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განათლება 

 

2013-2018 სამართლის დოქტორი (Dr. Jur.) 

ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი (Freie Universitä Berlin) 

თემა: ევროპული კავშირის საავტორო სამართლის იმპლემენტაცია 

პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში 

 

2009-2010 ბიზნესისა და სამართლის მაგისტრი (Master of Law and Business) 

ბუცერიუსის სამართლის სკოლა (Bucerius Law School) 

ჰამბურგი, გერმანია 

 

2009 პრომეთეუსის პროგრამის სტიპენდიანტი 

ტარტუს უნივერსიტეტი, ევროკოლეჯი 

ტარტუ, ესტონეთი. 

 

2008-2011 ევროპული კვლევების მაგისტრი (Master of European Studies) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ევროპული კვლევების ინსტიტუტი. 

 

2007-2008 ვილნიუსის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი 

ვილნიუსი, ლიტვა 

 

2004-2008 სამართლის ბაკალავრი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 

თბილისი, საქართველო 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 

მიწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა 

01.09.2018-დან დღემდე 

mailto:email@sabauni.edu.ge
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ასისტენტ-პროფესორი, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

იურიდიული ფაკულტეტი 

15.04.2019-დან 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

იურისტი, საკონსულტაციო კომპანია “როდლი და პარტნიორები“ (Rödl & Partner) 

01.05.2013-დან დღემდე 

 

იურისტი, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 

01.01.2011-დან 30.04.2013-მდე 

 

კონფერენციები 

 

2006 (30 აპრილი-7 მაისი) ნოივალდეგის ინსტიტუტის (ვენა, ავსტრია) 

საგაზაფხულო კონფერენციის მონაწილე (თემა – კულტურის საფუძვლები). 

 

2006 (აგვისტო) ნოივალდეგის ინსტიტუტის (ვენა, ავსტრია) საერთაშორისო 

საზაფხულო სემინარის მონაწილე. 

 

სემინარები და ტრენინგები 

 

2011 (მარტი-აპრილი) DAAD–ს სტიპენდიანტი, ტრენინგ-კურსები ზაარლანდის 

უნივერსიტეტში (ზაარბრიუკენი, გერმანია) თემა – „კონფლიქტის პრევენცია“. 

 

გრანტები და სტიპენდიები 

 

2013-2016 წ. – DAAD/OSI–ს სადოქტორო პროგრამის სტიპენდიანტი (ბერლინის 

თავისუფალი უნივერსიტეტი). 

 

2009-2010 იოახიმ ჰერცის ფონდის (Joachim Herz Stiftung) სტიპენდიანტი. 

 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 
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ენობრივი კომპეტენცია 

 

ინგლისური, გერმანული (სრულყოფილად) 

ფრანგული, რუსული (საშუალოდ) 

 

სხვა უნარ-ჩვევები 

 

 

MS Office, Internet 
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 

 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

 
BOOKS 

1.  საბჭოურიდან ევროპულ საავტორო 

სამართლამდე: პოსტსაბჭოთა 

ქვეყნების საავტორო 

კანონმდებლობათა ჰარმონიზაცია 

ევროპულ საავტორო სამართალთან 

(საქართველოს შემთხვევა) 

 

ინგლისური 

 

 

გიორგი მესხი 

 

 

 

Refubium - 

Repositorium der 

Freien Universität 

Berlin 

 

 

 
2019 
 
 

2.  ნაბიჯი ჰარმონიზაციისკენ - 

ევროპული კავშირის საავტორო 

სამართლის იმპლემენტაცია 

ქართულ კანონმდებლობაში 

ინგლისური გიორგი მესხი GRIN Verlag 2011 

3.  ორი მთავარი მომენტი გერმანულ-

ქართულ ურთიერთობებში 

ინგლისური გიორგი მესხი თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2011 

ARTICLES 
4.  საავტორო სამართლის 

ტრანსფორმაცია პოსტსაბჭოთა 

ქვეყნებში: პრობლემური ასპექტები 

ქართული გიორგი მესხი სულხან-საბა 

ორბელიანის 

უნივერსიტეტი 

2019 

5.  აუდიოვიზუალური  ნაწარმოების  

გავრცელება  სოციალურ  ქსელში  

და მასთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი შედეგები 

ქართული / 

ინგლისური 

სერგი ჯორბენაძე, 

გიორგი მესხი 

თსუ სამართლის 

ჟურნალიმ N2 

2018 

6.  კონკურენცია საავტორო უფლებასა 

და გამოხატვის თავისუფლებას 

შორის ინტერნეტში 

ინგლისური სერგი ჯორბენაძე, 

გიორგი მესხი 

Polish-Georgian Law 

Review, No. 3/2017 

2017 
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გამოქვეყნებული ნაწარმოების 

გამოყენებისას 

7.  მთარგმნელის წინასიტყვა 

(ფრიდრიხ ნიცშე, ტრაგედიის 

დაბადება მუსიკის სულიდან) 

ქართული გიორგი მესხი ჩვენი მწერლობა 2016 

8.  "იქმენინ ნათელი!" (კონსტანტინე 

გამსახურდია) 

ქართული გიორგი მესხი არავი: 

ლიტერატურული, 

სამეცნიერო–

პოპულარული და 

საზოგადოებრივი 

ჟურნალი / სამცხე–

ჯავახეთის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

ახალციხე, 2016. N4 

2016 

9.  ევროპული კავშირის საავტორო 

სამართლის იმპლემენტაცია 

ქართულ კანონმდებლობაში, 

საერთაშორისო 

ინტერდიციპლინარული 

კონფერენცია ევროპული 

ღირებულებები და იდენტობა: 

მოხსენებათა თეზისები 

ქართული გიორგი მესხი თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2014 

10.  სამართლებრივი ასპექტები XIX-XX 

საუკუნეების ქართულ მწერლობაში 

ქართული გიორგი მესხი გაზ. „ახალგაზრდა 

იურისტი“, III 

2006 

TRANSTLATIONS 
11.  ტრაგედიის დაბადება მუსიკის 

სულიდან, ფრიდრიხ ნიცშე 

(თარგმანი) 

ქართული ფრიდრიხ ნიცშე 

(მთარგმნელი: 

გიორგი მესხი) 

ჩვენი მწერლობა 2016 

 

 


