გრიგოლი გიორგაძე

ავტობიოგრაფია
განათლება:
2003-2004
ნიუ
კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა
აშშ
ღია საზოგადოების ინსტიტუტისა (OSI) და საზოგადოებრივი
ინტერესების სამართლებრივი ინიციატივის (PILI) სტიპენდიანტი

იორკი,

1996-2001
თბილისი,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველო
საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების
ფაკულტეტი, სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი
2007, 25 ნოემბერი
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო სერთიფიკატი – საერთო სპეციალიზაცია

თბილისი,
საქართველო

2011 წლიდან - დღემდე
კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა
საერთაშორისო სამართლის დოქტორანტი

თბილისი,
საქართველო

საქმიანობა:
2018, 23 ივლისიდან - დღემდე
თბილისი,
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, საქართველო
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
მინისტრის მოადგილე.
2014, 31 ივლისი - 2018, 12 ივლისი
თბილისი,
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით საქართველო
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
მინისტრის პირველი მოადგილე, სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი.
2012, 11 ოქტომბერი - 2014, 22 ივლისი
თბილისი,
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
საქართველო
მინისტრის პირველი მოადგილე, სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი,
პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივმოქმედი კომისიის
თავმჯდომარე.
2009, 02 მარტი – 2012, ოქტომბერი
შპს “ტელეიმედი”
იურიდიული სამსახურის უფროსი

თბილისი,
საქართველო
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2008, 18 ნოემბერი-2010
სპს ”ბი-დი-ჯი ლიგალი”
პარტნიორი ადვოკატი

თბილისი,
საქართველო

2008, 17 ნოემბერი-2012, ოქტომბერი
შპს ”ბი-დი-ჯი არბიტრაჟი”
არბიტრი

თბილისი,
საქართველო

2006, 07 თებერვალი - 2008, 17 ნოემბერი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
გამოძიებისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი

თბილისი,
საქართველო

2015 - დღემდე
აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი
ლექტორი:
 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები
 ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი

2016 – დღემდე
ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი
ლექტორი:
 ქართული სამართლის ისტორია
 ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი
 რომის სამართლის საფუძვლები

თბილისი,
საქართველო

2017-2018
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
ლექტორი:
 საკონსტიტუციო სამართალი
 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები
 რომის სამართლის საფუძვლები

თბილისი,
საქართველო

2006, 25 დეკემბერი - დღემდე
კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა
ლექტორი:
 საერთაშორისო საჯარო სამართალი
 ქართული სამართლის ისტორია
 ადამიანის უფლებათა სამართალი
 რომის სამართალი

თბილისი,
საქართველო

2018, მარტიდან - დღემდე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

თბილისი,
საქართველო
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თბილისი,
საქართველო

ლექტორი:
 ქართული სამართლის ისტორია
2010 წლის 24 აპრილი - 2012, ოქტომბერი
თბილისი,
სასამართლო ადმინისტრირების და მენეჯმენტის პროექტის (USAID საქართველო
JAMR) მხარდაჭერით შექმნილი მოსამართლეებისა და ადვოკატების
საკონსულტაციო ჯგუფის წევრი
2006 - 2008, 17 ნოემბერი
თბილისი,
ადამიანით
ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის)
წინააღმდეგ
მიმართული საქართველო
ღონისძიებების
განმახორციელებელი
საუწყებათაშორისო
საკოორდინაციო საბჭო
საბჭოს მუშაობაში მონაწილე, ტრეფიკინგის მსხვერპლის სტატუსის
მიმნიჭებელი მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი
2007-2008, 17 ნოემბერი
თბილისი,
ადამიანთა წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი საქართველო
მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო
საბჭოს მუშაობაში მონაწილე
2005 – 2006, 06 თებერვალი
თბილისი,
ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრი
საქართველო
ადვოკატი
 უფასო იურიდიული კონსულტაციები
 წარმომადგენლობა
სასამართლოსა
და
ადმინისტრაციულ
ორგანოებში
 იურიდიული კონსულტაციები საქველმოქმედო-ჰუმანიტარული
ფონდისათვის (SOCO)
 ტრენერი-ექსპერტი
არასრულწოვანთა
დანაშაულის
ადმინისტრაცია
 საწვრთნელი
მოდულები
იურისტებისათვის
და
ჟურნალისტებისათვის
2003, 2005
თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი
საარჩევნო
სამართლის,
ადმინისტრაციული
სამართლისა
კონსტიტუციური სამართლის ლექტორი

თბილისი,
საქართველო
და

2004-2005
თბილისი,
საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია
საქართველო
ტრენერი, ექსპერტ-იურისტი
 ტრეინინგი ფსიქიატრებისათვის – “ეთიკისა და სამართლის
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საკითხები ფსიქიატრიაში – ტრენერი
საქართველოს კანონში “ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ”
ცვლილებებისა და დამატებების მომზადება

2000-2004
თბილისი,
კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი
საქართველო
გამგეობის წევრი, სოციალურ საკითხთა და ანტიკორუფციული
ჯგუფის ხელმძღვანელი, ადვოკატი
 პროექტის _ “პაციენტთა იურიდიული კლინიკა” კოორდინატორი
 პროექტი – "იურიდიული კლინიკის" მონაწილე (ადვოკატი)
 მონიტორინგის განხორციელება ადმიანის უფლებათა დაცვის
სფეროში
 უფასო სამართლებრივი დახმარება სოციალურად დაუცველი
 ფენებისათვის (კონსულტაციები, საადვოკატო მომსახურება
სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის
საქმეებზე)
 უნგრეთის ფსიქიურად დაავადებულთა საადვოკატო ცენტრის
(MDAC)
 საგრანტო
პროგრამის
“იურიდიული
წარმომადგენლობა
ფსიქიკურად დაავადებულთათვის” დირექტორი, იურისტი
2004 სექტემბერი– ნოემბერი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის
უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილების უფროსი

თბილისი,
საქართველო
სამართლებრივი

2003 ნოემბერი – 2004 მარტი
მანჰეტენის იურიდიული სამსახური
სამართლებრივი ასისტენტი
 საქმეთა მომზადება სასამართლო განხილვისათვის
 სასამართლო გამომძიებელთან ერთად ფაქტების მოძიება
 სასამრთლო გამომცდელთან ერთად ანგარიშების მომზადება

ნიუ
აშშ

იორკი,

2002
თბილისი,
იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
საქართველო
მსჯავრდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულების
საზოგადოებრივი კონტროლის მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი
2002
თბილისი,
სამართლიანი არჩევნები
საქართველო
მთაწმინდის საოლქო დამკვირვებელთა კოორდინატორი ქ.თბილისის
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს
არჩევნებზე
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2001
თბილისის მერიის ბავშვთა უფლებების დაცვის საქალაქო ცენტრი
იურისტი

თბილისი,
საქართველო

2000-2001
Amnesty International
თბილისის სტუდენტური ჯგუფის კოორდინატორი
 კამპანიების
ორგანიზება,
საგანმანათლებლო
ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში

თბილისი,
საქართველო
საქმიანობა

2000_2002
თბილისის #67 საჯარო სკოლა
მასწავლებელი
 ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
 საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის საფუძვლები

თბილისი,
საქართველო

2001
თბილისი,
ზოგიერთი პირველი რიგის ანტიკორუფციული ღონისძიებების შესახებ საქართველო
საქართველოს
პრეზიდენტის
#95
ბრძანებულების
სამოქალაქო
მონიტორინგის ჯგუფის წევრი (OSGF)
2001
თბილისი,
სამართლიანი არჩევნები
საქართველო
საუბნო დამკვირვებელი ვაკის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატის
არჩევნებზე
2000
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
სტაჟიორი

თბილისი,
საქართველო

2000
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
სტაჟიორი

თბილისი,
საქართველო

2000-2001
თბილისი,
სახელმწიფო-სამართლებრივ ოლიმპიადაში “ადამიანი და კონსტიტუცია” საქართველო
მონაწილე ქ.თბილისის 67-ე საჯარო სკოლის გუნდის ნაკრების
პასუხისმგებელი პირი (ფინალისტი)
მონაწილეობა. სერთიფიკატები:
 მე-2 ანტიკორუფციული საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა. 10-19 ივლისი, 2008
ავსტრია. ორგანიზატორი ავსტრიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრო
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ლისაბონის ფორუმი: “ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტები: ადამიანის
უფლებათა დაცვის ქვაკუთხედი” (16-17 ნოემბერი, 2007 ლისაბონი, პორტუგალია).
ორგანიზატორი – ევროპის საბჭო
იურიდიული ტრენინგი საჯარო მოსამსახურეებისათვის - საკანონმდებლო
ევალუაცია (ტრიესტი, იტალია 11-14 ივნისი, 2007). ორგანიზატორი – ვენეციის
კომისია, ევროპის საბჭო
I სასწავლო სესია ადამიანის უფლებათა დამცველი იურისტებისათვის (18-20
ოქტომბერი 2004, სტრასბურგი, საფრანგეთი. ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლო). ორგანიზატორი – ევროპის საბჭო
ღია საზოგადოება სამართლებრივი ინიციატივის მიერ სოროსის ფონდის
სტიპენდიანტებისათვის ორგანიზებული ტრეინინგი – “ლიდერული უნარჩვევების
გაუმჯობესება” (6-7 ივლისი 2004 უნგრეთი. ეგერი)
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისა და საქართველოს გაერო-ს ასოციაციის
მიერ ჩატარებული ტრეინინგ-სემინარი – “საერთაშორისო ჰუმანიტარული
სამართალი: თეორია და პრაქტიკა” (14-18 იანვარი, 2001 ლიკანი. საქართველო)
დამოუკიდებელი საზოგადოება “ადამიანის უფლებები საქართველოში” და აშშ-ს
მშვიდობის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საერთაშორისო ტრეინინგ-სემინარი
“კონფლიქტების თავიდან აცილება და მოგვარება” (17-21 იანვარი 2001 ლიკანი.
საქართველო)
ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველოს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა
საქართველოსა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის კოორდინაციის საბჭოს მიერ
ჩატარებული კონფერენცია – ანტიკორუფციული მონიტორინგის შედეგები და
პერსპექტივები საქართველოში (04-06 აგვისტო 2001 დაბა გუდაური. საქართველო)
მე-10 საერთაშორისო ანტიკორუფციული კონფერენცია (7-11 ოქტომბერი 2001 პრაღა.
ჩეხეთის რესპუბლიკა)
ეუთო-ს დაფინანსებით, ადამიანის უფლებათა თბილისის საერთაშორისო სკოლის
მიერ 2001 წლის 8-9 დეკემბერს თბილისის საშუალო სკოლების მე-9-11 კლასების
მასწავლებელთათვის ორგანიზებული სასწავლო სემინარი “თბილისის საშუალო
სკოლებში ადამიანის უფლებათა სწავლების სტანდარტები და ტექნიკა” (თბილისი.
საქართველო)
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული სემინარი გაერო-ს ადამიანის უფლებათა სტანდარტები და პროცედურები ეკონომიკურ,
სოციალურ და კულტურულ უფლებებთან მიმართებაში (13-17 დეკემბერი 2001
გუდაური. საქართველო)
ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდის მიერ ჩატარებული საერთაშორისო
სემინარი
სასომხეთის,
აზებაიჯანის
და
საქართველოს
არასამთავრობო
ორგანიზაციებისათვის
თემაზე:
“სამართლიანი
სასამართლოს
უფლების
მონიტორინგი” (24.06.02-02.07.02 ლიკანი. საქართველო)
ადამიანის უფლებათა ჰელსინკის ფონდის და აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა
და კანონიერების დაცვის ბიუროს მიერ ჩატარებული საერთაშორისო სემინარი
“ადამიანის უფლებათა სწავლების სტრატეგია და ტექნიკა” (18-23 ოქტომბერი 2002
ბაქო. აზერბაიჯანი)
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უცხო ენები:
ქართული - მშობლიური, ინგლისური - კარგად, რუსული - საშუალოდ.
კომპიუტერული პროგრამები:
Windows, Microsoft Word, Microsoft Office, Excel, Codex, Internet, E-mail.

7

