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სამუშაო გამოცდილება 

იანვარი/2021-დღემდე                  ასოცირებული პროფესორი, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო 

                                                          სასწავლო  უნივერსიტეტი 
 

ოქტომბერი/2019 - დღემდე - დეკანის მოადგილე 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და 

პოლიტიკის სკოლა 
 

იანვარი/2018 - დღემდე - ასისტენტი საერთაშორისო და კონსტიტუციური სამართლის 

მიმართულებით 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა 

 

ივლისი/2017 - ივლისი/2018 - მთავარი იურისტი კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით 
ა/ო „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ 

 

დეკემბერი/2018 – დღემდე - დირექტორის მოადგილე, მკვლევარი 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 
 

დეკემბერი/2017 – ნოემბერი/2018 კოორდინატორი, მკვლევარი 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 
 

იანვარი/2017 – მაისი/2017 - წამყვანი სპეციალისტი 
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო 

ინტეგრაციის კომიტეტი 
 

სექტემბერი/2017 - თებერვალი/2018 - მიწვეული ლექტორი 
თბილისის ღია უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 

სკოლა 
 

თებერვალი/2016 - ივლისი/2019 - მიწვეული ლექტორი 
თბილისის ღია უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა 

 

სექტემბერი/2015 - დღემდე - მიწვეული ლექტორი 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და 

პოლიტიკის სკოლა 

mailto:giorgi.mirianashvili@gruni.edu.ge
mailto:igiomiro@gmail.com
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სექტემბერი/2015 -იანვარი/2018 - მიწვეული ლექტორი 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა 

 

მარტი/2016 – დეკემბერი/2016 - მთავარი იურისტი 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

მარტი/2014 – თებერვალი/2016 - იურისტი 
რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

 

 

 
განათლება/კომპეტენციები 

 

სექტემბერი/2016 - დღემდე - იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სადოქტორო თემა: ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ფარგლებში 

არსებული ადამიანის უფლებათა დაცვის კოლიზიური 

სტანდარტები ექსტრადიციის სფეროში 
 

სექტემბერი/2013 - ივლისი/2015 - საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სამაგისტრო თემა: ევროკავშირის მიერთება ადამიანის უფლებათა 

დაცვის ევროპულ კონვენციაზე: შედეგები და გამოწვევები. 
 

სექტემბერი/2009 - ივლისი/2013 - სამართლის ბაკალავრი 
საქართველოს უნივერსიტეტი 

 

 

 

მშობლიური ენა 

სხვა ენები 

 

 

ინგლისური 

რუსული 

 

 

 

Listening Reading 

 
 
 

B2 B2 

 
 
 
 

Spoken interaction  
Spoken 

production 

 

 
B2 B2 B2 

C1 C1 C1 C1 C1 

ქართული   

UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

 



Curriculum Vitae გიორგი მირიანაშვილი 

© European Union, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Page 3 / 8 

 

 

კომპიუტერული 

უნარები 

 

SELF-ASSESSMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

მასტერკლასი 
 

ოქტომბერი/2018 - სამართლის და პოლიტიკის სკოლა 
მასტერკლასი თემაზე: კონსტიტუციური სარჩელის შედგენის ტექნიკა 

 

ოქტომბერი/2017 - სამართლის და პოლიტიკის სკოლა 
მასტერკლასი თემაზე: ევროპული ინტეგრაცია, მისი ძირითადი 

ინსტიტუტები და ორგანოები 

 

 
 

სამეცნიერო 

მივლინება 

ივნისი/2019 - აგვისტო/2019 - ფრიდრიხ შილერის იენის უნივერსიტეტი 
მიწვეული მკვლევარი 

 

ივლისი/2018 - აგვისტო/2018 - ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი 
მიწვეული მკვლევარი 

 

 

 

ტრენინგები/ 

საექსპერტო 

მომსახურება 
 

აგვისტო/2019 GIZ 
საექსპერტო მომსახურების საგანი: ევროკავშირის სამართლის დამხმარე 

სახელმძღვანელოს მომზადება 
 

აპრილი/2019 - დღემდე - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 
საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის 

ექსპერტი 
 

იანვარი/2018 - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 

Information 

processing 

 
Communication 

Content 

creation 

 
Safety 

Problem 

solving 

დამოუკიდებელი 

მომხმარებელი 

დამოუკიდებელი 

მომხმარებელი 

დამოუკიდებელი 

მომხმარებელი 

დამოუკიდებელი 

მომხმარებელი 

დამოუკიდებელი 

მომხმარებელი 
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(CSRDG) 
ექსპერტი/ტრენერი ევროპული კავშირის სამართალში - თემა: ევროპული 

ინტეგრაციის განვითარების ეტაპები, კომპტენციები და ფუნქციონირება 
 

ივნისი/2017-აგვისტო/2017 - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 

(CSRDG) 
ექსპერტი/ტრენერი ევროპული კავშირის სამართალში - თემა: ევროპული 

კავშირის ინსტიტუტები და ორგანოები 

 

 

 

 

საჯარო ლექცია 
 

აპრილი/2017 - საია, იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი 
საჯარო ლექცია თემაზე: ევროპული კავშირის მიერთება ადამიანის ძირითად 

უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციაზე - შედეგები 

გამოწვევები 

 

 

 

პუბლიკაციები 

 
 მირიანაშვილი, გ., დევიძე, ს.: ევროკავშირის სამართლის დამხმარე სახელმძღვანელო, თბილისი, 

2019. 

 მირიანაშვილი, გ.: სისხლის სამართლის სფეროში საქართველოს საერთაშორისო თანამშრომლობის 

ასპექტები, ნაშრომში: თუმანიშვილი, გ., შრამი, ე., ჯიშკარიანი, ბ. (რედ.): ქართული სისხლის 

საპროცესო სამართალი ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენის ქვეშ, თბილისი, 

2019. 

 ფირცხალაშვილი ა., მირიანაშვილი, გ., ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა ევროპული 

კავშირის სამართალში, თბილისი, 2018. 

 ფირცხალაშვილი ა., მირიანაშვილი, გ., საქართველოს სახელმწიფო მოწყობის საფუძვლები, 

თბილისი, 2018. 

 მირიანაშვილი, გ., წევრ სახელმწიფოთა კონსტიტუციებზე ევროპული კავშირის სამართლის 

უზენაესობის დოქტრინა მელონის საქმის მიხედვით, საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი, მე-2 

გამოცემა, ბათუმი, 2018. 

 თუმანიშვილი, გ., მირიანაშვილი, გ., დაკავების ევროპული ორდერის შეუსრულებლობის 

ძირითადი და აქცესორული საფუძვლები, ჟურნალი სამართალი, N1, თბილისი, 2018. 

 მირიანაშვილი, გ., პროევროპული საზოგადოება ევროპული სოლიდარობისა და იდენტობის 

გარეშე, www.european.ge, 2017. 

 მირიანაშვილი, გ., სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე უცხოელის საკუთრების 

უფლების კონსტიტუციური პარადიგმები საქართველოში, აკადემიური მაცნე, თბილისი, 2017. 

http://www.european.ge/


Curriculum Vitae გიორგი მირიანაშვილი 

© European Union, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Page 5 / 8 

 

 

 მირიანაშვილი, გ., ევროპული კავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და საქართველოს 

სასამართლოებს შორის სისხლის სამართლის სფეროში თანამშრომლობის ფარგლები ასოცირების 

შესახებ შეთანხების მიხედვით, გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი, ბერლინი, 

2017. 

 Mirianashvili, G., Accession of the European Union to the European Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms – the Second Unsuccessful Attempt, Caucasus Journal of Social 

Sciences, Tbilisi, 2017. 

 მირიანაშვილი, გ., ექვივალენტური დაცვის დოქტრინა - ევროპული კავშირისა და მისი წევრი 

სახელმწიფოების პრივილეგია? ცხოვრება და კანონი, თბილისი, 2017. 

 მირიანაშვილი, გ., ევროპული კავშირის სამართლის ცნობარი, თბილისი, 2015. 

 მირიანაშვილი, გ., როგორ ფუნქციონირებს ევროპული კავშირი, თბილისი 2014. 

 მირიანაშვილი, გ., სამართლებრივი ვაკუუმისა და საკანონმდებლო ხარვეზის პრობლემა ქართულ 

სამართლებრივ წესრიგში, საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, ბათუმი, 2013. 

 

 

 
რედაქტირება/რეცენზია 

 

მაისი/2018- დღემდე - ანალიტიკური, აკადემიური სტატიების განთავსების ონლაინ 

პლატფორმა 
სარედაქციო კოლეგიის წევრი ევროპული კავშირის სამართლისა და 

უსაფრთხოების მიმართულებით 
 

ივნისი/2017 - სექტემბერი/2017 - აკადემიური მაცნე 
ჟურნალ აკადემიური მაცნეს 2017 წლის სპეციალური გამოცემის - 

„კონსტიტუციის გადასინჯვის პოლიტიკური, სამართლებრივი და 

ეკონომიკური ასპექტები“ - მთავარი რედაქტორის თანაშემწე 

 

 

 
 

საერთაშორისო სტიპენდია 
 

სექტემბერი/2016 - დღემდე - ფოლკსვაგენის ფონდი 
სტიპენდიანტი 

 

 

 
 

კვლევითი პროექტები 
 

სექტემბერი/2016 - დღემდე - ქართული სისხლის სამართლის პროცესის 

ინტერნაციონალიზაცია და ევროპეიზაცია (იენის 
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უნივერსიტეტი, თსუ) 
ექსტრადიციის ეროვნული, ევროპული და საერთაშორისო სამართლის 

მკვლევარი 

 
სექტემბერი/2016 - ოქტომბერი/2018 - ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული პოლიტიკის 

განვითარების ტენდენციები (GRUNI) 
მკვლევარი, პროექტის კოორდინატორი 

 

 

კომისიების/სამუშაო 

ჯგუფების წევრობა 
 

თებერვალი/2017 - მაისი/2017 - სოციალური მუშაობის საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის 

წევრი 
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი 
 

თებერვალი/2017 – მაისი/2017 - შრომის უფლებებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის წევრი 
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი 
 

თებერვალი/2014 - დეკემბერი/2016 - საკონსკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი/მდივანი 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
 

თებერვალი/2014 - დეკემბერი/2016 - სახელმწიფო შესყიდვების კომისიის წევრი 
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 

 

 

 

საერთაშორისო 

პროფესიული 

ორგანიზაციების 

წევრობა 
 

ოქტომბერი/2018 – დღემდე - წევრი 
მსოფლიო იურისტთა ასოციაცია (WJA) 

 

 

 
 

აკადემიური ნაშრომების 

ხელმძღვანელობა/რეცენზირება 
 

ივლისი/2018 – დღემდე - სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა 
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გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

 

 
 

წაკითხული სასწავლო 

დისციპლინები 
 

შესავალი სამართალმცოდნეობაში; კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი; ადამიანის 

ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები; ევროკავშირის სამართალი; ევროკავშირი - ისტორია, 

სამართალი და ეკონომიკა; საერთაშორისო საჯარო სამართალი; ადამიანის უფლებათა დაცვის 

საერთაშორისო სამართალი; კონსტიტუციური მართლმსაჯულება; თანამედროვე სახელმწიფოს 

განვითარების ტენდენციები; ადამიანის უფლებათა პოლიტიკური, ეთიკური და სამართლებრივი 

ასპექტები; კონსტიტუციური კონტროლი საქართველოში - კანონმდებლობა და პრაქტიკა. 

 

 

 

 

კონფერენციები/ტრენინგები 
 

ნოემბერი/2018 - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს 

ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის 
კონფერენცია: ბიზნესსამართლის ეროვნული ფორუმი 

 

მარტი/2018  -  თუბინგენის უნივერსიტეტი, თსუ 
საერთაშორისო კონფერენცია: ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის მნიშვნელობა ნაციონალური სისხლის სამართლის 

პროცესში 
 

სექტემბერი/2017 - ფრიდრიხ შილერის სახ. იენის უნივერსიტეტი, თსუ 
საზაფხულო სკოლა: ქართული სისხლის სამართლის პროცესის 

ინტერნაციონალიზაცია და ევროპეიზაცია 
 

ივნისი/2017 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 
სტუდენტური საერთაშორისო კონფერენცია - საერთაშორისო 

ურთიერთობების სექციის მოდერატორი, კომისიის წევრი 
 

მარტი/2017 - ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, ფრიდრიხ შილერის სახ. 

იენის უნივერსიტეტი 
მომხსენებელი თემაზე: ევროპული კავშირის წევრი სახელმწიფოებისა 

და საქართველოს სასამართლოებს შორის სისხლის სამართლის სფეროში 

თანამშრომლობის ფარგლები ასოცირების შესახებ შეთანხების მიხედვით 
 

თებერვალი/2017 - დანიის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტი 
საერთაშორისო კონფერენცია: ბიზნესი და ადამიანის უფლებები 

 

ნოემბერი/2014 - სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო, GIZ 
ტრენინგი თემაზე: „საჯარო მოხელეთა ეთიკა“ 
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ოქტომბერი/2014  -  სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო, USAID 
ტრენინგი თემაზე: „საჯარო თანამდებობათა ფარდობითი 

ღირებულებების დადგენისა და კლასიფიცირების პრინციპებისა და 

მექანიზმების შემუშავება“ 
 

სექტემბერი/2014 -   USAID 
ტრენინგი თემაზე: „საკანონმდებლო ტექნიკა“ 

 

სექტემბერი/2014 -   USAID 
ტრენინგი თემაზე: „რეგულირების ზეგავლენის შეფასება“ 

 

აგვისტო/2014 - სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 
ტრენინგი თემაზე: „მამხილებლის დაცვა“ 

 

ივლისი/2013 - აგვისტო/2013 - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, USAID, JILEP 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საზაფხულო სკოლა 

 

ივნისი/2013 - TSU 
ტრენინგი თემაზე: „American Government/Democratic Citizenship“ 

 

თებერვალი/2013  -  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 
საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის 1921 წლის კონსტიტუციის მიღებასთან დაკავშირებული 

ღონისძიება (მომხსენებელი) 
 

ნოემბერი/2012 - IRZ 
ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, ევროპული 

კონვენციისა და ქართული კანონმდებლობის ანალიზი 
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