ლელა ჯანაშვილი

დაბადების თარიღი: 14.10.1970
მოქალაქეობა: საქართველოს
მისამართი: ქ. თბილისი, დ. ბაქრაძის ქ. 6ა, ბ. 227
ტელეფონი: (+995 32) 2340652 / +995 577973903
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ესპანური სამართლის შესწავლის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი,
იურიდიული ფაკულტეტის ინტერნაციონალიზაციისა და სამეცნიერო
კვლევების სამსახურის უფროსი, სამართლის მეთოდების მიმართულების
ასოცირებული პროფესორი.

განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება,

ჩარიცხვისა და

ფაკულტეტი

დამთავრების

კვალიფიკაცია

წლები
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
იურიდიული
ფაკულტეტი

1988-1993

საქართველოს

1999-2001

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი,
გათანაბრებული სამართლის დოქტორთან
№ 003726

2011-2018

სამართლის დოქტორი, Ph.D
ხარისხის
ეროვნული
რეესტრი
№
2019/176372;
ცენტრის კოდი: 08071287;
ხარისხის საუნივერსიტეტო რეესტრი №
216175.

სახელმწიფოსა

და

მეცნიერებათა

აკადემიის

სამართლის

ინსტიტუტის

სამართალმცოდნე,

იურისტის

კვალიფიკაცია (დიპლომი YB № 995875
წარჩინებით)

კონსტიტუციური სამართლის მიმართულება
ბარსელონის
ავტონომიური
უნივერსიტეტის
ადამიანის უსაფრთხოებისა და გლობალური
საჯარო სამართლის სადოქტორო პროგრამა

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი

1.

დისერტაციის დაცვის თარიღი,
მინიჭებული კვალიფიკაცია

2019

წლის

21

მარტი,

სამართლის

დოქტორი

ბარსელონის ავტონომიური უნივერსიტეტი.
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(Ph.D)

2. დისერტაციის დაცვის
მინიჭებული კვალიფიკაცია

თარიღი,

2003

წლის

კანდიდატის

26

აპრილი,

ხარისხი

იურიდიულ

მეცნიერებათა

(გათანაბრებული

მეცნიერებათა

დოქტორის ხარისხთან), № 003726 საქართველოს სწავლულ
ექსპერტთა საბჭო.

სამსახურებრივი გამოცდილება
თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

2022 წლის 10 თებერვლიდან

ბარსელონის ავტონომიური უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი

2012 წლის ივლისიდან
დღემდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის ინტერნაციონალიზაციისა და სამეცნიერო კვლევების
სამსახურის უფროსი

2015 წლიდან დღემდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
იურიდიული
ფაკულტეტის
სამართლის
ასოცირებული პროფესორი

2015 წლიდან დღემდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ესპანური სამართლის შესწავლის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი

2021

განათლების

წლის

აპრილიდან

ხარისხის

განვითარების

სახელმწიფო
მეთოდების

ეროვნული

ცენტრის

უნივერსიტეტის
მიმართულების

აკრედიტაციის

დღემდე

ექსპერტი

2009 წლიდან 2015 წლამდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის მეთოდების მიმართულების ასისტენტპროფესორი

2011 წლის ნოემბრიდან 2012 წლის ივლისამდე

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ნოტარიუსთა პალატა,
დეპარტამენტის სპეციალისტი

2006 წლის სექტემბრიდან 2011 წლის ივლისამდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
აკადემიური საბჭოს სამდივნოს უფროსი

სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ივანე ჯავახიშვილის
რექტორის თანაშემწე

სახელმწიფო

2006 წლის აპრილიდან
სექტემბრამდე

-

სახელობის

თბილისის

სასწავლო

უნივერსიტეტის

2004 წლის თებერვლიდან 2009 წლის მარტამდე

თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის
კონსტიტუციური სამართლის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი

2004 წლის მარტიდან 2006 წლის აპრილამდე

საქართველოს გენერალური პროკურატურა, სამართლებრივი უზრუნველყოფის
დეპარტამენტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს პროკურორი

1995 - 1996 წწ. /
2004 - 2005 წწ.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
სოხუმის ფილიალის კონსტიტუციური სამართლის ლექტორი
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უნივერსიტეტის

2003 წლის ივნისიდან 2004 წლის თებერვლამდე

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის მთავარი მრჩეველი

1993 წლიდან 2003 წლამდე

საქართველოს გენერალური პროკურატურა (სტაჟიორი, სტაჟიორ-პროკურორი,
პროკურორი).
(სამოქალაქო და საარბიტრაჟო საქმეებზე სასამართლო აქტების კანონიერებაზე
ზედამხედველობის სამმართველო; სახელმწიფო ბრალდების მხარდამჭერი
სამმართველო; სისხლისსამართლებრივი დევნისა და გამოძიების საპროცესო
ხელმძღვანელობის სამმართველოს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაზე
ზედამხედველობის განყოფილება)

პედაგოგიური გამოცდილება
აკრედიტებული/ავტორიზებული
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება

სწავლების
საფეხური

სასწავლო კურსები

ბარსელონის ავტონომიური უნივერსიტეტი,
სამართლის ფაკულტეტი

ბაკალავრიატი

ევროპის კავშირის სამართალი
(არჩევითი კურსი, ლექცია)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

ბაკალავრიატი

შესავალი
სამართალმცოდნეობაში
(ძირითადი კურსი, სალექციო და სამუშაო
ჯგუფები)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

ბაკალავრიატი

სამართლის მეთოდები
(არჩევითი კურსი, ლექცია)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ფსიქოლოგიისა
და
განათლების
მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მაგისტრატურა

სამართლის თეორია
(ძირითადი კურსი, ლექცია)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული
ფაკულტეტი

მაგისტრატურა

უსაფრთხოებისა
და
დემოკრატიის
კონსტიტუციურ-სამართლებრივი
ასპექტები (არჩევითი კურსი, ლექცია)

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები
თარიღი
2019 წლის 3-12 ნოემბერი

კურსების/ტრენინგების დასახელება
სამუშაო შეხვედრა, პომპეუ ფაბრას უნივერსიტეტის ენათა მეცნიერებისა და
თარგმანის დეპარტამენტი (ბარსელონა, კატალონია, ესპანეთი)
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2018 წლის 6-13 მაისი

სამუშაო შეხვედრა, ალკალა დე ენარესის უნივერსიტეტის ფილოლოგიის,
იურიდიული ესპანურისა და თარგმანის დეპარტამენტში (ალკალა დე ენარესი,
მადრიდი, ესპანეთი)

2017 წლის 30 მაისი - 3
ივნისი

ევროპის საბჭო/პოლიტიკურ საკითხთა დეპარტამენტი ― პირველი სასწავლო
შეხვედრა პროფესიონალებისათვის ბილინგვური განათლების შესახებ (ვიტორია
გასტეიზი, ბასკეთი, ესპანეთი)

2016 წლის 6-20 მაისი

სამუშაო შეხვედრა, ბრიუსელის თავისუფალი
მეცნიერებათა დეპარტამენტი (ბელგია)

2016 წლის 28 ნოემბერი 2 დეკემბერი

ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი. თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის
ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა და ნატო-ს პროფესიული განვითარების
პროგრამა (კაჭრეთი, საქართველო)

უნივერსიტეტი,

პოლიტიკურ

1.

ლელა ჯანაშვილი,
გიორგი ამილახვარი
(კოორდინატორები)

პუბლიკაციის
სახეობა
(მონოგრაფია,
სტატია
რეცენზირებად,
საერთაშორისო,
უცხოურ,
ადგილობრივ
ჟურნალში,
საკონფერენციო
მასალები
(Proceedings) და
სხვა.
სტატია/
საკონფერენციო
მასალები
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პუბლიკაციის სათაური,
ავტორები, ჟურნალის/
გამომცემლობის
დასახელება, ტიპი/ტომი,
გვერდები,პუბლიკაციის
ელექტრონული მისამართი
(არსებობისშემთხვევაში)

„ევროპის უსაფრთხოება და
თანამედროვე
კონსტიტუციური
სახელმწიფო (საქართველოს
მაგალითი)“

ციტირებების რაოდენობა

ავტორები ყველა თანაავტორის
მითითებით, კონკურსანტის
გვარი გამოყოფილი უნდა
იქნეს მუქი
შრიფტით

2021

№

გამოქვეყნებისწელი

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები

4.

გოჩა ფერაძე
(კოორდინატორი)

პროფესორ
იროდიონ
სურგულაძისადმი
მიძღვნილი
სტატიათა
კრებული

„სამოქალაქო
დაუმორჩილებლობა განვითარებული
დემოკრატიის ნისანი versus
სამართლის
დარღვევა“

ლელა ჯანაშვილი
გიორგი გოგიაშვილი

მონოგრაფია

5.

„საქართველოს
ტერიტორიული მოწყობის
პრობლემათა გადაწყვეტის
გზები ბელგიისა და
ესპანეთის ტერიტორიული
მოწყობის შედარებითსამართლებრივი
ანალიზის ფონზე“

Joan Lluis perez Francesch Viridiana
Molinares Hassan
(კოორდინატორები)
ISBN 978-958-741-673-2

სტატია

En Defenza del Estado de
Derecho. Estudios sobre las
tensiones entre la seguridady la
libertad en el mundo dehoy/
სტატია: “Orden Constitucional
y eleccionde la politica exterior
de Georgia (objetivos,
problemas y perspectivas”

ლელა ჯანაშვილი
გიორგი გოგიაშვილი

სტატია,
„სამართლის
ჟურნალი“ № 2

„სახელმწიფო
ტერიტორიული
ორგანიზაციის თანამედროვე
პრობლემატიკა“

6.

7.
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2020
2019

Seguridad Humana y Derechos
Fundamentals. En Defenza del
Estado de Derecho / სტატია:
“Derechos Humanos y Human
Trafficking: Analisis de sus
factores y elementos”

სტატია

2018

„ესპანური ტოპონიმების,
ანთროპონიმების და
დარგობრივი ტერმინების
(ლინგვისტურლიტერატურულ,
სამართლებრივ და საჯარო
ადმინისტრაციის სფეროებში)
დაზუსტება და ქართულ ენაში
მათი გამოყენების ნორმების
შემუშავება“

2017

Viridiana MolinaresHassan
Joan Lluis perez Francesch
(კოორდინატორები)
ISBN 978-958-789-094-5

მონოგრაფია

2016

3.

მარინე კობეშავიძე
სოფიო ფეიქრიშვილი
ლელა ჯანაშვილი
ქეთევან ხუსკივაძე
ISBN 978-9941-26-689-8

2016

2.

სტატია /
საკონფერენციო
მასალები

„თავისუფლებისა და
უსაფრთხოების
პერსპექტივები.
სახელმწიფოთა
ტრანსფორმაცია
საქართველოსა და
ესპანეთში“, სტატია:
„სახელმწიფოთა
ტერიტორიული
ორგანიზაციის ზოგიერთი
ასპექტის შესახებ
(შედარებითსამართლებრივი ანალიზი)“
(გვ. 92-158)

Lela Janashvili
ISSN: 1133-89

მონოგრაფია
(ბარსელონის
ავტონომიური
უნივერსიტეტის
სოციალურ და
პოლიტიკურ
მეცნიერებათა
ინსტიტუტის
კოლექცია)

“Construyendo una nueva
Europa.La
europeización
del
modelo de seguridad en Georgia”
WP núm. 325 Edición: Institut
deCiències Polítiques iSocials
(ICPS)

სტატია,
„სამართლის
ჟურნალი“ № 1

„სამართლებრივი
უსაფრთხოება, როგორც
სამართლის ძირითადი
ფუნქცია და
სამართლებრივი
სახელმწიფოს
უმნიშვნელოვანესი
პრინციპი“

ლელა ჯანაშვილი
12.
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1

ლელა ჯანაშვილი (კოორდ.) ჟოან
ლუის პერეს ფრანსეჩი, ტომას
ხილ მარკესი. ხუან კარლოს და
სილვა ოჩოა
ISBN 978-9941-9372-4-8

2015

“El sistema político de Georgia:
objetivos, problemas y
perspectivas” Working Paper
núm. 339. Edición:Institut de
Ciències Polítiques i Socials
(ICPS) Mallorca, 244, pral.
08008Barcelona (España)”
<www.icps.cat>

2015

სტატია

Lela Janashvili
ISSN: 1133-8962

2

11.

„სამართლის თეორიის
პრობლემები
ნაწილი პირველი“

2014

10.

მონოგრაფია

2014

9.

ლელა ჯანაშვილი
ISBN 978 -9941-9171-0-1

2014

8.

Lela Janashvili
ISSN: 1133-8962

მონოგრაფია
(ბარსელონის
ავტონომიური
უნივერსიტეტის
სოციალურ და
პოლიტიკურ
მეცნიერებათა
ინსტიტუტის
კოლექცია)

“La seguridad como elemento
de la construcción europeadel
siglo XXI“

14.

WP núm. 301 Edición: Institut
deCiències Polítiquesi Socials
(ICPS)
<www.icps.cat>

1

„ავტონომიათა სახელმწიფო“
და
„ეროვნებათა ერი“

2012

სტატია,
„სამართლის
ჟურნალი“ № 2

2011

ლელა ჯანაშვილი
13.

ციტირების ინდექსი, h და g ინდექსები
ციტირების ინდექსი

h-ინდექსი

5

g-ინდექსი

2

საგრანტო პროექტები
№

განხორციელების
წლები

დონორი
ორგანიზაცია,
პროექტის/
ხელშეკრულების
№

პროექტის დასახელება

1.

2019 წელი

შოთა რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი

სეზონური სკოლა/ საერთაშორისო
კონფერენცია: „ევროპის უსაფრთხოება და
თანამედეროვე კონსტიტუციური
სახელმწიფო (საქართველოს მაგალითი)“

პროექტის
სამეცნიერო
ხელმძღვანელი

2.

2017-2019 წწ.

შოთა რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
(SRNSFG- FR17-85)

ესპანური ტოპონიმების, ანთროპონიმების
და დარგობრივი ტერმინების
(ლინგვისტურ-ლიტერატურულ,
სამართლებრივ და საჯარო
ადმინისტრაციის სფეროებში) დაზუსტება
და ქართულ ენაში მათი გამოყენების
ნორმების შემუშავება

პროექტის
ძირითადი
პერსონალი

3.

2015-2016 წწ.

შოთა რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი
(FR/355/2-181/14)

საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის
პრობლემათა გადაწყვეტის გზები
ბელგიისა და ესპანეთის ტერიტორიული
მოწყობის შედარებით-სამართლებრივი
ანალიზის ფონზე

პროექტის
სამეცნიერო
ხელმძღვანელი
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როლი პროექტში

4.

2013-2014 წწ.

ფონდი ღია
საზოგადოება
(OSF-GFGP- Global
Faculty Grants
Program –
research/publications
Grant)
№ IN2013-05147

ახალი ევროპის შექმნა - საქართველოს
ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის
ევროპეიზაცია

ინდივიდუალური
გრანტი /
მკვლევარი

თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან:

(უცხოეთის უნივერსიტეტებთან/სამეცნიერო ცენტრთან ერთობლივ სასწავლო
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა, მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება და სხვ.)
თანამშრომლობის
ფორმა
წევრი

უნივერსიტეტის / სამეცნიერო ცენტრის დასახელება

ბარსელონის ავტონომიური უნივერსიტეტის
სახელობის ადამიანის უსაფრთხოების კათედრა

დაწყებისა და
დასრულების
თარიღი
2021
წლის
ნოემბრიდან
დღემდე

მკვლევარი

ბარსელონის ავტონომიური უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ინსტიტუტის კვლევითი ჯგუფი „თავისუფლება, დემოკრატია
და სახელმწიფოთა ტრანსფორმაცია“

2011 წლიდან
დღემდე

კოორდინატორი

სახელმწიფოთა
კონსტიტუციური
ტრანსფორმაციის
შემსწავლელი
უნივერსიტეტთაშორისი ქსელი (იტალიის სალენტოსა და ბარის ალდო
მოროს უნივერსიტეტები, ესპანეთის ― სევილიის, კადისის და ბარსელონას
ავტონომიური უნივერსიტეტები, კოლუმბიის ბარანკიის უნივერსიტეტი და
თსუ)

2015 წლიდან
დღემდე

მოწვეული
ლექტორი

გრანადის უნივერსიტეტი, ერაზმუსის აკადემიური პერსონალის მობილობის
ფარგლებში

მიმდინარე

მოწვეული
ლექტორი

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი,
პერსონალის მობილობის ფარგლებში

მკვლევარი

ბარსელონის ავტონომიური უნივერსიტეტი, საჯარო
ისტორიულ-იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

მოწვეული
ლექტორი

ლა კორუნიას უნივერსიტეტი,
მობილობის ფარგლებში

მოწვეული
ლექტორი

ფონდი ღია საზოგადოება ― Hesp ReSet, OSI, International Regional Project
“Eternal Capitals” Log-In ID: 40020278 Project Code: E1106 Project Name: ReSET
2009/Conception of Eternal Capitals-From Ancient Cosmopolitan Cities to Modern
Megapolises, სტამბოლი, თურქეთი
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მანუელ

სამეცნიერო

ბალბეს

ერაზმუსის

პროფ.

ან

ერაზმუსის

აკადემიური

სამართლისა

აკადემიური

და

პერსონალის

2021 წლის 2127 ნოემბერი

2019 წლის 24
ივლისი 20 აგვისტო
2018 წლის
მაისი
2010 წლის
1-14 აგვისტო

მკვლევარი,
მოწვეული
ლექტორი

ესპანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. განვითარებისა და საერთაშორისო
კოოპერაციის ესპანური სააგენტო. პოსტ-სადოქტორო სტიპენდია. ბარსელონას
ავტონომიური უნივერსიტეტის საჯარო სამართლისა და ისტორიულიურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი.

2009 წლის 1
სექტემბრიდან
2011 წლის 1
სექტემბრამდე

სხვა სახის აქტივობა:
(მიღწევები, გამოცდილება, დამსახურება, ენების ცოდნა და სხვ.)
№

აქტივობის დასახელება

1.

ბარსელონის ავტონომიური უნივერსიტეტის ექსტრაორდინალური დოქტორის წოდება გამორჩეული
სადოქტორო კარიერისათვის (2020 წ.)

2.

ესპანურ-ქართული მულტილინგვისტური იურიდიული ლექსიკონის ავტორი:
<www.glosario-mjp.com>

4.

ენების ცოდნა: ესპანური ― C2; ინგლისური ― B1; რუსული ― C1; კატალონიური ― B1.

№

დამატებითი ინფორმაცია

1.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგამომცემლო საბჭოს წევრი.

2.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
ელექტრონული მედია ცენტრის სარედაქციო საბჭოს წევრი.

3.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
„სამართლის ჟურნალის“ სარედაქციო საბჭოს წევრი.

4.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
საბჭოს წევრი.
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უნივერსიტეტის

პუბლიცისტიკისა

და

