მირანდა ერემაძე
( Curriculum Vitae )

პერსონალური მონაცემები


სახელი, გვარი: მირანდა ერემაძე



დაბადების დრო და ადგილი: 15.07.1973, ქ. ზუგდიდი, საქართველო



მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე

განათლება, აკადემიური და სხვა კვალიფიკაცია


1995 წელს დაამთავრა

პროფესორ ჯ.

ბაქრაძის სახელობის თბილისის

სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი. აკადემიური ხარისხი - მაგისტრთან
გათანაბრებული.


1998

წელი-გაიარა სამთვიანი სწავლება იუსტიციის სასწავლო ცენტრში,

წარმატებით ჩააბარა გამოცდები მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობის
დასაკავებლად.


2003 წელი-ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქალაქო სამართლის
სპეციალიზაციით.



2004 წელი -პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.



2005

წელი-მოსამართლის

საკვალიფიკაციო

გამოცდა

სამოქალაქო

და

ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით.


2006 წელი-მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით.



2006 წელი-სპეციალური მომზადება პედაგოგიკასა და ფსიქოლოგიაში.



2015

წელი-

სპეციალური

მომზადება

თემაზე

არასრულწლოვანთა

მართლმსაჯულება, მათ შორის არასრულწლოვანთა ურთიერთობის მეთოდიკა
და მასთან დაკავშირებული საკითხები.


2015-2016 წელი- ჩიკაგოს-კენტის სამართლის სკოლა.



2010-2011წელითბილისის
კურსდამთავრებული.

პოლიტიკური

სწავლების

სკოლის

შესაბამისი პროფესიული საქმიანობა


1994-1995 წლები ფინანსთა სამინისტროს გამომცემლობა.
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1999-2005
წლებში
მუშაობდა
თბილისის
საოლქო
სასამართლოში
მოსამართლის თანაშემწედ.
2006 წელს მუშაობდა ს.ს.ი.პ დეპარტამენტ "სამტრესტ"-ში ეკონომიკურადმინისტრაციული სამმართველოს იურისტად.
საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 29 აგვისტოს N509 ბრძანებულებით
დაინიშნა ჯავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ.
საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 9 იანვრის N6 ბრძანებულებით
დაინიშნა მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 10 იანვრის N1/62007 გადაწყვეტილებით გამწესდა მცხეთის რაიონული სასამართლოს
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 29 აპრილის
გადაწყვეტილებით მივლინებულ იქნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში.
2010 წლის ნოემბრიდან დაინიშნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს
მოსამართლედ.
2016 წელი- მოსამართლეთა ასოციაციის თავმჯდომარე.
2016 წლის ივლისიდან მოსამართლეთა ასოციაციის გამგეობის წევრი,
აღმასრულებელი დირექტორი.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის 1/148
გადაწყვეტილებით სამ წლიანი გამოსაცდელი ვადით 25 ივლისიდან გამწესდა
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის
მოსამართლედ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 20 ოქტომბრის 1/272
გადაწყვეტილებით
გამწესდა
თბილისის
სააპელაციო
სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ,
კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე.

ტრენინგები, კონფერენციები
 2013 წელი - ადამიანის უფლებების დაცვა-სასწავლო ვიზიტი, ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო, სტრასბურგი;
 2014
წელი-ადამიანის უფლებების დაცვა-სასწავლო ვიზიტი, ევროსაბჭო,
სტრასბურგი;
 2014-წელი სემინარი- ,,ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია’’,
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი.
 2016 წელი- საერთაშორისო კონფერენცია ადმინისტრაციულ სამართალში.
ბიშკეკი-ყირგიზეთი.
 2016 წელი-ქალი მოსამართლეების საერთაშორისო ასოციაციის მე-13
კონფერენცია (IAWJ)-ვაშინგტონი.
 2018 წელი- სასწავლო ვიზიტი ვაშინგტონსა და კალიფორნიაში USAID/PROLoG
ორგანიზებით.
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პედაგოგიური საქმიანობა
 2013-2014 სასწავლო წელი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი- მოწვეული
ლექტორი.

 2014-2016- იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, სასამართლო მოხელეთა მომზადების
სპეციალური კურსი-ლექტორი.

 2018-იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი, ზოგადი ადმინისტრაციული
სამართლის სპეციალური კურსი, მოწვეული ექსპერტი.

 2018-2019

-თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
ადმინისტრაციული პროცესი, მოწვეული ლექტორი.

უნივერსიტეტი,

 2018-2019 -თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ზოგადი
ადმინისტრაციული სამართალი, მოწვეული ლექტორი.

 2019 წლის აპრილი--იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი, ინფორმაციის
თავისუფლება -სპეციალური კურსი, მოწვეული ექსპერტი.
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