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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 
უშანგი ბახტაძე 
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 
კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. 3, 0186, თბილისი, საქართველო 
+995 577 28 18 28 
+995 032 2 422 242 
u.bakhtadze@sabauni.edu.ge     
 
განათლება 
 
აღწერა                 თარიღები 

 
PhD ივანე ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი         2012-2020 
მიმართულება: სისხლის სამართალი  
სადოქტორო თემა: კრიმინალიზაციის პროცესის კრიმინოლოგიური ანალიზი 
თემის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მორის შალიკაშვილი 
 
MSc, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი                                                        2012-2013 
მიმართულება: კრიმინოლოგია და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება  
სადისერტაციო თემა: არის თუ არა პროსტიტუცია დანაშაული  
დაზარალებულის გარეშე?  
თემის ხელმძღვანელი: პროფ. კაროლინ ჰოილი 
 
MA, ივანე ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი           2008-2010 
მიმართულება: სისხლის სამართალი  
სამაგისტრო თემა: უკიდურესი აუცილებლობა ქართულსა  
და საერთო (ანგლო-საქსურ) სამართლის ქვეყნებში 
თემის ხელმძღვანელი: პროფ. მერაბ ტურავა  
 
BA, ივანე ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი            2004- 2008 
 
 
 
პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

ასისტენტი, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი,                                
სასწავლო კურსები: სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი; 
კრიმინოლოგია; დანაშაული და მედია; ორგანიზებული 
დანაშაულის სამართალშეფარდების პრობლემები 
 

2018-  
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მოწვეული ლექტორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი                      
სასწავლო კურსები: კრიმინოლოგია; ვიქტიმოლოგია; დანაშაული 
და მედია 
 
მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტი 
სასწავლო კურსები: კრიმინოლოგია 
 
მოწვეული ლექტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 
სასწავლო კურსები: სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი; 
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი; საერთაშორისო სისხლის 
სამართალი; ორგანიზებული დანაშაულის სამართალშეფარდების 
პრობლემები 
 

 

2016-2018 
 
 
 

2017-2018 
 
 
 
 

              2013-2016 
 

 
სამუშაო გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

ჯორბენაძე გაწერელია ქაუნსელორსი, დამფუძნებელი პარტნიორი, 
გენერალური დირექტორი, სისხლის სამართლის ადვოკატი 
 
ევროპის საბჭო, პროექტის ოფიცერი 
 
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, კონსულტანტი, 
უფროსი კონსულტანტი, სამმართველოს უფროსი 
 
საადვოკატო ფირმა, „სამართლებრივი კონსულტაციის ჯგუფი 
სისხლის სამართლის ადვოკატი 
 
საადვოკატო ფირმა, „ერისთავი და პარტნიორები“, სტაჟირება                           
 
თბილისის სააპელაციო სასამართლო, პრაქტიკა                                                    

2017- 
 
 

2017- 
 
 

2011-2017 
 
 
 

2010-2011 
 
 

               2009-2010 
 
                  2009 

 
 

  
 

კონფერენციები 
 
აღწერა თარიღები 

 

„ქალ მოსამართლეთა როლი მართლმსაჯულებაში“, ევროპის საბჭო 
 
„მედიის კანონი“, დოიჩე ველე 
 
„დებატები აღდგენითი მართლმსაჯულების თაობაზე“, 

2018 
 

2016 
 

2013 
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ოქსფორდის უნივერსიტეტი 
 

 
 

 
 
სემინარები და ტრენინგები 
 
აღწერა თარიღები 

 

სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ევროპის საბჭო 
 
ცნობიერების ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობებში, 
(ევროპული კომისიის პროექტი) Estonian School of Diplomacy 
 
რა მუშაობს?: ციხეების როლი დანაშაულის პრევენციის საკითხში, 
ოქსფორდის უნივერსიტეტი 
 
პრაქტიკული სამართლის “STREET LAW” ტრენინგი USAID and ABA 
Rule of Law 
 

2016 
 
 

2015 
 
 
 

2013 
 
 
 

2010 

  

 
გრანტები და სტიპენდიები 
 
აღწერა თარიღები 

 
International Visitor Leadership Program: A Legal research in the U.S. 
United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural 
Affairs 
 
UK Government (Chevening) Scholarship,  
Foreign and Commonwealth Office (FCO) 
 

2016 
 
 
 

2012 

 
პროფესიული საზოგადოების წევრობა 
 
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია 
 
დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი  
 
ენობრივი კომპეტენცია 
   
ქართული - მშობლიური 
ინგლისური - სრულფასოვნად 
რუსული - კარგ დონეზე 
გერმანული - დაწყებით დონეზე 
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სხვა უნარ-ჩვევები 
 
MS Windows, MS Office, ინტერნეტი, Adobe Acrobat, Mac OS - ძალიან კარგ დონეზე ცოდნა 
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 
 
 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 
 

წიგნები 
1. სასჯელის 

დანიშვნისას 
გასათვალისწინებელი 
გარემოებები 

ქართული უშანგი 
ბახტაძე 

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2016 

2. მედიასამართალი ქართული სერგი 
ჯორბენაძე, 
უშანგი 
ბახტაძე, 
ზურაბ 
მაჭარაძე 

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა 

2014 

სტატიები 
3. კრიმინალიზაციის 

აკრძალვა, როგორც 
ახალი უფლება?  
 

ქართული უშანგი 
ბახტაძე 

კრებულში: ადამიანის უფლებათა დაცვა და სახელმწიფოს 
ვალდებულებები, 2019, ივ. ჯავახიშვილის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2019 

4. კრიმინალიზაციის 
მორალური საზღვრები 

ქართული უშანგი 
ბახტაძე 

სერგო ჯორბენაძე 90, საიუბილეო გამოცემა, დავით 
ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა 

2019 

5. Does Sentence 
Reduction for a Guilty 
Plea Undermine 
Proportionality in 
Sentencing and Should It 
Be Abolished? 

ინგლისური უშანგი 
ბახტაძე 

Social Science Research Network - 
https://ssrn.com/abstract=3412959 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3412959 

2019 
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6. შვილების მხრიდან 
მშობლების 
წინააღმდეგ 
მიმართული 
ძალადობა, როგორც 
ოჯახში ძალადობის 
ერთ-ერთი სახე 

ქართული უშანგი 
ბახტაძე 

გურამ ნაჭყებია 75, საიუბილეო გამოცემა, დავით 
ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა 

2016 

7. პენოლოგიის არსი და 
მისი მიმდინარეობები 

ქართული უშანგი 
ბახტაძე 

კრიმინოლოგიის ჟურნალი, დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 1 (2016). 

2016 

8. Adolescent Violence 
Towards Parents: Is it 
More Complex Form of 
Family Violence? 
 

ინგლისური უშანგი 
ბახტაძე 

Social Science Research Network -
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2811095> 

2016 

9. Investigating Adolescent 
Violence towards 
Parents 

ინგლისური უშანგი 
ბახტაძე 

South Caucasus Law Journal: Right to a fair trial 2015 

10. „სამართლებრივი 
დავის გადაწყვეტის 
ალტერნატიული 
საშუალებები 
(შესაძლებელია თუ 
არა მედიაციის და 
არბიტრაჟის შერწყმა 
და მისი 
დამოუკიდებელ 
ინსტიტუტად 
განხილვა?). 
 

ქართული უშანგი 
ბახტაძე 

კერძო სამართლის მიმოხილვა, დავით ბატონიშვილის 
სამართლის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი 2014 

2015 

11. ვის მხარეს არის 
ძალაუფლება 
პოლიციისა და მედიის 
ურთიერთობისას? 

ქართული უშანგი 
ბახტაძე 

ლადო ჭანტურია 50, საიუბილეო გამოცემა, დავით 
ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი 

2014 



                                                                                                                         Curriculum Vitae 

3 Kalistrate Kutateladze St, Tbilisi, 0186 
Tel: (+995 32) 2 42 22 42.  E-mail:  info@sabauni.edu.ge 

(ინგლისისა და 
უელსის პოლიციისა 
და მედიის 
ურთიერთობის 
კრიტიკული ანალიზი) 
 

12. Is Prostitution a 
Victimless Crime 
 

ინგლისური
  

უშანგი 
ბახტაძე 

Social Science Research Network - 
<http://papers.ssrn.com/sol3/results.cfm> 

2014 

13. უკიდურესი 
აუცილებლობა 
საერთო (ანგლო-
საქსური) ტიპის 
სამართალში 

ქართული უშანგი 
ბახტაძე 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1 (32) 12 2012 

თარგმანები 
14. დანაშაულის 

პრევენცია: 
ყოვლისმომცველი 
მიდგომა 

ქართული  ტორე 
ბიორგო 
(თარგმანი 
უშანგი 
ბახტაძისა) 

ქართულ ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია 2019 

15. ტკივილის საზღვრები ქართული ნილს 
კრისტი 
(თარგმანი 
უშანგი 
ბახტაძისა) 

ქართულ ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია 2017 
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