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განათლება 

 

1993-1998                                                    ბათუმის შოთა-რუსთაველის სახელობის   

                                                                         უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის      

                                                                         ფაკულტეტი. 

1998                                                                 უნივერსიტეტის დამთავრება წარჩინებით. 

1999                                                                 სტუდენტი “ ბერლინის უცხო ენათა          

                                                                         ინსტიტუტში” (გერმანული ენა). 

2000-2002                                                ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის                                      

                                                                         იურიდიული   ფაკულტეტის მაგისტრატურა. 

06.2002                                                           ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის სამართლის     

                                                                         მეცნიერებათა მაგისტრის  ხარისხის მინიჭება.          

                                                                         (LL.M.)   

2003 -2008                                                     პოტსდამის უნივერსიტეტის დოქტორანტი.   

01.2009                                                           დისერტაციის დაცვა/დისპუტაცია.                           
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02.2010                                                           იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის                                                                               

ხარისხის  მინიჭება. (Dr. Jur.)  

_______________________________________________________________________________________________ 

სამუშაო გამოცდილება 

03.2006 – 06.2006                                        გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პარლამენტი, 

                                                                      (ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული                 

                                                                      დახმარების კომიტეტი), სტაჟიორი.                                                                    

09.2006                                                         საქართველოს სამინისტრო,  

                                                                      ევროპულ და ევროატლანტიკურ       

                                                                      სტრუქტურებში ინტერგრაციის საკითხებში,  სტაჟიორი.                                                                       

2007-2009                                                     ბერლინის „ქართულ სახლი“    

                                                                      მოწვეული მასწავლებელი (საქართველოს ისტორია და სამართალი). 

06.2007 – 02.2009                                         პოტსდამის ადამიანის უფლებათა   

                                                                       (კვლევით) ცენტრი. ასისტენტ მკვლევარი/ დოქტორანტი. 

09.2009-03.2010                                           იურიდიული/ საადვოკატო მომსახურების  

                                                                       ბიურო, “ბერლინის ადვოკატთა  საზოგადოება”, 

                                                                       ადვოკატის თანაშემწე. 

05.2010 - 01.2011                                         საქართველოს საკონსტუტიციო სასამართლო,            

                                                                      კვლევებისა და სამართლებრივი                      

      უზრუნველყოფის დეპარტამენტი    

                                                                      უფროსი მრჩეველი. 

 

01.09.2010 – 31.08.2011                               ბათუმის შოთა-რუსთაველის სახელობის  

                                                                      უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი. 

02.2012-03.2014                                           საქართველოს უნივერსიტეტი.  

                                                                       ასოცირებული პროფესორი საჯარო/ კონსტიტუციური      

                                                                      სამართალში.    

01.11.2015 - 01.03.2016                               გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. სამართლის     

                                                                       სკოლის დეკანი. 

 

03.2014 – 27.03. 20018                                გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.  

                                                                      სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი 

 

2018 წლის                                                    ვურცბურგის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის  

გაზაფხულის სემესტრი                            მოწვეული პროფესორი. 

 

03.2014 – 27.01.2020                                    გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი: 

                                                                       საჯარო     მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის               
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                                                                       დეკანი; სადოქტორო აკადემიური პროგრამის ხელმძღვანელი.                                                                                 

                                                                      

01.2017- 27.01.2020                                    საჯარო მმართველობის სამეცნიერო კვლევითი 

                                                                      ინსტიტუტის დირექტორი. 

 

03.2018 - 27.01.2020                                    გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი: 

                                                                       სამართლის სკოლის პროფესორი. 

 

06. 2017- დან დღემდე                               საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა        

                                                                       და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის შრომითი    

                                                                       ხელშეკრულებით, დასაქმებული პირი - ექსპერტი.  

 

12.02. 2020 -დან დღემდე                           საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ვიცე - რექტორი    

                                                                        კვლევების მიმართულებით  

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

საექსპერტო საქმიანობა 

 

2015                                            USAID  ექსპერტი საჯარო მოხელეების სერტიფიცირების სახელმძვანელო  

2016                                             სამართლის საბაკალავრო საფეხურის შემუშავებაში ჩართული ექსპერტი 

(პრეზიდენტის ფონდის მხარდაჭერით). 

2017-2018 წლ.                           ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ექსპერტი სოციალური მუშაობის საკანონმდებლო 

ინიციატივა   

2018 წ.                                          საჯარო სამსახურის ბიუროს ექსპერტი მოხელეთა პროფესიული უნარების 

კურიკულომის განვითარებასთან დაკავშირებით  

2019                                             GIZ ექსპერტი კონსტიტუციური სამართლის კურიკულომის შექმენასთან 

დაკავშირებით  

2019                                             სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“.  ექსპერტი კურიკულუმის 

შექმნაში  

2019                                             GIZ ექსპერტი საჯარო მოხელეთა სახელწმვანელოს „ადმინისტრაციული 

წარმოაბა საჯარო საჯარო სამსახურში“ 

2019                                             ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ექსპერტი საქართველოში დასაქმების პოლიტიკის 

მიმართულებით  

2019                                            ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ექსპერტი მხარდაჭერის კანონის დრაფტის 

შექმნაასთან დაკავშირებით. 

2020                                             ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ექსპერტი სოციალური მუშაობის კანონის 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში დანერვის და მონიციპალიტეტებში 

სოციალური მუშაობის განვითარებასთან დაკავშირებით 
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სტიპენდიები/გრანტები, სამეცნიერო მივლენება 

 

 2020 წლის თებერვლიდან შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის - ადამიანის 

სოციალური და ეკონომიკური უფლებების -  ხელმძღვანელი (ფუნდამენტური კვლევა).   

 2019 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და – DAAD-ის სტიპენდიანტი.  

 2018 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და – DAAD-ის სტიპენდიანტი.  

 2018 - DAAD სტუდენტური, მოკლევადიანი სასწავლო ვიზიტი გერმანიაში (ჯგუფის ხელმძღვანელი).  

 2018 წლის თებერვალი და 2018 წლის აპრილი ვურცბურგის უნივერსიტეტის მოწვეული/სტუმარი 

პროფესორი.  

 2017 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდისა და – DAAD-ის სტიპენდიანტი.  

 2015-2016 – DAAD-ის სტიპენდიანტი.  

 2016 - Carl Friedrich Goerdeler Kolleg-ის სტიპენდიანტი.  

 2007- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის, განათლებისა და სპორტის სამინისტრო. 

(დოქტორანთა საგრანტო პროგრამის სტიპენდიანტი). 

 

 

გავლილი  ტრენინგები 

 2020 მოზარდთა სწავლების/ტრენინგების ჩატარების მეთოდები TOT (საჯარო სამსახურის ბიურო, 

UNDP) 

 2016 ტრენენრთა ტრენინგი. მამხილებლის ინსტიტუტი საჯარო სამსახურში  (საჯარო სამსახურის 

ბიურო, UNDP) 

 2015 ტრენერთა ტრენინგი.  ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო და კონსტიტუციურ- 

სამართლებრივი მექანიზმები (USAID/ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია)  

 2013  იურიდიული კლინიკის ფუნქციები და სწავლების მეთოდოლოგია (USAID) 

 2012 იურიდიული სწავლების მეთოდიკა (USAID) 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

სამთავრობო / არასამთავრობო, სარედაქციო კომისიებში მონაწილეობა 
 

 2019 წლიდან - Iternational Journal of Legal Studies (IJOLS) საერთაშორისო სამეცნიერო საბჭოს წევრი. 

 2019 წ. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის უმაღლეს საგანმანათებლო 

დაწესებულებათა აკრედიტაციის საბჭოს წევრი 

 2018 წლიდან - მსოფლიოს იურისტთა ასოციაციის  (World Jurist Association) წევრი 

 2018 წლიდან - „DAAD ელჩი“ უნივერსიტიტეტში.  

 2017-2019 წლ. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის, სამართლის მიმართულების 

უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი  

 2016 -2017 წლ.  სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი  

 2015-2017 წლ. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს "რელიგიის პოლიტიკის კვლევის 

ცენტრის" წევრი და კონსტიტუციურ-სამართლებრივი მიმართულების კოორდინატორი  
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 2015 წლიდან - სამეცნიერო ჟურნალის „აკადემიური მაცნე“ რედ. კოლეგიის წევრი  

 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

წაკითხული აკადემიური კურსები 

 

 საქართველოს სახელმწიფო მოწყობის სამართალი; 

 ადამიანის ძირითადი უფლებები; 

 საჯარო სამართლის რეპეტიტორიუმი; 

 ევროპული კავშირის სამართალი;  

 ადამიანის უფლებათა პოლიტიკური, ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტები; 

 კონსტიტუციური მართლმსაჯულება; 

 საკონონმდებლო ტექნიკა 

 საქართველოს ზოგადი ადმინიტრაციული სამართალი.   

 სოციალური მუშაობის სამართალი 

   

 

უცხო ენები 

 

 ქართული - მშობლიური; 

 გერმანული - თავისუფლად; 

 რუსული - თავისუფლად; 

 ინგლისური - საშუალოდ. 

 

 

 

   _______________________________________________________________________________________________ 

 

სხვა მიღწევები 

სხვადასხვა დროს:  

 სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“, ექსპერტი (2019) 

 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ექსპერტი (2017-2020 წ.); 

  საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიუროს ექსპერტი (2018-2020);  

 ფრიდრიხ-ერბერტის ფონდის ექსპერტი (2017- 2020 წ.);  

 სამეცნიერო ჟურნალის „აკადემიური მაცნე“ სარედაციო კომისიის წევრი (2015 წლიდან); 

 სამეცნიერო ჟურნალის „საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი“ სარედაციო კომისიის წევრი (2018 

წლიდან).   

 გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) ექსპერტი (2018-2020)  

 აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ექსპერტი (2015, 2018 წ.);  
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 საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ექსპერტი, საკონსტიტუციო სასამართლოში 

(2016 წ.); 

 ექსპერტი/ სერტიფიცირებული ტრენერი საჯარო მოხელეთა გადამზადების, მოსამართლეთა 

/ადვოკატთა გამოცდისათვის მოსამზადებელ /გადასამზადებელ ტრენინგებში (2014-2019 წლ.);  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

გამოქვეყნებული შრომები 

(მონოგრაფია/სახელმძღვანელო, სტატია) 

 

1) ანა ფირცხლაშვილი, (თანაავტორი) მონოგრაფია, ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა 

ევროპული კავშირის სამართალში, თბილისი 2018; 

2) ანა ფირცხლაშვილი, (თანაავტორი) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

კომენტარები” რედ. ეკატერინე ქარდავა, თბილისი 2018; 

3) ანა ფირცხალაშვილი (თანაავტორი) „სოციალური მუშაობის სამართლის სახელმძვანელო“,  

თბილისი, 2018: 

4) ანა ფირცხალაშვილი, ეროვნული სამართლის ინტერნაციონალიზაციიდან საერთაშორისო 

სამართლის კონსტიტუციონალიზაციამდე, საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი, გვ. 43-53, 

გამოცემა №1 / 2018; 

5) ანა ფირცხალაშვილი, (თანაავტორი) სახელმწიფო მოწყობის საფუძვლები. თბილისი, 2018. 

6) Anna Phirtskhalashvili, Menschenrechte als Grundwert Georgischer Verfassung, MenschenRechtsMagazins 

(MRM) „Aktuelle Fragen des universellen, regionalen oder nationalen Menschenrechtsschutzes “ 22. Jargang, 

2017, Heft 2. S. 108-119  

7) ანა ფირცხლაშვილი, (თანაავტორი) კონსტიტუციონალიზმი, ზოგადი შესავალი, წიგნი 1. „დავით 

ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი“, თბილისი. 2018 წელი.  

8) Anna Phirtskhalashvili, Eine schwierige Wiedergeburt, Verfassungsreform in Georgien. Die 

deutschsprachige Monatszeitung aus dem Südkaukasus – “Deutsche Post”, Ausgabe Oktober 2017; 

9) ანა ფირცხლაშვილი, The Guarantee of Parmanence , as a Defensive Function of the Constitution for the 

Maintenance of Fundamental Values (მუდმივობის გარანტია, როგორც კონსტიტუციის თავდაცვითი 

ფუნქცია, ფუნდამენტალური ღირებულებების შესანარჩუნებლად), „სამხრეთ კავკასიის 

იურიდიული ჟურნალი“ მე-8 გამოცემა, გვ. 171-179 South Caucasus Law Journal (Constitutional Reforms 

in South Caucasian Countries, გვ. 8-14, თბილისი 2017;  

10) ანა ფირცხლაშვილი, საკონსტიტუციო სასამართლოს რეალური კონტროლი, კვლავ კონსტიტუციის 

გადასინჯვის მიღმა, სამეცნიერო ჟურნალის „აკადემიური მაცნე“ 2017 წლის სპეციალური გამოცემა, 

მომზადებული გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი საჯარო მმართველობის 

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მიერ. გვ. 7-18 თბილისი 2017;  

11) ანა ფირცხალაშვილი, კაზუსის ამოხსნის 4 მოდელი ძირითად უფლებებში, მეორე, განახლებული 

გამოცემა, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი 2017;  

12) ანა ფირცხალაშვილი, (თანაავტორი) სერტიფიცირების სახელმძვანელო სერტიფიცირების 

სახელმძღვანელო (საჯარო სამსახურში მოხელის თანამდებობაზე დასაქმების მსურველთათვის) 

საჯარო მოხელეებისათვის, 2017;  
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13) ანა ფირცხალაშვილი, კონფერენციის მასალები: ჯანმრთელობის უფლება და •ჯანმრთელობის 

დაცვის კონსტიტუციური გარანტიები და სახელმწიფოს მიერ მისი დაცვის ვალდებულება, 

კონფერენციის მასალები: პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: „სამედიცინო ტურიზმი: 

პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სამედიცინო პრობლემები“, 

ბათუმი, 2016;  

14) ანა ფირცხალაშვილი, კაზუსის ამოხსნის 4 მოდელი ძირითად უფლებებში, გამომცემლობა 

„იურისტები სამყარო“, თბილისი 2016;  

15) ანა ფირცხალაშვილი, მოქალაქეთა პოლიტიკურ პარტიათა კონსტიტუციური სტატუსი. 

აკადემიური მაცნე, 2016;  

16) ანა ფირცხალაშვილი, ადამიანის უფლებათა უნივერსალურობის თეორია, მართლმსაჯულება და 

კანონი, #2 (41)14;  

17) ანა ფირცხალაშვილი/პაატა კოღუაშვილი, დავიცვათ ჩვენი საარსებო და თავის სარჩენი ბაზა, 

“ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება Bioeconomy and Sustainable 

Development of Agriculture:II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: შრომების 

კრებული/ სარედაქციო კოლეგია: აბესაძე, ვერგი, ბარჯოლე და სხვ.; ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.თბილისი, 2013; 

18) ანა ფირცხალაშვილი, ერთი უარყოფილი საკანონმდებლო წინადადების შესახებ, ახალი 

ეკონომისტი, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი. - თბილისი, 2013. - ISSN 1512-4649. - N2.;  

19) ანა ფირცხალაშვილი, (თანაავტორი) საქართველოს კონსტიტუციის II თავის კომენტარები. (რედ. პ. 

ტურავა), თბილისი. 2013;  

20) ანა ფირცხალაშვილი, რას „გვიქადის“ მორატორიუმი სასოფლო სამეურნეო მიწებზე. ლიბერალი N 

141, 2013;  

21) ანა ფირცხალაშვილი, სახელმწიფოს დაცვის ვალდებულება, მისი ასახვა საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში, მართლმსაჯულება და კანონი #1 (32)12;  

22) ანა ფირცხალაშვილი, სახელმწიფოს დაცვის ვალდებულება (პოზიტიური ვალდებულება) და 

ძირითად უფლებათა ჰორიზონტალური ქმედება სამართლის სხვა დარგებზე საქარველოს 1995 

წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე (დისერატაცია, პოტსდამის უნივერსიტეტი). 

Schutzpflichten und die horizontale Wirkung von Grundrechten in der Verfassung Georgiens vom 24. 

August 1995. Potsdam, 2010, ISBN 978-3-86956-045-8;  

23) ანა ფირცხალაშვილი,, შეიარაღებული ინტერვენციები ადამიანის უფლებათა სახელით. MRZ. 

01/2008; 

24) ანა ფირცხალაშვილი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ცენტრალურ აზიაში და ადამიანის 

უფლებები. (პოტსდამის ადამიანის უფლებათა ცენტრი) MRZ. 11/ 2009;  

25) ანა ფირცხალაშვილი, გერმანიაში არალეგალურად მყოფ პირთა სამართლებრივი მდგომარეობა და 

მათი სამართლებრივი სტატუსის რეგულაციები გერმანულ სამართალში; (სამეციერო / 

პრაქტიკული კვლევა გერმანიის ბუნდესთაგისათვის) W.Aktueller Begriff . Deutscher Bundestag. 

Wissenschaftlicher Dienste. N: 24/06, 15.August 2006. 

 

 

ამჟამინდელი სამეცნიერო-კვლევითი ინტერესები 

(კვლევები/პროექტები/გრანტები) 



ანა ფირცხალაშვილი 

 8 

კონსტიტუციის უნივერსალური პრინციპების ურთიერთკორელაცია, საერთაშორისო 

სამართლის კონსტიტუციონალიზაცია, ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა 

დაცვის ევროპული კონვენცია და ევროპული კავშირი, ადამიანის უფლებათა უნივარსალობის 

თეორია, საერთაშორისო სამართლის კონსტიტუციონალიზაცია, ადმინისტრაციული და 

კონსტიტუციური სამართლის პრინციპების ურთიერთმიმართება.  

 

2020 წლის 25 იანვარი 

ანა ფირცხალაშვილი  


