 - 2001 წწ. 

კვალიფიკაცია  სამთო ინჟინერი - მაგისტრი 

ორგანიზაცია  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

   
კვალიფიკაცია    

   
პერიოდი  2003წ. 

თემატიკა  დახურული სემინარი - გენერალური ინსპექტორის როლი და ფუნქციები 

ორგანიზაცია  აშშ-ის საერთაშორისო სამართლის შემსწავლელი   თავდაცვის ინსტიტუტი 

   
პერიოდი  2004წ. 

თემატიკა  სემინარი - NATO-ში ინტეგრაცია 

ორგანიზაცია  NATO-ს სკოლა 

   
პერიოდი  2006წ. 

კვალიფიკაცია  ადვოკატი 

თემატიკა  ადვოკატთა ტესტირება საერთო სპეციალიზაციით 

ორგანიზაცია  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 

   
პერიოდი  2006-2007 წწ. 

თემატიკა  EC-ს პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლის საზაფხულო  

  უნივერსიტეტი დემოკრატიისთვის 

ორგანიზაცია  EC-ს თბილისის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა 

  საქართველო, თბილისი - საფრანგეთი, სტრასბურგი 

   
პერიოდი  2008წ. 

თემატიკა  ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და  

  საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსი 

ორგანიზაცია  ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი 

   
პერიოდი  2014 

თემატიკა  საერთაშორისო ლიდერების პროგრამა  

  ადმინისტრაციული გადაცდომა, წვრილმანი დანაშაული და ალტერნატიული 



  სასჯელი, სასამართლო სისტემა 

ორგანიზაცია  USAID განათლებისა და კულტურის ბიურო 

  აშშ - ვაშინგტონი, ანაპოლისი, ბალტიმორი, რინო, ნიუ ორლეანი, ნიუ იორკი 

   
პერიოდი  2015 

თემატიკა  წინასასამართლო პრობაციის სამსახურის სასწავლო ვიზიტი 

ორგანიზაცია  INL & DOJ და აშშ-ის  საელჩო საქართველოში 

  აშშ - ვაშინგტონი, ჩატტანუგა, ნოქსვილი 

   
პერიოდი  2017 

თემატიკა  რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სასწავლო ვიზიტი 

ორგანიზაცია  EU-ს პროექტი 

  ჩეხეთი - პრაღა 

   
პუბლიკაციები   

   
პერიოდი  2001 

თემატიკა  სამართლის კურსი სამხედრო მოსამსახურეთათვის 

   
პერიოდი  2002 

თემატიკა  ოფიცერთა უფლებები 

   
პერიოდი  2005 

თემატიკა  სამოქალაქო-დემოკრატიული კონტროლი შეიარაღებულ ძალებზე 

 


