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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 
გიორგი გორაძე 
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 
კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. 3, 0186, თბილისი, საქართველო 
+995 577 222 616 
+995 032 2 422 242/160 
g.goradze@sabauni.edu.ge   
 
განათლება 
 
აღწერა თარიღები 

 
სამართლის დოქტორი (Ph.D.)  
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 
მიმართულება: საკონსტიტუციო სამართალი 
დისერტაცია: ფედერალიზმის პერსპექტივები ქართულ რეალობაში.  
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. ზაზა რუხაძე 

2009 

სამართლის ბაკალავრი/მაგისტრი (B.A./M.A.)  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
სპეციალობა: სამართლისმცოდნეობა 
სადიპლომო: სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტის მიხედვით. 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. გოჩა მამულაშვილი 

1992-1997 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 
პროფესორი (ასოცირებული პროფესორი, მიწვეული ლექტორი) 

2014-დან 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  
ასოცირებული პროფესორი (მიწვეული ლექტორი) 

2005-2020 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 
მიწვეული ლექტორი 

2016-2020 

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი  
ასოცირებული პროფესორი 2014-2017 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
ასოცირებული პროფესორი 

2013-2018 

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 
მიწვეული ლექტორი 

2009-2014 
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სამუშაო გამოცდილება 
 

აღწერა თარიღები 
 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი  
სამართლის ფაკულტეტის დეკანი  

2019/VIII-დღემდე 

ა(ა)იპ „საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრი“ 
დირექტორი  

2015-დღემდე 

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 
დახმარების საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი  
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი 

2013/III-2013/XII 

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 
დახმარების საკითხთა სამინისტრო  
სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი 

2010-2013 

დამოუკიდებელი ადვოკატი, არბიტრი 2008-2009 

საქართველოს ეკონომიკისა დ მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
საქვეუწყებო დაწესებულება - სტატისტიკის დეპარტამენტი  
თავმჯდომარის აპარატის უფროსი (კადრების უფროსი, იურისტი) 

2005-2008 

საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო  
იურისტი (გაეროს პროგრამით) 

2004-2006 

შპს „საქართველოს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი“ 
თავმჯდომარე 

2001-2003 

საქართველოს საზღვაო ბანკის თბილისის  ფილიალი  
იურისტი  

2000-2006 

საქართველოს დამცველთა ასოციაცია 
იურისტი 

2000/IX-2000/XI 

ადვოკატი  2000-2005 

 
კონფერენციები 
 
აღწერა თარიღები 

 
Supervising COVID Legislation, საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია 
პაზმანი პეტერი უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი, უნგრეთი. მოხსენება: Effective 
Governance in the Time of Covid-19: Rethinking Checks and Balances in Georgia. 

09.11.2020 

საქართველოს კონსტიტუცია - 25, თბილისი, საქართველო, მოხსენება: 
ტერიტორიული მოწყობის საკითხის ევოლუცია საქართველოს 
კონსტიტუციაში. 

24.08.2020 
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European Sports Law. Proposals for Sport Governance in Georgia European Sports 
Law. Proposals for Sport Governance in Georgia as for Sport Governance in Georgia, 
სულხან-საბა ორბელიანისა და ბასკეთის უნივერსიტეტის (ესპანეთი) 
ერთობლივი საერთშორისო ონლაინ კონფერენცია. კონფერენციის 
თანაორგანიზატორი და მოდერატორი. 

21.07.2020 

ფუნდამენტური უფლებები და ევროპული ინტეგრაცია: საქართველოს, 
როგორც ასოცირებული სახელმწიფოს პერსპექტივები, I საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია,  ბაიონა, საფრანგეთი, მოხსენება: Ratification of the 
Protocol n. 16 by Georgia: a Formal Act or a Real Possibility to Strengthen Human 
Rights? 

23.09.2019 -
24.09.2019 

Law and Global Security, II ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, 
თბილისი, საქართველო. მოხსენება: The Strategy of De-occupation of Georgian 
in the Legal Contecst. 

28.07.2019 

ფუნდამენტური უფლებები და ევროპული ინტეგრაცია: საქართველოს, 
როგორც ასოცირებული სახელმწიფოს პერსპექტივები, I საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, საქართველო, მოხსენება: ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს გავლენა საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე. 

21.02.2019 

პირველი მსოფლიო ომი: ისტორიული, პოლიტიკური და სამართლებრივი 
ასპექტები, თბილისი, საქართველო. მოხსენება: I მსოფლიო ომის გავლენა  
მეორე  ტალღის კონსტიტუციებზე. 

14.11.2018 

ვიშეგრადის ქვეყნების სამართლის სკოლათა პირველი კონფერენცია (პანელი: 
საკონსტიტუციო იდენტობა), ბუდაპეშტი, უნგრეთი. მოხსენება: Separation of 
Powers According to the New Amendments to the Constitution of Georgia – 
Problems and Prospects. 

31.05.2018 -
01.06.2018 

სამხრეთ კავკასია საერთაშორისო არენაზე: რეგიონში არაფრის მომცემი 
თამაშის გადალახვის გზები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
თბილისი, საქართველო. მოხსენება: საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიების სამართლებრივი საფუძვლები და დეოკუპაციის 
პერსპექტივები. 

23.05.2018 

 
 
სემინარები და ტრენინგები 
 
აღწერა თარიღები 

 
ონლაინ ვორქშოფი − „სისხლის სამართლის საქმეებზე განაჩენის 
ჩამოყალიბება და სასჯელის ზომის განსაზღვრა“, ორგანიზატორი: 
საერთაშორისო სამარათლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდი 
(IRZ). 

18,20.11.2020                          

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება, ტრენინგი, თბილისი, საქართველო. 2019 

იტალიის სასამართლო სისტემა და ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა, 
ვორქშოფი, პალერმო, იტალია. 

2015/VII 
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სამართლებრივი წერა, ტრენინგი თბილისი, საქართველო. 2014 

სახელმწიფო მართვა ზედა რგოლის მენეჯერთათვის, ტრენინგი  ახალციხე, 
საქართველო. 

2013 

სასჯელის აღსრულების სფეროში კვლევითი საქმიანობის/ანალიზის 
გამოყენებისა და წარმოების მნიშვნელობა, ტრენინგი, კაჭრეთი, საქართველო. 

2013 

ტრენინგის დაგეგმვა, ტრენინგი, გარდაბანი, საქართველო. 2013 

ტრენინგის ჩატარების მეთოდოლოგია, ტრენინგი, გარდაბანი, საქართველო. 2013 

Lawyer Workshop in Alternative Dispute Resolutions & Human Rights Subject in 
Europe, სემინარი, პარიზი-სტრასბურგი, საფრანგეთი. 

2012/XI 

ტრენერობის უნარ-ჩვევები, ტრენინგი, გარდაბანი, საქართველო. 2012 

თვითშეფასება და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, ტრენინგი გარდაბანი, 
საქართველო. 

2012 

მედიასთან ურთიერთობის კომპეტენცია, ტრენინგი, გარდაბანი, საქართველო. 2011 

სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი, ტრენინგი, 
თბილისი, საქართველო. 

2009                                                                   

  
გრანტები, სტიპენდიები და პროექტები 
 
აღწერა თარიღები 

 
სამართლებრივი განათლების ონლაინ პლატფორმა, USAID/PROLoG 
პროექტის მენეჯერი 

2020/IX-2020/XI                                                                                                                             

Human Rights Chair, USAID/PROLoG 
პროექტის ექსპერტი 

2020/V-დან 

კვლევითი სტიპენდია, ნოტრ-დამის უნივერსიტეტი (ინდიანა, აშშ) - გაუქმდა 
პანდემიის გამო. 

2020 

სპორტის სამართალი, პროექტის ხელმძღვანელი, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი. 

2018/XI-2019/IX 

საინჟინრო სამართალი, თანაკოორდინატორი, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი. 

2017/XI-2019/XII 

ტერიტორიული პოლიტიკა, ედინბურგის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი. 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტიპენდია. 
 

2014/XI-2015/II 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 
 
წევრი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია (GBA) 

წევრი, საკონსტიტუციო სამართლის საერთაშორისო ასოციაცია (IACL)  

წევრი, საჯარო სამართლის საერთაშორისო საზოგადოება (I-Con) 

ასოცირებული მკვლევარი, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი 
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ენობრივი კომპეტენცია 
   
ქართული (მშობლიური), ინგლისური (B2), რუსული (B2), გერმანული (A2) 
 
სხვა უნარ-ჩვევები 
 
MS Office Basic, Power Point, Internet, Nitro PDF. 
   
დამატებითი ინფორმაცია 
 

წევრი, სარედაქციო საბჭო, ჟურნალი „ორბელიანი“ 

წევრი, სარედაქციო საბჭო, ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“ 
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 
 
 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

წიგნები / წიგნის თავები 

1. კონსტიტუციონალიზმი, ზოგადი შესავალი, 
წიგნი II 

ქართული დიმიტრი გეგენავას, გიორგი 
გორაძე, მარიამ ჯიქიას, ბექა 
ქანთარია, ლანა ცანავა, ეკა 
კაველიძე, პაატა 
ჯავახიშვილი, ზურაბ 
მაჭარაძე, ნინო ქაშაკაშვილი  

სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2020 

2. შესავალი საქართველოს საკონსტიტუციო 
სამართალში  

ქართული დიმიტრი გეგენავა, ლანა 
ცანავა, თამარ პაპაშვილი, 
ბესიკ ლოლაძე, რატი ბრეგაძე, 
პაატა ჯავახიშვილი, გიორგი 
სიორიძე, ქეთევან 
ვარდოსანიძე, გიორგი 
გორაძე, ზურაბ მაჭარაძე, 
თენგიზ თევზაძე 

სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა 

2019 

3. შოტლანდია - დიდი ბრიტანეთი, წიგნში 
„ძიებანი საქართველოს განდგომილი 
რეგიონების შემორიგებისათვის“. 

ქართული ჯემალ გახოკიძე, ავთანდილ 
დემეტრაშვილი, სოფო 
მიდელაშვილი, ქეთევან 
ჯინჭარაძე 

მერიდიანი 2017 

4. ფედერალიზმის პერსპექტივები 
საქართველოში. კრიტიკული ანალიზი 

 გიორგი გორაძე „ეი ბი კომპანი“ 2012 

5. კერძო არბიტრაჟი ქართული გიორგი გორაძე, ვარლამ 
ბაძაღუა 

 2007 

სტატიები 
6. ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის ევროპული 
კონვენციის გამოყენება საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ,  

 

ქართული გიორგი გორაძე თანამედროვე 
საერთაშორისო 
სამართლის აქტუალური 
საკითხები (სამეცნიერო 
ნაშრომთა კრებული) 

2020  
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7. არაკონსტიტუციური საკანონმდებლო 
უმოქმედობა და აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ანტიკონსტიტუციური 
კონსტიტუცია. 

ქართული გიორგი გორაძე ჟურნალი „ორბელიანი“, 
№1 

2019 

8. Separation of Powers According to the New 
Amendments to the Constitution of Georgia – 
Problems and Prospects 

ინგლისურ
ი 

გიორგი გორაძე ჟურნალი “Bratislava Law 
Review”, vol. 3, №1 

2019 

9. საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიების სამართლებრივი 
საფუძვლები და დეოკუპაციის 
პერსპექტივები 

ქართული  საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალები 

2019 

10. დევოლუცია გაერთიანებულ სამეფოში: 
შოტლანდიის გაზრდილი უფლებები 
სოციალურ-ეკონომიკურ და საგადასახადო-
საფინანსო სფეროებში 

ქართული გიორგი გორაძე  „ლადო ჭანტურია 55“ 2018 

11. ხალხის „არაკომპეტენტურობის პრობლემა“ 
პირდაპირი დემოკრატიის თეორიაში 

ქართული გიორგი გორაძე ჟურნალი „იურისტი“, №3 
(12) 

2017 

12. დევოლუცია დიდ ბრიტანეთში და 
შოტლანდიისთვის დელეგირებული 
პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული უფლებები 

ქართული გიორგი გორაძე ჟურნალი „თემიდა“,№10 
(12) 

2016 

13. საქართველოს ფედერალიზაციის იდეის 
კრიტიკა 

ქართული გიორგი გორაძე პროფესორ შოთა 
ფაფიაშვილის 
დაბადებიდან მე-80 
წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო 
შრომების კრებული 

2015 

14. რუსეთის ტერიტორიული მოწყობის 
თავისებურებანი 

ქართული გიორგი გორაძე ჟურნალი „მეცნიერება და 
ცხოვრება“, №2 (10) 

2014 

15. ფედერალიზმის პერსპექტივები უკრაინაში ქართული გიორგი გორაძე ჟურნალი „კავკასიის 
საერთაშორისო 

2014 
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უნივერსიტეტის მაცნე“, 
№7 

16. იმპერიული ფედერალიზმი ქართული გიორგი გორაძე კრებული „სამართლის 
აქტუალური პრობლემები, 
საერთაშორისო 
კონფერენციის მასალები“ 

2014 

17. ორსუბიექტიანი ფედერალიზმი და 
სახელმწიფოს მთლიანობის პრობლემა 

ქართული გიორგი გორაძე ჟურნალი „თემიდა“. №5 (7) 2011 

18. საქართველოს ფედერალიზაცია ქართული გიორგი გორაძე ჟურნალი 
„მართლმსაჯულება და 
კანონი“, №3 

2009 

19. Частный арбитраж в урегулировании 
налоговых споров 

რუსული გიორგი გორაძე ჟურნალი „Третейский 
суд“, № 5 (53) 

2007 

20. გერმანიის თანამედროვე ფედერალიზმი ქართული გიორგი გორაძე ჟურნალი „ადამიანი და 
კონსტიტუცია“, №4 

2006 

21. Особенности закона Грузии „О частном 
арбитраже“ 

ქართული გიორგი გორაძე ჟურნალი „Третейский 
суд“, № 3 (33) 

2004  

თარგმანები 
22. , ფედერალიზმის ორი სახე თარგმანი 

ინგლისურ
იდან 

ანტონინ სკალია, თარგმნა 
გიორგი გორაძემ 

ჟურნალი „ორბელიანი“, 
№3 

2020 

23 შრომის სამართალი სპორტში. II ნაწილი თარგმანი 
ინგლისურ
იდან 

როჯერ უელჩი, თარგმნა 
გიორგი გორაძემ 

ჟურნალი „იურისტი“, №9 2020 

24. შრომის სამართალი სპორტში. I ნაწილი თარგმანი 
ინგლისურ
იდან 

როჯერ უელჩი, თარგმნა 
გიორგი გორაძემ და ელენე 
ჯოხიძემ 

ჟურნალი „იურისტი“, №8 2019 
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