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 السيرة الذاتية
 أوغرخييليدزي :العائلة اسم

 مينديا األول: االسم

 ذكر الجنس: نوع

 9191أيار/مايو  91 الميالد: تاريخ

 جورجيا :الجنسية
 أوروبا الشرقية :اإلقليمية المعايير
 متزوج :االجتماعية الحالة
 القائمة‘/ألف’ القائمة

  ‘باء’
 ‘ألف’القائمة 

 اجلورجيةاللغة األم:   اللغات
      مستوى متقدم الشفوية(  (     مستوى متقدم  : )املكتوبة( اإلنكليزية -
      مستوى أساسي الشفوية(  (     مستوى أساسي  : )املكتوبة(  الفرنسية -
      مستوى متقدم شفوية(ال  (     مستوى متقدم  : )املكتوبة( الروسية  أخرى لغات -
  :التعليمية المؤهالت -

20/0222 – 20/0222 
  اجلنائي للقانون العام والقانون األورويب القسم أملانيا، ترير، يف األورويب القانون أكادميية        املؤسسة: -
 ورويباأل العدل حول صيفيةال دورةال يف املشاركة شهادة املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

22/0222 – 20/0222 
 األمريكية احملامني نقابة  املؤسسة: -
  القضائي التدريب يف املشاركة شهادة املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

20/0222 – 20/0222 
 فرنسا سرتاسبورغ، يف بريليتز معهد     املؤسسة: -
  الفرنسية يف اللغة اخلاصة اللغوية التدريبية الدورة يف املشاركة شهادة املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

22/0992 – 02/0992 
 أملانيا فرايبورغ، يف غويته معهد   املؤسسة: -
  األملانية اللغة يف اخلاصة اللغوية التدريبية الدورة يف املشاركة شهادة املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

22/0992 – 02/0992 
  أملانيا فرايبورغ، الدويل،  والقانون اجلنائياألجنيب للقانون بالنك ماكس معهد  املؤسسة: -
 (Strafnormen im Atomenergierechtالذري ) القانون يف خبري املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: -

 20/0990 – 22/0990 
 اجلنائية العلوم يف العليا للدراسات الدويل املعهد                     املؤسسة: -

 اجلنائية العدالة يف اإلنسان حقوق محاية حول املؤمتر يف املشاركة شهادة  عليها:املؤهل )املؤهالت( احلاصل 
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02/0902 – 02/0900 
   تية          االسوفي االشرتاكية اجلمهوريات احتاد للعلوم، الروسية األكادميية والقانون، الدولة معهد                      املؤسسة: -

 (اجلنائي القانون يف وغري املوضوعية املوضوعية حجج العناصر) اجلنائي القانون دراسة   املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها:
20/0922 
   السوفياتية              االشرتاكية اجلمهوريات احتاد احلكومية، موسكو جامعة                     املؤسسة: -

 معتمد دبلوم ،"اإلمهال جرائم يف اللوم" اجلنائي، القانون يف دكتوراه املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: 
29/0920 – 20/0902 
 جورجيا احلكومية، تبليسي جامعة                     املؤسسة: -

 معتمد دبلوم ،"العام الدويل القانون يف احلياد" القانونية، الدراسات يف ماجستري املؤهل )املؤهالت( احلاصل عليها: 
 العملية الخبرة
 الوقت الراهنحتى  -20/0202
 اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة  العمل: جهة -
 (ألف القائمة) خمصصقاضي  اللقب الوظيفي: -

 حتى الوقت الراهن -22/0202
 جلورجيا العقوبات قانون على التعديالت لصياغة احلكومية اللجنة  العمل: جهة -
 عضو اللقب الوظيفي: -

 حتى الوقت الراهن -22/0202
 جلورجيا الدستورية ة احلكوميةاللجن  العمل: جهة -
 عضو اللقب الوظيفي: -

 حتى الوقت الراهن -29/0200
 الدولية القوقاز جامعة  العمل: جهة -
 املقارن اجلنائي القانون الدويل، اجلنائي القانون احمللي، اجلنائي القانون دائرة رئيس أستاذ، اللقب الوظيفي: -

00/0229 – 20/0200 
 (قوس احملكمة على الشعب) الشعب حمكمة - ميةحكو  غري منظمة  العمل: جهة -
 والرئيس مشارك مؤسس اللقب الوظيفي: -
استجابة إىل  احلساسة اجلنائية القضايا من العديد على احملاكمة ترأست حماكمات كقاضي  :معلومات أخرى -

 يف احمللفني هيئة نظام للفصل يف الدعاوى مبوجب األوىل كانت اخلربة. الشعب شكاوى
 (ألف القائمة) جورجيا

20/0220 – 20/0229 
 أوروبا يف والتعاون األمن منظمة   جهة العمل: -
  خبري اللقب الوظيفي: -
 متعددة دورة جتريبية انتقائية مع خاصة مهمة. أوكرانيا يف" املدربني تدريب" يف برنامج شاركت  :معلومات أخرى -

 قبل من أقل خربة ذويمن  ةلقضاا وعي مستوى رفع حول خربة األكثر القضاة لتدريب املناطق
  (ألف القائمة. )القضائية األنشطة -" الشرح" من وغريها" demotrials" مؤسسة

20/0999 – 20/0220 
   اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة  جهة العمل: -
   فيما يتعلق جبورجياقاض  اللقب الوظيفي: -
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  ،قضية 000 حبوايل الرئيسي املقرر باعتباري وكلفتقضية  1000 ما يزيد دراسة يف شاركت                   معلومات أخرى
 اخل وحاالت أخرى، بينوشيه و ناتشوفا قضية) اجلنائية املتعلقة باملسائل القضايا ذلك مبا يف                                   
 (ألف القائمة)                                   

29/0992 – 29/0990 
 جورجيا يف العدل جملس  جهة العمل: -
 السابق منصبه حبكم عضو              اللقب الوظيفي: -

  احملكمة وازدراء الفساد) اجلنائي احملتوى ذات القضايا يف القرارات وقمت باختاذ شاركت                   معلومات أخرى
 (ألف قائمةال( )اخل والتمييز                                   

00/0992 – 29/0999 
 جورجيا يف العليا احملكمة  جهة العمل: -
 رئيس              اللقب الوظيفي: -

 منصب الرئيس  النقض، دورات يف وخاصة اإلجرائية، املراحل مجيع يف اجلنائية القضايا قيادة                   معلومات أخرى
 (ألف القائمة) العليا للمحكمة العامة واجللسات                                   

20/0902 – 00/0992 
20/0922 – 02/0902 
 جورجيا يف العليا احملكمة                  جهة العمل: -
 العلمي االستشاري اجمللس سر أمني              اللقب الوظيفي: -

 لعدد معقول، وقت ضمن ،احللول وعمل للعدالة فعالة إلدارة التوجيهية تفاصيل املبادئ وضع                   معلومات أخرى
 .ةسابق ممارسة إىل تفتقر اليت اجلنائية القضايا فئاتمن                                    

  :األنشطة المهنية األخرى
 حتى الوقت الراهن – 22/0202

 :اجلورجية انونيةالق الدراسات جمال يف العلمية للبحوث اجلودة راقبةم نظامل رئيسال ديرامل       النشاط. 
 للعلوم جورجيا أكادميية                     

 حتى الوقت الراهن – 00/0202
 :القانونية دائرةال رئيسو  ،اجلورجيةاجلامعة  املسماة األوىل اجلامعة ،أندرو سانتيف  ستاذأ   النشاط 

0229 - 0200 
 :(إلنسانا وحقوق القضاء) ورجياجل العامة الدستورية اللجنة عضو  النشاط 

22/0999 
 :رقم توصيةال ترمجة  النشاطR(94)12  القضاة ودور وكفاءة استقالل بشأن األعضاء الدول إىل أوروبا جملس وزراء للجنة 

22/0999 
 :(9111" )للقضاة األساسي النظام حول األورويب امليثاق" ونشر ترمجة  النشاط 

22/0992 
 :السوابق ونشر وتعميم وحتليل لدراسة جورجيا يف العليا احملكمة يف اإلنسان حقوق مركز وتنظيم إنشاء  النشاط 

 األخرى الدولية واحملاكم اإلنسان حلقوق األوروبية للمحكمة القضائية                     
20/0990 

 :األساسية املبادئ حول" جورجيا يف العليا للمحكمة الكاملة اجللسة توصياتو  قرارات ونشر اعتماد   النشاط   
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  افرتاض وحول" ؛(9119" )استقالهال جورجيا دولة استعادة فرتة يف ةاجلمهوري احملاكم أنشطة يف واالجتاهات                 
  إصدار وحول" ؛(9111" )اجلنائية اإلجراءات يف الضحايا حقوقوحول " ؛(9111" )الدفاع يف واحلق الرباءة  
 (9119" )القضائيةالعقوبات   

00/0992 
 :على جلورجيا ةالدميقراطي التشريعات تطوير يف سامهتو  ،األحزاب السياسية املتعدد الربملان يف عضوا تانتخب   النشاط  

 .تعددي أساس                      
0902/0902 
 :روسيالعقوبات ال قانون منوذج تفاصيل صياغة يف مشاركة     النشاط 

 بالموضوع صلة المنشورة المواد أكثر
 1099 تبليسي ،(ساريةطباعته ) 1رقم . الدولية القوقاز امعةج منتدى ،"الدويل اجلنائي للقانون األساسية ئاملباد" 
 1001، تبليسي، 9رقم "يف فجر نظام العدالة اجلنائية الدولية"، والعدل.  
 1002سرتاسبورغ، ،  Liber Amicorum Luzius Wildhaber "،"السببية: انعكاس يف مرآة االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  

 9112، تبليسي، 1رقم  . (منتدى العدالة) Martlmsajulebis Matsne ،"احملكمة اجلنائية الدولية"  

 Anashkin G.Z., Borodin: التأليف"قانون العقوبات: حماولة النمذجة النظرية" )كتاب متخصص باللغة الروسية(، شارك يف   

B.A. … Nauka)9112، موسكو، ... )العلوم 
 9111، 90"اإلغفال اجلنائي". موسوعة جورجية، جملد رقم   
  Die Bedeutung des Schuldgehalts der Tat im Strafrecht. Zweites Deutsch - Sovjetisches Kolloquium uber 

Strafrecht und Kriminologie", Nomos Verlags - Gesellschaft,  -   9119 بادن –، بادن 1رقم.  

 9119ينا، ج-"، أوراق مت مجعها، تبليسياإليذاء املستهدف وغري موضوعية حالةوضوعية مل حتقيق"  
  "El abondono criminal en pelagro y la culpaen las delictos sin resultato", XI congres international de derecho. – 

 9111كومباردا، كاراكاس، 

 9111 تبليسي، ،2رقم  ،(السوفييت القانون)  ,Sabchota samartali،"الرمسي املسؤول سلطات استخدام ساءةإل نائيةاجل املسؤولية"  
 9119 تبليسي، ،9رقم  ،(السوفييت القانون)  ,Sabchota samartali،"لتدمري املعامل التارخيية والثقافية اجلنائية املسؤولية"  
 9110 تبليسي، (،العلوم) ميتسنريبا ،(ةورجيباللغة اجلب متخصص كتا" )املخاطر جرائم يف اللوم"  
 9110، تبليسي، 3، رقم  (منتدى ...)  Matsne ،"بسيوين ريفاجلرائم، الش علمبقلم عامل أمريكي بارز يف  أساسية دراسة"  
 9121 تبليسي، ،1رقم  ،(السوفييت القانون)  Sabchota Samartali ،"اجلنائي والقانون العقوبات سياسة"  
 9121 تبليسي، ،ميتسنريبا ،(الروسيةباللغة كتاب متخصص " )اجلنائي إلمهالل املنطقي األساس"  
 9120 ،9اجمللد  جورجيا، موسوعة ،"الذري قانونال"  
 9112 تبليسي، ،9رقم  ،(للعلوم جورجيا أكادميية منتدى) ماتسين ،"اجلنائي القانون يف ثنائيال أو ختل امل الذنب"  

 بالموضوع صلة الدراسية الحلقات أكثر
 1090 إسرائيل، يف العليا احملكمة نظمته، اجلنائي لقانونل املعاصرة املشكالت حول مؤمتر: إسرائيل  
 1009 ترير، األورويب، القانون أكادميية يف انعقدت األورويب، اإلرهاب مكافحة اسرتاتيجية حول ندوة: أملانيا  
 1001 لندن، ،اجلنائي الدولية لقانونا نقابة انظمته اإلرهاب، مكافحة جمال يف القانونية املشكالت حول ندوة: تحدةامل اململكة  
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 9111 أوتاوا، الالجئني، قانون لقضاة الثالث الدويل املؤمتر: كندا  
 9112 جنيف، ،"الوطنية التشريعات يف اإلنساين القانون لوائح انعكاس" ندوة: سويسرا  
 9112 يدن،ال جلورجيا، اجلنائية اإلجراءات وقانون العقوبات قانون مشروع اختصاص حول مؤمتر: هولندا  
 9111 روما، النخبة، لفساد املعاصرة املشكالت حول مؤمتر: إيطاليا  
 9119 جانريو، دي ريو اجلنائي، للقانون الدولية للجمعية عشر اخلامس املؤمتر: الربازيل  
 1003 - 9113 سرتاسبورغ، والعليا، الدستورية احملاكم لرؤساء الدورية الدولية ملؤمتراتا: فرنسا  
 9119 ،9119 ،9111 العاصمة، واشنطن القضائي، التعليم برامج ABA: األمريكية املتحدة الواليات  

 المهنية والجمعيات الرابطات في العضوية
  جورجيا يف املستقلني اءاخلرب  نادي يف عضو  الوقت الراهن  حىت - 1090
  الدولية للمحامني الرابطةعضو يف   حىت الوقت الراهن  - 9111
 رابطة الدولية للقانون اجلنائيالرئيس اجملموعة اجلورجية      9112 - 9111
 واألوسمة الجوائز
 (9111) جورجيا استحقاق وسام
  (9111) األمريكية املتحدة الواليات كاليفورنيا، باسادينا، ملدينة فخري مواطن
  (9110) فرايبورغ الدولية، بالنكمجعية  – ماكس ةمنح

  (9119) جورجيايف  قاضيأعلى تقليد لقب 
  (9119) األمريكية املتحدة الواليات تكساس، هيوسنت،ملدينة  فخري مواطن
 (9119) األمريكية املتحدة الواليات تكساس، أوسنت،ملدينة  فخري مواطن
 (9110) جورجيا ،"القدمية كوتايسي ينةملد" فخري مواطن
 (9129) جورجيا ،"اجلنائي لسلوكل النفسية الطبيعة حنو" لدراسة تمنح ،للعلوم اجلورجية األكادميية جائزة

 الشخصية االهتمامات
 والسفر الشعر،

 الصلة ذات األخرى الحقائق
  (1099) اجلورجية "Ertsulovneba" التلفزيون على قناة" والعدالة القانون" خاص تدرييب برنامج وقدمت طورتلقد 
 (1091") التعبري حرية يف احلق: "موضوع حول أذربيجان يف عمل ورشة ، ترأستأوروبا جملس من بدعوة خبري بصفة
 : اجلورجي الدستور إصالح إطار يف جورجيايف  القضاء حول دراستني طورتلقد 
 ( 1099) احمللفني هيئة نظام حول -9
 (1090) ملدى احلياة القضاة ينيتع حول -1

 احملكمة نظمتها اليت الدستورية الرقابة مسائل بشأن املناقشات يف تشاركلقد  اإلنسان، حلقوق األوروبية للمحكمة بصفة قاضي
 (1001) أرمينيا يف الدستورية
قانون  لقضاة الدولية الرابطة الدويل؛ اجلنائي انونالق مجعية ؛اجلنائي للقانون الدولية الرابطة: احلكومية الدولية غري املنظمات مع أتعاون

 مؤسسة ؛الفين للتعاون األملانية اجلمعية ؛أكاديمية القانون األوروبية األمريكية؛ احملامني نقابة ؛العام للقانون األوروبية اجملموعة ؛لالجئنيا
 .الدويل البنك ؛للمحامني الدويل االحتاد اإلنسان؛ حلقوق هلسنكي

 


