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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 
ნინო ქათამაძე 
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 
კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. #3, 0186, თბილისი, საქართველო 
+995 599 78 36 26 
+995 032 2 422 242/112 
ninokatamadze@sabauni.edu.ge   
 
განათლება 
 
აღწერა თარიღები 

 
სამართლის დოქტორი (Ph.D.)  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
მიმართულება: კერძო სამართალი 
დისერტაცია: პირადი არაქონებრივი უფლებების დაცვის 
სამოქალაქოსამართლებრივი მექანიზმი 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარიამ ცისკაძე 
 

2013-2020 

სამართლის მაგისტრი (M.A.) 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
სპეციალობა: სამართლისმცოდნეობა 
 
სამართლის ბაკალავრი (B.A.) 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
სპეციალობა: სამართლისმცოდნეობა 
 

2011-2013 
 
 
 
 

2007-2011 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 
ასისტენტი  

2019-დან 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
მოწვეული ლექტორი) 
 

       2015-დღემდე 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი უნივერსიტეტი 
მოწვეული ლექტორი 

        2017-2018 

 
კავკასიის  უნივერსიტეტი 
მოწვეული ლექტორი 

2016-2020 

  
სამუშაო გამოცდილება 
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აღწერა თარიღები 

 
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი  
ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი  

2019/IX-დღემდე 

საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია „რეგიონების განვითარება“ 
აპარატის უფროსი 

2016-2019 

საერთაშირისო იურიდიული ფირმა „ჰენგელერ მიულერი“  
ჰოსპიტანტი 
 
საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია „უპარტიო, დამოუკიდებელი 
მაჟორიტარები“ 
აპარატის უფროსი 
 
ზაარლანდის პირველი ინსტანციის სასამართლო 
ჰოსპიტანტი 
 
საქართველოს პარლამენტის „ადამიანის უფლებათა კომიტეტი“ 
იურისტი 
 
სპს საადვოკატო ბიურო „გაბუნია და პარტნიორები“ 
 ადვოკატი 
 
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირები 
 იურისტის თანაშემწე 
 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული 
დახმარების სამსახური 
ადვოკატის თანაშემწე 
 
 

2017 
 
 

2014-2016 
 
 
 

2014 
 
 
 

2012-2014 
 
 

2011-2012 
 
 

2010-2011 
 
 
 

2010 

 
კონფერენციები 
 
აღწერა თარიღები 

 

Executive Program for Catholic Leadership, ნოტრ-დამის 
უნივერისტეტისა და ნანოვიკის ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტი,  
აშშ 

07.2019 

შვედეთის  ინსტიტუტისა (Swedish Institute (SI))  და შვედეთის 
ახალგაზრდა პროფესიონალთა საზაფხულო აკადემიის (Summer 
Academy for Young Professionals (SAYP)) პროგრამა თემაზე  
„მრავალსაფეხურიანი მმართველობა, დეცენტრალიზაცია და 
ადამიანის უფლებები (Multi-level Governance, Decentralisation & Human 
Rights) შვედეთი, ლუნდის უნივერსიტეტი, 

09.2018 
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გერმანიის პასაუს უნივერსიტეტში სამეცნიერო კონფერენცია „მედია 
და საზოგადოება“ მომხსენებლის სტატუსით თემაზე: „კონფლიქტი 
გამოხატვის თავისუფლებასა და  პირად არაქონებრივ უფლებებს 
შორის“, 

2018 

გერმანიის ადვოკატთა ასოციაციის და საერთაშორიო სამართლებრივი  
თანამშრომლობის ფონდის(Internationale Rechtliche Zusammaenarbeit 
(IRZ) ერთობლივი პროგრამა ბიზნეს სამართალში, ბონი. 

2017 

სამეცნიერო კონფერენცია „Netzwerk ost-west, “თემაზე : „შეკრების 
თავისუფლების შეზღუდვის სამართლებრივი ასპექტები სისხლის 
სამართლის ჭრილში“, გერმანია, ალესანდერე ჰუმბოლდტის 
უნივერსიტეტი, ბერლინი. 
 

2014 

ვორკშოპი და კონფერენცია ევროპის სამართალში,  საადვოკატო 
ბიურო „ბოკერია-ჰოშეკ-ადვოკატი “ და იურიდიული განათლების 
ცენტრი „ჰოშეკ-პორადენსკა“, პრაღა, ჩეხეთი 

2010 

სამეცნიერო კონფერენცია და საჯარო ლექციები სკოლებში თემაზე: 
„ნატო-საქართველო, გუშინ, დღეს, ხვალ“, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 

2010 

ეროვნული ნაციონალური ოლიმპიადა კონსტიტუციურ სამართალში, 
(იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია, სერთიფიკატი, I ადგილი 
მოსამართლე გუნდებს შორის),თბილისი.  

2010 

 ხარისხის დიპლომი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საინიციატივო ჯგუფ იურისტებს 
+ჟურნალისტების მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო-შემოქმედებითი 
კონფერენცია გამოხატვის თავისუფლება“, თბილისი. 
 
სამეცნიერო კონფერენცია “გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
მისიის შესახებ“, გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში,  
თბილისი. 
 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტური 
კონფერენცია  „აქტუალური საკითხები საერთაშირისო სამართალში 
თემა: „კვიპროსის აღიარება საერთაშორისო სამართლის ჭრილში“, 
თბილისი. 

2010 
 
 
 
 
 

2009 
 
 
 

2009 
 
 
 
 

 
 
სემინარები და ტრენინგები 
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აღწერა თარიღები 
 

ონლაინ ვებინარი თემაზე კონტრაქტის შედგენა ამერიკული და 
ინგლისური სამართლის მიხედვით“.  
 
 
ონლაინ კონფერენცია თემაზე „კოვიდ-19-ის გავლენა 
მომხმარებლებზე“, მომხმარებეთლა უფლებების დაცვის 
საერთაშორისო ასოციაცია.  
 
 
„სწავლების მეთოდები“, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 
უნივერისტეტი 
 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტისა დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული 
ცენტრის, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის 
მხარდაჭერით ორგანიზებული „მედიაციის ტრენინგი“ 
უნივერსიტეტის ლექტორებისთვის, თბილისი. 
 
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციის (GIZ) 
ტრენინგი „სწავლების მეთოდები“, სამხრეთ კავკასიის სამართლის 
სკოლის ლექტორებისთვის, ბორჯომი. 
 
ერთწლიანი ტრენინგების კურსი „პოლიტიკური იმიჯის შექმნის 
ხელოვნება, პოლიტიკური მართვის მენეჯმენტი, მომავალ ლიდერ 
ქალთა პროგრამა, ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) 
საპარლამენტო პროგრამა. 
 
ტრენინგი „კომუნიკაციების წარდგენა გაეროს უფლებადაცვითი 
მექანიზმისთვის, გაეროს განვითარების პროგრამა, თბილისი. 
 
ტრენინგი ადვოკატებისთვის „ჯანრთელობის დაცვა და ადამიანის 
უფლებები, კახეთი, ლოპოტას ტბა. 
 
ტრენინგი ადვოკატებისთვის ევროკავშირის ორგანიზებით 
სამოქალაქო და სამოქალაქო სამართლის პრობლემურ საკითხებზე, 
გაეროს განვითარების ორგანიზაცია, ბაკურიანი. 
 
ერთლიანი სწავლების მოდული ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 
იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდში, სამოქალაქო 
სამართლის მიმართულებით, დიპლომი. 
 

23.09.2020 
 
 
 

25.09.2020 
 
 
 
 
 

2019  
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 

2012-2013 
 
 
 
 
 
 

2012 
 
 
 

2012 
 
 

2011 
 
 
 
 

2010-2011 

  
გრანტები, სტიპენდიები და პროექტები 
 
აღწერა თარიღები 
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მაქს-პლანკის სახელობის საერთაშორისო კერძო სამართლის 
საერთაშორისო ინსტიტუტის ერთთვიანი სამეცნიერო-კვლევითი 
სტიპენდია გერმანიაში, ქ. ჰამბურგი. 
 
გერმანიის აკადემიური პროგრამების საერთაშორისო გაცვლითი 
პროგრამების სამსახურისა (DAAD) და შოთა რუსთაველის ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი სტიპენდია 
(Join DAAD-RUSTAVELI FELLOWSHIP გერმანიაში, ქ. ფრანკფურტში, 
გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტი. 
 
გერმანიის აკადემიური გაცვლითი პროგრამების სამსახურის 
(DAAD)სამეცნიერო-კვლევითი სტიპენდია გერმანიაში, ფრიდრიხ 
შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი.  
 
ზაარლანდის სახელმწიფო კანცელარიის სამეცნიერო-კვლევითი 
სტიპენდია გერმანიაში, ზაარლანდის უნივერსიტეტი. 
 
ზაარლანდის სახელმწიფო კანცელარიის და ზაარლანდის 
უნივერსიტეტის სტიპენდია, ენის ინტენსიური კურსი, ზაარლანდის 
უნივერსიტეტი  
 
 

01.2019 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 

2016 
 
 
 

2009 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 
 
წევრი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია (GBA) 
წევრი, ა(ა)იპ- „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის“.  
 
ენობრივი კომპეტენცია 
   
ქართული (მშობლიური), ინგლისური (B2), გერმანული (C1; Zertifikat TestDaF C1).); რუსული (B2), 
 
სხვა უნარ-ჩვევები 
 
MS Office Basic, Power Point, Internet, Nitro PDF. 
   



                                                                                                                         Curriculum Vitae 

3 Kalistrate Kutateladze St, Tbilisi, 0186 
Tel: (+995 32) 2 42 22 42.  E-mail:  info@sabauni.edu.ge 

გამოქვეყნებული ნაშრომები 
 
 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

სტატიები 
1. პირადი არაქონებრივი უფლებების 

ქონებრივი ღირებულების 
განსაზღვრის პრობლემა სამოქალაქო 
ბრუნვაში 

ქართული ნინო ქათამაძე სამართლის ჟურნალი,  №1 2020  

2. პარტნიორთა ხელშეკრულების 
პრაქტიკული ასპექტები 

ქართული ნინო ქათამაძე 
გიორგი უსტიაშვილი 

ჟურნალი „ორბელიანი“, 
№1 

2019 

3. არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება 
პიროვნების გარდაცვალების შემდეგ 
და მოთხოვნის        უფლების მქონე 
სუბიექტები, 

ქართული ნინო ქათამაძე ჟურნალი „სამართალი 
და მსოფლიო“,  №9 

2018 

4. არაქონებრივი (მორალური) ზიანის 
ფუნქციების  გავლენა ანაზღაურების 
მოცულობის განსაზღვრის 
კრიტერიუმებზე 

ქართული ნინო ქათამაძე სამართლის ჟურნალი,  №2 2018 

თარგმანები 
1.  აღსრულებას ქვემდებარე აქტი თარგმან

ი 
გერმანუ
ლიდან  

Dr. Hans Wolfsteiner 
თარგმნა ნინო ქათამაძემ 

ნოტარიუსთა 
პალატის ვებ-გვერდი 

2018 

2. ევროპის სახელშეკრულებო 
სამართლის ტექსტობრივი შრეები“ 
 

თარგმან
ი 
ინგლისუ

რინჰარდ ციმერმანი 
თარგმნა ნინო ქათამაძემ 
და გიორგი 

ბროშურა 2019 
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რიდან უსტიაშვილმა 
3.  „კონსტიტუციური სამართლის 

გავლენა სამოქალაქო 
სამართალწარმოებისა და სამართლის 
განვითარებაზე ზოგადი პიროვნული 
უფლების მაგალითზე 

თარგმან
ი 
გერმანუ
ლიდან 

ქრისტიან ალექსანდერი 
თარგმნა ნინო ქათამაძემ 

ჟურნალი 
„ორბელიანი“, №1 

2020 



                                                                                                                         Curriculum Vitae 

3 Kalistrate Kutateladze St, Tbilisi, 0186 
Tel: (+995 32) 2 42 22 42.  E-mail:  info@sabauni.edu.ge 

 


