
Curriculum Vitae  

ნანა მჭედლიძე 
 
 

I. პირადი მონაცემები 
 

გვარი, სახელი: მჭედლიძე ნანა 

სქესი: მდედრობითი 

დაბადების თარიღი და ადგილი: 1976 წლის 26 თებერვალი,  საქართველო, თბილისი 

მოქალაქეობა/მოქალაქეობები: საქართველოს მოქალაქე 

 
 

II. განათლება, აკადემიური და სხვა კვალიფიკაცია 
 

• 2020: ასისტენტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი. 

• 2020: ასოცირებული პროფესორი, თბილისის ღია უნივერსიტეტი. 

• 2015 - დღემდე: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

დოქტორანტი. 

• 2007 - 2008: სამართლის მაგისტრი (საერთაშორისო და ევროკავშირის სამართალი), უტრეხტის  

• უნივერსიტეტი, ნიდერლანდები. 

• 2005 - 2006: სამართლის მაგისტრი (განვითარების საერთაშორისო სამართალი და ადამიანის 

უფლებები), ვორვიკის უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფო.                

• 1994 - 1999: სამართლის ბაკალავრი, სამართლის მაგისტრი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო. 

• 2002: ევროპის საბჭოს ეგიდით ორგანიზებული ადამიანის უფლებათა სამართლისა და 

პრაქტიკის კურსი, ბირმინგემის უნივერსიტეტი, სტაჟირება ლონდონის იურიდიულ ფირმაში 

AIRE Centre, გაერთიანებული სამეფო. 

 
 
 
 

III. პროფესიული საქმიანობა შესაბამის სფეროში 

 

i)  ახლანდელი პოზიცია 
 

პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის ევროკავშირის პროექტის უფროსი 

ექსპერტი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში, European Profiles S.A. – 

Consultants Group.  
 

ii)  წარსული გამოცდილება 
 

 

ა. სამოსამართლო საქმიანობის აღწერა: 

 

• იანვარი, 2016 - აპრილი, 2016: კონსულტანტი, ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი 

პროექტი „საქართველოში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება და 

ეროვნული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ევროპულ სტანდარტებთან 

ჰარმონიზაცია“, ვთანამშრომლობდი თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის 

საქმეთა კოლეგიასთან. 

• ივნისი, 2012 - იანვარი 2016: საქართველოში აშშ-ის საელჩოსა და ევროკავშირის მკვლევარი 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის სფეროში, ვთანამშრომლობდი თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიასთან.  

სამოსამართლო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფუნქცია: სისხლის სამართლის საქმეთა 

კოლეგიის მოსამართლეთა გადაწყვეტილებების ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკით დასაბუთება.   



 

 

 

2 

 

• იანვარი, 2004 - აგვისტო, 2007: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს იურიდიული 

დეპარტამენტის უფროსი. 

• დეკემბერი, 2001 - იანვარი, 2004: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს იურიდიული 

დეპარტამენტის  საერთაშორისო სამართლის, ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 

სექტორის უფროსი.  

სამოსამართლო საქმიანობასთან დაკავშირებული ფუნქცია: საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა გადაწყვეტილებების ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით დასაბუთება.   

 
ბ. სამართლებრივ სფეროში საქმიანობის აღწერა, რომელიც სამოსამართლო საქმიანობას არ უკავშირდება: 

 

• ოქტომბერი, 2009 - დეკემბერი, 2011: სამართლებრივი სპეციალისტი, გაეროს განვითარების 

პროგრამა, საქართველო. 

• ნოემბერი, 2008 - სექტემბერი, 2009: სამართლებრივი ექსპერტი, გაეროს განვითარების პროგრამა, 

საქართველო.  

სამართლებრივ სფეროში საქმიანობა, რომელიც სამოსამართლო საქმიანობას არ 

უკავშირდებოდა: სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე უფასო იურიდიული 

დახმარების უზრუნველყოფის გზით მოწყვლად პირთა ჯგუფებისთვის 

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასა და მათი უფლებამოსილებით აღჭურვასთან 

დაკავშირებით კონსულტაცია და დახმარების გაწევა.  
 

• იანვარი, 2004 - აგვისტო, 2007: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს იურიდიული 

დეპარტამენტის უფროსი. 

• დეკემბერი, 2001 - იანვარი, 2004: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს იურიდიული 

დეპარტამენტის  საერთაშორისო სამართლის, ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 

სექტორის უფროსი. 

სამართლებრივ სფეროში საქმიანობა, რომელიც სამოსამართლო საქმიანობას არ 

უკავშირდებოდა: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და საკონსტიტუციო 

სამართალწარმოების შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილება-დამატებების შეტანის 

თაობაზე მოსაზრებების მომზადება; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

პრაქტიკის მიხედვით დაზარალებულთა კატეგორიზაციაზე წინადადებების მომზადება. 
 

• სექტემბერი, 2001 - დეკემბერი, 2001: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის მოადგილე.  

სამართლებრივ სფეროში საქმიანობა, რომელიც სამოსამართლო საქმიანობას არ 

უკავშირდებოდა: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აპარატის 

რეორგანიზაციის შესახებ წინადადებების მომზადება; ანგარიშის შედგენა სახელმწიფოს 

მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესრულების ვალდებულებების 

შესახებ; რეკომენდაციების მომზადება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა 

მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის გამოყენების 

უზრუნველმყოფი სრუქტურული ერთეულის შექმნის შესახებ.  
 

• მაისი, 2001 - სექტემბერი, 2001: ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს 

წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელი. 

სამართლებრივ სფეროში საქმიანობა, რომელიც სამოსამართლო საქმიანობას არ 

უკავშირდებოდა: დეტალური კითხვარის შედგენა შესატყვისი სახელმწიფო უწყებებიდან 

ინფორმაციის შეგროვების მიზნით და სახელმწიფო შეტყობინების მომზადება ადამიანის 

უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იმ დროს საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ 

საქმეზე - აბსანძე საქართველოს წინააღმდეგ; კანონპროექტების განხილვა და ანგარიშების 

მომზადება ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან მათი შესაბამისობის 

თვალსაზრისით.  
 

• მარტი, 2000 - მაისი 2001: ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს 

წარმომადგენლის სამსახურის მრჩეველი. 
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სამართლებრივ სფეროში საქმიანობა, რომელიც სამოსამართლო საქმიანობას არ 

უკავშირდებოდა: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის 

გაანალიზება და პოპულარიზაციაში მონაწილეობა; წინადადებების მომზადება 

საქართველოს კანონმდებლობის ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან 

შესაბამისობაში მოსაყვანად; საქართველოს წარმომადგენლის დახმარება ევროპულ 

სასამართლოსთან, მის რეგისტრატურასთან და სხვა შესაბამის უწყებებთან კომუნიკაციის 

წარმოებაში.  

 

• ივნისი, 1999 - მარტი 2000: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის 

დეპარტამენტის მრჩეველი. 

• ივნისი, 1998 - ივნისი, 1999: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის 

დეპარტამენტის სპეციალისტი. 

სამართლებრივ სფეროში საქმიანობა, რომელიც სამოსამართლო საქმიანობას არ 

უკავშირდებოდა: შიდასახელმწიფოებრივ სამართალში ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის იმპლემენტაციის მომზადებისთვის ხელის შეწყობა; სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობის ანალიზი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალთან შესაბამისობის 

თვალსაზრისით; საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე ანგარიშების მომზადება, რომლებიც 

რატიფიცირებული უნდა ყოფილიყო საქართველოს მიერ; დასკვნების მომზადება 

საქართველოს კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილება-დამატებების თაობაზე იმ 

საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, რომლებიც 

რატიფიცირებული უნდა ყოფილიყო საქართველოს მიერ. 

 
 

გ. პროფესიული საქმიანობის აღწერა არასამართლებრივ სფეროში 
 

• სექტემბერი, 2015 - დღემდე: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის დოქტორანტი. 

დისერტაციის თემა: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის 

გამოყენება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და უზენაესი სასამართლოს 

მიერ. 

 

• მარტი, 2009 -  დღემდე: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

მოწვეული ლექტორი ადამიანის უფლებებში (მაგისტრატურის პროგრამა). 

პროფესიული საქმიანობა არასამართლებრივ სფეროში: ადამიანის უფლებათა პროგრამის 

შემუშავება და ლექციების ჩატარება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაზე. 

 

• თებერვალი – ივნისი, 2012: ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი 

ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაზე (მაგისტრატურის პროგრამა). 

• თებერვალი – ივნისი, 2012: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი (ადამიანის უფლებები, მატერიალური სისხლის სამართალი ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის პროგრამები 

შესაბამისად). 

• მარტი - ივნისი 2004: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის 

ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი კონსტიტუციურ მართლმსაჯულებაზე.  
 

• 2003 – 2006: გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის „საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების 

გაძლიერება” ეროვნული დირექტორი. 

პროფესიული საქმიანობა არასამართლებრივ სფეროში: საქართველოში გაეროს 

განვითარების პროგრამისა და საქართველოს მთავრობის ერთობლივი პროექტის 

მენეჯმენტი. პროექტი მიმართული იყო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

ქმედითუნარიანობის გაძლიერებისკენ; სასამართლოს პრაქტიკაში ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის სტანდარტების დამკვიდრებისა და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხის გაზრდის ხელშეწყობისკენ; მოსახლეობაში 
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საკონსტიტუციო სასამართლოს, როგორც სამართლებრივი დაცვის საშუალების, 

მნიშვნელობის პოპულარიზაციისკენ. 
 

 

IV. საქმიანობა და გამოცდილება ადამიანის უფლებათა სფეროში  

 

ა) ქვემოთჩამოთვლილ ორგანიზაციებთან მოკლევადიანი კონტრაქტები სხვადასხვა პროფესიის პირთა 

ჯგუფებისთვის ადამიანის უფლებათა სტანდარტებზე ტრენინგების ჩატარების და სხვა ფუნქციების 

შესრულების თაობაზე: 

• 2020-2018: ევროკავშირის ექსპერტი ადამიანის უფლებებში: გადამზადების სასწავლო პროგრამის 

შემუშავება, სახელმძღვანელოს მომზადება და სრული გადამზადება პატიმრობის სფეროში 

ადამიანის უფლებების სტანდარტებში 

პენიტენციური სისტემის უფროსი მენეჯერები (პენიტენციური დაწესებულებების 

დირექტორები, დირექტორების მოადგილეები, უსაფრთხოების და რეჟიმის 

განყოფილების უფროსები) 

• 2020: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ადაპტაციის პროგრამის ექსპერტი ადამიანის 

უფლებათა ევროპულ სამართალში ადვოკატებისთვის 

• 2019: პრაქტიკული სახელმძღვანელოების მომზადება სოციალურ უფლებებზე იურისტებისთვის 

და პრეზენტაციები და ტრენინგები  

 დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს სასამართლოების მოსამართლეებისთვის 

• 2019: ევროპის საბჭოს ექსპერტი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართალში (ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენცია, ECRI-ს ზოგადი პოლიტიკის რეკომენდაციები) –  

მართლმსაჯულების საზაფხულო სკოლის ფარგლებში, მოსამართლეების 

თანაშემწეებისთვის;  

დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის 

წინააღმდეგ ბრძოლის პროექტის ფარგლებში, მოსამართლეების თანაშემწეებისთვის 

• 2019: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობითი იურიდიული განათლების პროგრამის 

და ადაპტაციის პროგამის ექსპერტი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართალში 

ადვოკატებისთვის; 

• 2017: ევროპის საბჭოს, ევროკავშირის, PROLoG/USAID, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაციის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

მოსამართლეებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, 

ჟურნალისტებისთვის, სტუდენტებისთვის. 

• 2016: ევროპის საბჭოს, PROLoG/USAID, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, GIZ, საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

მოსამართლეებისთვის, მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის, მოსამართლეობის 

კანდიდატებისთვის, საერთო სასამართლოების ანალიტიკური განყოფილებების 

თანამშრომლებისთვის, პროკურორებისთვის, ადვოკატებისთვის, სახალხო დამცველის 

ოფისისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, 

ჟურანლისტებისთვის, სტუდენტებისთვის. 

• 2015: აშშ-ის საელჩოს იუსტიციის დეპარტამენტის, ევროკავშირის, იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის ექსპერტი –  

მოსამართლეებისთვის, მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის, მოსამართლეობის 

კანდიდატებისთვის. 

• 2014: აშშ-ის საელჩოს იუსტიციის დეპარტამენტის, ევროპის საბჭოს, ევროკავშირის, იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

მოსამართლეებისთვის, მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის, პროკურორებისთვის, 

ადვოკატებისთვის, მოსამართლეობის კანდიდატებისთვის, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

სტაჟიორებისთვის.  

• 2013: აშშ-ის საელჩოს იუსტიციის დეპარტამენტის, ევროპის საბჭოს, აშშ-ის საერთაშორისო 
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განვითარების სააგენტოს/საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის, საქართველოში 

ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისიის, საქართველოში გაეროს განვითარების 

პროგრამის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

მოსამართლეებისთვის, მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის, პროკურორებისთვის, 

ადვოკატებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, 

სასამართლო ექსპერტებისა და პენიტენციური დაწესებულებების ექიმებისთვის, 

ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილე ქალებისთვის, ევროპის საბჭოს ექსპერტი ადამიანის 

უფლებათა ლექსიკონის გასაახლებლად 

• 2012: აშშ-ის საელჩოს იუსტიციის დეპარტამენტის, ევროპის საბჭოს, საქართველოში გაეროს 

განვითარების პრგრამის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

მოსამართლეებისთვის, მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის, ადვოკატებისთვის, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, პოლიციელებისთვის და 

ჟურნალისტებისთვის. 

• 2011: საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის ექსპერტი –  

მოსამართლეებისთვის, საქართველოს პარლამენტის აპარატისთვის, საზოგადოებრივი 

ადვოკატებისთვის, კერძო ადვოკატებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, იურიდიული კლინიკების 

სტუდენტებისთვის. 

• 2009 - 2010: საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის, საერთაშორისო სამართლებრივი 

თანამშრომლობის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

მოსამართლეებისთვის, საზოგადოებრივი ადვოკატებისთვის, კერძო ადვოკატებისთვის, 

ჟურნალისტებისთვის, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის. 

• 2009: საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის, ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს, 

ევოპული სამართლის აკადემიის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

სპიკერი მოსამართლეებისთვის, საჯარო რეესტრის თანამშრომლებისთვის, 

საზოგადოებრივი ადვოკატებისთვის, კერძო ადვოკატებისთვის, სახალხო დამცველის 

აპარატისთვის, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საზაფხულო სკოლის 

მსმენელებისთვის. 

• 2008: ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

მონტენეგროს პროკურატურისთვის, მონტენეგრო, პოდგორიცა. 

• 2007: ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

მონტენეგროს უზენაესი სასამართლოსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს 

მოსამართლეებისთვის, მონტენეგრო, პოდგორიცა. 

• 2004: ევროპის საბჭოს, საქართველოში ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის მისიის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

ადვოკატებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, 

სტუდენტებისთვის. 

• 2003: ევრპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ექსპერტი – 

მოსამართლეებისთვის. 

• 2002: სამოსამართლო სწავლების ცენტრის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 

ექსპერტი –  

მოსამართლეებისთვის. 

• 2002: ევროპის საბჭოს ექსპერტი – 

საქართველოს კანონმდებლობის ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან 

შესაბამისობის დადგენის თაობაზე. 

• 2001: იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ექსპერტი –  

პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლებისთვის. 

• 1996 - 1997: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებათა ტრენერი 

–  

სკოლის მოსწავლეებისთვის. 
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ბ) მოხსენებები საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში   

 

 

  

1 

თარიღი 2017 წლის 5 აპრილი 

მოხსენების 

სათაური 

Application of the Standards of the European Convention on Human Rights by the Common 

Courts of Georgia 

 

კონფერენციის 

დასახელება 

კონფერენცია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენებასა და 

ევროპულ სტანდარტებთან ეროვნული სამართლის და სასამართლო პრაქტიკის 

ჰარმონიზაციაზე  

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://rm.coe.int/1680707df1 

2 თარიღი 2016 წლის 23 ივნისი 

მოხსენების 

სათაური 

მართლმსაჯულების ხარისხი - ეროვნული სასამართლოების ვალდებულება, 

გამოიყენონ სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება  

კონფერენციის 

დასახელება 

Amicus Curiae: an Effective Guidance Tool on Human Rights Issues to National Judicial 

Institutions 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://rm.coe.int/16806f1861 

3 თარიღი 2016 წლის 24-25 მაისი 

მოხსენების 

სათაური 

Overview of the national courts’ practice of applying the European Convention on Human 

Rights and the case-law of the European Court of Human Rights at the national level 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის იმპლემენტაციაზე  

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=

090000168065309b 

 
 
 

V. საჯარო საქმიანობა 
 

ა. საჯარო თანამდებობაზე მუშაობა 

 

• იანვარი, 2004 - აგვისტო, 2007: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს იურიდიული 

დეპარტამენტის უფროსი. 

• დეკემბერი, 2001 - იანვარი, 2004: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს იურიდიული 

დეპარტამენტის საერთაშორისო სამართლის, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების 

სექტორის უფროსი. 

• სექტემბერი, 2001 - დეკემბერი, 2001: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის მოადგილე. 

• მაისი, 2001 - სექტემბერი, 2001: ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს 

წარმომადგენლის მოვალეობის შემსრულებელი. 

• მარტი, 2000 - მაისი, 2001: ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს 

წარმომადგენლის სამსახურის მრჩეველი. 

https://rm.coe.int/1680707df1
https://rm.coe.int/16806f1861
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168065309b
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168065309b
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• ივნისი, 1999 - მარტი, 2000: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის 

დეპარტამენტის მრჩეველი. 

• ივნისი, 1998 - ივნისი, 1999: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის 

დეპარტამენტის სპეციალისტი. 
 
 

ბ. არჩევით თანამდებობაზე მუშაობა 

არ მიმუშავია. 
 
 

გ. თანამდებობები პოლიტიკურ პარტიაში ან მოძრაობაში 

არ მეკავა. 
 
 

VI. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ლექციების წაკითხვის გამოცდილება 
 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი, 

2009 წლიდან დღემდე 

მაგისტრატურა ადამიანის უფლებები სასამართლოს 

გადაწყვეტილების მიხედვით 

თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი 

2018-2019 წლებში 

მაგისტრატურა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

სტანდარტები პენიტენციურ სისტემაში 

თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი, 

საერთაშორისო სამართლის 

ინსტიტუტი 

2020 წლიდან 

ბაკალავრიატი საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

(სასემინარო მუშაობა) 

თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი, 

საერთაშორისო სამართლის 

ინსტიტუტი 

2020 წლიდან 

ბაკალავრიატი საერთაშორისო ინსტიტუტების 

მართლმსაჯულების პრაქტიკა 

საქართველოსთან მიმართებით 

(სასემინარო მუშაობა) 

თბილისის ღია უნივერსიტეტი, 2020 

წლიდან 

ბაკალავრიატი ადამიანის უფლებები და ძირითადი 

თავისუფლებები 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

სამართლის ფაკულტეტი, 2002-2004 

 

-- 

საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება 

 
 
 
 
 

VII. პუბლიკაციები და სხვა ნაშრომები 
 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სფეროში დაწერილი მაქვს 34 ნაშრომი, მათ შორის: 
 

1. დამხმარე სახელმძღვანელო იურისტებისთვის: შრომითი უფლებები ევროპულ სამართალში, 

EMC/EU, თბილისი, 2019 (119 გვ). 

2. დამხმარე სახელმძღვანელო იურისტებისთვის: საცხოვრისის დაცულობის უფლება 

საერთაშორისო სამართალში, EMC/EU, თბილისი, 2019 (78 გვ). 

3. სახელმძღვანელო პატიმრობის საერთაშორისო სტანდარტებზე, ევროკავშირი, 2019 წ (454 გვ). 

4. კვლევა საქართველოს საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებებში ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის გამოყენების თაობაზე, ევროპის საბჭო, 2017 წ. 

5. მედიის ზეგავლენა სისხლისსამართალწარმოებაზე, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი ჟურნალი, 2017 წ. 
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6. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

პრაქტიკა, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი 

ჟურნალი, 2016 წ. 

7. საქართველოში დისკრიმინაციის საქმეებზე შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებრივი დაცვის 

საშუალებების გამოყენების გზამკვლევი, ევროპის საბჭო, 2015 წ.  

8. Compilation of Mid-Term Shadow Report to be submitted to the UN Human Rights Council for 

Universal Periodic Review, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, 2014 წ. 

9. საქართველოს პარლამენტის მიერ 2008-2012 წლებში რატიფიცირებული საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების მიმოხილვა, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, 2013 წ. 

10. საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმოხილვა, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, 

2013 წ. 

11. ადვოკატთა გამოხატვის თავისუფლება, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული 

ადამიანის უფლებებში, 2012 წ. 

12. Review of ECtHR Judgment on Bayatyan v. Armenia, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი ჟურნალი, 2012 წ. 

13. Reviews of ECtHR Judgments on Khaindrava et Dzamashvili c. Georgie, and Sanoma v. the 

Netherlands, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი 

ჟურნალი, 2011 წ. 

14. საკონსტიტუციო ცვლილებების კომენტარები, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, 

2010 წ. 

15. კომენტარების ავტორი: ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლით 
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VIII. ენები 
  

 

ენა 
კითხვა წერა საუბარი 

ძალი

ან 

კარგი 

კარგი 
საშუალ

ო 

ძალია

ნ 

კარგი 

კარგ

ი 

საშუა

ლო 

ძალია

ნ 

კარგი 

კარგ

ი 

საშუა

ლო 

ა. პირველი ენა:                     

– ქართული x ¨ ¨ x ¨ ¨ x ¨ ¨ 

                   

ბ. ოფიციალური ენები:                   

– ინგლისური x ¨ ¨ x ¨ ¨ x ¨ ¨ 

     ¨     

გ. სხვა ენები:                   

– რუსული x ¨ ¨  x ¨ x ¨ ¨ 

          
          

 
 


