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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 
ნატო გუგავა 
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 
კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. 3, 0186, თბილისი, საქართველო  
+995 577769911 
+995 0322351133 
 
ელ.ფოსტა: nato.gugava@sabauni.edu.ge   
 
 
განათლება 

  

ფილოლოგიის დოქტორი; 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსაჯარო მმართველობის დოქტორი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
სადოქტორო ნაშრომი: განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური 
მონაცემების დაცვის სტანდარტები საქართველოს საჯარო სექტორში და 
საერთაშორისო გამოცდილება  
 
იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა                                               
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 

2015-2017 
 
 
 
 
 
 

1992-1998 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
  
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის 
აფელირებული ასოცირებული პროფესორი  
კურსი: შესავალი სამართალმცოდნეობაში, საკონსტიტუციო სამართალი, 
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი, საჯარო მმართველობა 
  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და 
საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის აფილირებული 
ასისტენტ- პროფესორი     
კურსი: შესავალი სამართალმცოდნეობაში, საკონსტიტუციო სამართალი, 
საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი                                                                                                         
 
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და                                                       
სწავლების ცენტრი, მოწველი ტრენერი 
კურსი: საარჩევნო სამართალი 
 
სსიპ -სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი, ტრენერი  
კურსი: სასჯელაღსრულების სამართალი, ადამიანის უფლებები და 
თავისუფლებები 
 
წმინდა გრიგოლ ფერაძის სახელობის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური 
ინსტიტუტი, მოწვეული ლექტორ- მასწავლებელი  

                    2020 - დღემდე 
 
   
          
 
                      2017 - 2020 
 
 

 
  
           
 
                       2014 -დღემდე 

 
 

       
 

           2005-2013 
 
 
                      
                      2000-2004 
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კურსი: ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საკონსტიტუციო 
სამართალი 
 

  
  

 
სამუშაო გამოცდილება 

 
 
 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში 
შემავალი - სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო 
სიტუაციების მართვის სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის 
სამმართველოს უფროსის მოადგილე 
 
№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეული დროებითი წევრი 
  
 
№1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიის იურისტი                                  
 
 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის სამართალდამცავ 
ორგანოებზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი 
 
ააიპ - საგანმანათლებლო კვლევითი ცენტრი,  დამფუძნებელი, გამგეობის 
წევრი 
 
ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის პროექტი „ადამიანის უფლებები 
ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“ - კონსულტანტი 
 
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 
დახმარების საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის მოადგილე ადამიანის უფლებების დაცვისა და სოციალური 
უზრუნველყოფის დარგში 
 
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 
დახმარების საკითხთა სამინისტროს სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სასწავლო ცენტრის  დირექტორი 
 
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 
დახმარების საკითხთა სამინისტროს სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სასწავლო ცენტრის სასწავლო ნაწილის უფროსი 
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების 
დეპარტამენტის კადრების განყოფილების უფროსი 
 
ქ. თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა მუდმივმოქმედი 

          03/2019 -დან დღემდე 
 
 
 
 
 
          08.2018წ- 11.2018 წ 
 
          
           08.2018წ- 11.2018 წ 
 
 
 
           07.2015წ- 04.2017 წ 

 
 
           10.2014წ- დღემდე 

 
 
             09.2014წ-02.2015წ 

 
 
               
             03.2013წ-12.2013წ 

 
 
 
 
           03.2008წ-03.2013 წ 

 
 
 
  
              03.2005წ-03.2008 წ 
 
 
 
            08.2004წ-12.2005წ 

 
 
             03.2003წ-08.2004წ 
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კომისიის ადვოკატი 
 
შპს ,,ასტრეა“-ს  ვიცე-პრეზიდენტი, ადვოკატი           
 
სპს ,, კორძაძე და სვანიძე ადვოკატები“-ს ადვოკატი 
 
საქველმოქმედო საზოგადოება ,,წიქარა“-ს იურისტ-კონსულტანტი 
 

 
 
            01.2001წ-03.2003წ 
 
           09.1998წ-09.2001წ 
  
            09.1992წ-09.1998წ 
 

  

კონფერენციები 
 

  

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი,  „ბავშვთა უფლებები“ 
მოხსენება: „პირობითი მსჯავრი და არასრულწლოვანთა მიმართ მისი 
დანიშვნის თავისებურებები“ 
 
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი,  ყოველწლიური 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და 
საზოგადოება - 2016“ 
მოხსენება: „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი -  
მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე ზედამხედველი 
საქართველოში“ 
 
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი, ყოველწლიური 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ხელისუფლება და 
საზოგადოება - 2015 
მოხსენება: „ბიომეტრიული მონაცემები, როგორც განსაკუთრებული 
კატეგორიის პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვა“ 
 
 

                        01/01/2019 
 

 
 
 
                         26/11/2016 

 
 
 
 
 
 
                          
                         28/11/2015 

 

  
სემინარები და ტრენინგები 
 

  

საქართველოს სახალხო დამცველისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია - 
„გენდერული თანასწორობა“ 
 
ნატოს სამეკავშირეო ოფისი - „ადამიანური რესურსების მართვა“ 
 
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა - „მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდისათვის მოსამზადებელი კურსი“ (სისხლის სამართლის   
მიმართულება). 
 
სარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი - საარჩევნო 
სისტემების განვითარების, რეფორმებისა  და სწავლების ცენტრი; 
კვლევის მეთოდები- პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 
აპარატი 
 
ტრენერთა ტრენინგი - კონსულტაციისა და ტრეინინგის ცენტრი                                     

                     2020  წელი  
 

 
                     2019 წელი  

                     
 
                     2018 წელი 

 
 
 
                     2017 წელი 
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საოფისე პროგრამა  Access - აითი-ნოლიჯი  &  PPTC; 
ტრენინგი - სასჯელის აღსრულების სფეროში კვლევითი 
საქმიანობის/ანალიზის გამოყენებისა და წარმოების მნიშვნელობა; 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, ,,დანიის საქართველოს პროგრამა 
2010-2013 სასამართლო რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა 
უფლებების ხელშეწყობა“ პროექტის ფარგლებში. 
 
საოფისე პროგრამა  Excel - აითი-ნოლიჯი  &  PPTC; 
ტრენერთა ტრენინგი (TOT) - თვითშეფასება და ინდივიდუალური 
სასწავლო გეგმა; 
ტრენერთა ტრენინგი - სასწავლო პროგრამებისა და ტესტების შედგენის 
მეთოდოლოგია; 
ტრენერთა ტრენინგი  (TOT) - პერსონალის მართვა; 
ტრენერობის უნარ-ჩვევები  (TOT); 
ტრენინგი- ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო პროგრამა; 
ტრენინგი - თიმ-ბილდინგი და სერვის პლუსი; 
ტრენინგი - განათლების ქოუჩინგი. 
 
პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები & Microsoft PowerPoint; აითი-ნოლიჯი  &  
PPTC; 
მედიასთან ურთიერთობის კომპეტენცია; 
ტრენერთა ტრენინგი  (TOT) - საგანმანათლებლო პროგრამების აგება 
ინტერაქტიური მეთოდების           შესწავლის საფუძველზე; PPTC & EU; 
საოფისე პროგრამა Microsoft Excel 2007, აითი-ნოლიჯი  &  PPTC; 
ტრენერთა ტრენინგი  (TOT) - თანამედროვე ინტერაქტიული მეთოდიკა 
სასწავლო პროცესში და     პატიმრებთან მოპყრობის საერთაშორისო 
სტანდარტები, PPTC & IRZ & სომხეთის რესპუბლიკის იუსტიციის 
სამინისტროს სამართლის ინსტიტუტი; 
ტრენერთა ტრეინინგი  (TOT) - პრობაციის სამსახურის როლი პირობით 
ვადამდე ადრე   გათავისუფლებულთა მიმართებაში ევროპული 
სტანდარტების მიხედვით, PPTC & EU; 
 
ტრენერთა ტრენინგი  (TOT) - ადამიანური რესურსების მართვის კურსი; 
ორგანიზებული ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის 
,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა     საქართველოში“ და PPTC. 
 
სტაჟირება კალიშეს სასწავლო ცენტრში,  პატიმართა უფლებების 
დაცვაში, უსაფრთხოებისა და დაცვის საკითხებში, პოლონეთი, ქ. 
კალიშე,   
ინსტრუქტორთა მომზადების დონის ამაღლების კურსი, 
განხორციელდა ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისის 
მიერ; თემები: სწავლების მეთოდები, მიზნები, ამოცანები; ტრენინგის 
ჩატარების მეთოდები; სწავლების დაგეგმვა და წარმართვა. 
 
ტრენერთა ტრენინგი ინტერაქტიული მეთოდიკის შესახებ  (TOT), 
ევროპის საბჭოსა და იუსტიციის სამინიტროს მიერ ორგანიზებული,  

                 2016 წელი 
 
                 2013 წელი 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2012 წელი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   2011 წელი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   2010 წელი 

 
 
 
                   2006 წელი 

 
 
 
 
 
 
 
                    2005 წელი 
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ინსტრუქტორთა მომზადების პროგრამა, განხორცილედა საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს, გაეროს განვითარების პროგრამისა და 
ევროკომისიის მხარდაჭერით 
 
პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა                                                        
 
ადვოკატთა საერთო ტესტირება. 
ნოოსფეროს აკადემიის ტრანსდისციპლანური მუდმივი სემინარი  

 
 
 
 

                   2004 წელი 
 

 
                   2003 წელი 

 
  
  

გრანტები,  სტიპენდიები და სხვა მიღწევები 
 

აღწერა თარიღები 
 

საქართველოს კონსტიტუცია (ილუსტრირებული) გამოცემული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის „ბავშვთა უფლებების“ ფარგლებში, 
პროექტის წევრი 
 
პოლიტიკური სწავლების სკოლის კურსდამთავრებული                                  
 
დაჯილდოვებული ღირსების მედლით                

 
დაჯილდოვებული სამინისტროს მედალიონით 
 
სახელმძღვანელო სასჯელაღსრულების სისტემის მოსამსახურეთათვის, 
სარედაქციო კოლეგიის წევრი 
 
პროექტი „საჯარო მოსამსახურე კორუფციის                                                
წინააღმდეგ“ - ქ. თბილისის ადგილობრივი ხელისუფლების 
პროფესიონალ საჯარო მოხელეთა სტიპენდიით დაჯილდოვებული 
(პროექტი ორგანიზებული თბილისის სტრატეგიული განვითარების 
ცენტრისა  და ,,ღია საზოგადოების ინსტიტუტის“ მიერ ) 

   2019 წელი 
 
 
 

                2012 წელი 
 
                2011 წელი 
 
                2011 წელი 
 
                2006 წელი 
 
               
                2003 წელი  

  
  

ენობრივი კომპეტენცია 
   

 ქართული  - მშობლიური 
 ინგლისური - კარგად 
 ფრანგული - კარგად 
 რუსული - სრულყოფილად  

 
სხვა უნარ-ჩვევები 
 
MS Word   
Power Point    
Internet    
SPSS,  
Photoshop,  
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 
 
 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

 

წიგნები 

1 პენიტენციურ სისტემაში 
დასაქმებულ მართვის 
სისტემის თანამშრომელთა 
სახელმძღვანელო 

ქქართული  ნანატო გუგავა სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის სასწავლო 
ცენტრი 

2007 

სტატიები 

2 პოლიტიკური პარტიების 
საქმიანობის საკონსტიტუციო 
პრინციპები საქართველოში 

ქქართული  ნანატო გუგავა სულხან-საბა ორბელიანის 
უნივერსიტეტის 
აკადემიური ჟურნალი №2 

2020 

3 საარჩევნო სისტემის 
მიმდინარე რეფორმა 
საქართველოში 

ქქართული  ნანატო გუგავა 
   სოფიო 
დემეტრაშვილი 

საერთაშორისო 
სამეცნიერო ჟურნალი 
სამართლის მაცნე  №1 (1) 

2020 

4 პირობითი მსჯავრი და 
არასრულწლოვანთა მიმართ 
მისი დანიშვნის 
თავისებურებები 

ქქართული  ნანატო გუგავა სამეცნიერო ნაშრომთა 
კრებული, საქართველოს 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი,  
გამომცემლობა 
„უნივერსალი“ 

2019 

5 განსაკუთრებული კატეგორიის 
პერსონალური მონაცემების 
დამუშავების საფუძვლები 
საქართველოს საჯარო 
სექტორში 

ქქართული  ნანატო გუგავა სამეცნიერო ჟურნალი 
„საისტორიო 
ვერტიკალები“, 
საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი,  №35 

2016 

6 პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის ინსპექტორი -  
მონაცემთა დამუშავების 
კანონიერებაზე ზედამხედველი 
საქართველოში 

ქქართული  ნანატო გუგავა სამეცნიერო ჟურნალი 
„ხელისუფლება და 
საზოგადოება“, 
საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, №4(40) 

2016 

7 პერსონალური მონაცემები და 
ადგილობრივი 
კანონმდებლობა 

ქქართული 
ენა  

ნანატო გუგავა სამეცნიერო ჟურნალი 
„საისტორიო 
ვერტიკალები“, 
საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი,  №34 

2016 

 


