CV
(პირადი მონაცემები)

პირადი მონაცემები:

სახელი, გვარი, მამის სახელი: ნინო ჯემალის ასული ნიშნიანიძე
დაბადების თარიღი: 03.04.1963წ.
ეროვნება: ქართველი

განათლება

1988 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია.
1996-2006 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის თ. წერეთლის სახელობის
სახელმწიფოსა

და

სამართლის

სამართლის სპეციალობით.

ინსტიტუტის

მაძიებელი,

კონსტიტუციური

2006-2008 წწ. კი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დოქტორანტი.
02.05.2009წ დისერტაციის დაცვა. სამართლის დოქტორი, დოქტორის დიპლომი ¹
DO N000287.
Dდისერტაციის თემა: “საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპენტეცია”.
ხელმძღვანელი: სამართლის დოქტორი, პროფესორი, ავთანდილ დემეტრაშვილი.

სამსახურეობრივი გამოცდილება:

1987-1990წწ. ვმუშაობდი საქართველოს უმაღლესი სასამართლოს სამართლებრივი
ინფორმატიკისა

და

კანონმდებლობის

სისტემატიზაციის

განყოფილების

ინსპექტორად.
1990-1991

-

სამართლებრივი

კონსულტანტი

საქართველოს

ინფორმატიკისა

და

უმაღლესი

კანონმდებლობის

სასამართლოს

სისტემატიზაციის

განყოფილება.
1991-1992 - წწ. Kკონსულტანტი,

საქართველოს უზენაესი საბჭოს სამდივნოს

ჰუმანიტარულ და სოციალურ საკითხთა მუდმივი კომისია.
10. 02 1992 - 07. 09. 1993 წწ. - საქართველოს სოც.ეკონომინფორმის კომიტეტის
წამყვანი იურისტ-კონსულტანტი.
1992-1993წწ- უფროსი მასწავლებელი, თბილისის საერო ინსტიტუტი "გაენათი".
1993-1997 წწ. - თბილისის იურიდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტის რექტორი.
1997-1998 წწ. - სახელმწიფო მრჩეველი კონსულტანტთა ჯგუფში, საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლო.
1998-2001 წწ. - თავმჯდომარის აპარატში წამყვანი სახელმწიფო მრჩეველი.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო.

2001-2003 წწ. – მთავარი სპეციალისტი, სამართლებრივი უზრუნველყოფის
დეპარტამენტი, საჯარო სამართლის სექტორი, საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო.
2003-2006 წწ. - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამეცნიეროსაკონსულტაციო საბწოს წევრი.
2006 წლიდან დღემდე – ადვოკატი, საქართველოს იურისტთა ასოციაციის წევრი.
2009-20012

წწ:

საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

სამართლის

უნივერსიტეტის

სამართლის

დეპარტამენტის ასისტენტ-პფორესორი.
2012-2016

წწ.

საქაართველოს

ტექიკური

დეპარტამენტის მოწვეული პროფესორი (საჯარო მიმართულება)
2016 წლიდან დღემდე საქაართველოს ტექიკური უნივერსიტეტის (აკადემიური
პერსონალი) სამართლის დეპარტამენტის პროფესორი (საჯარო მიმართულება

სამსახურეობრივი შეთავსება:

1992-1993 წწ. თბილისის საერო ინსტიტუტის “გაენათი” უფროსი მასწავლებელი.
1993-1997 წწ. თბილისის იურიდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტის უფროსი
მასწავლებელი.
1998-2002 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი (სალექციო
კურსი: “საკონსტიტუციო კონტროლი”).
2003-2005 წწ. - თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის უფროსი
მასწავლებელი.

სამეცნიერო სტატიები
მონოგრაფია:„საკონსტიტუციო
სასამართლო
კონტროლის
სოციალურსამართლებრივი ასპექტები.“ 2017წ. თბილისი, 2017წ. ASBN 978-9941-27-210-3.

- საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება და კონსტიტუციური კონტროლი. 2017წ.
თბილისი, 2017წ. ASBN 978-9941-27-263-9.
-კონსტიტუციური
იუსტიციის
ფილოსოფიური
საკითხისათვის,ადამიანი და კონსტიტუცია, N2, გვ.41-49.

შემეცნების

-საკონსტიტუციო სასამართლო როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტი,
ადამიანი და კონსტიტუცია, N3, 28-35გვ.
-საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციის სრულყოფისათვის,
მართლმსაჯულება, N1. -ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების საფუძვლები,
ბიზნეს-იჟინერინგი, N1-2,2017წ. გვ. 243-252.
-პოსტსაბჭოთა
საქართველოში
სასამართლო
ხელისუფლების
ფორმირების
USAID-ის
სამართლებრივი ასპექტები,
ფინანსური მხარდაჭერით დაბეჭდილი
2017წ.
ჟურნალი
-კონსტიტუციის დარღვევაზე მართლმსაჯულების კონსტიტუციური კონტროლი
(იმპიჩმენტი) სოციალური ეკონომიკა,N1, 2016წ. 116-122 გვ.
-საქართველოს ხელისუფლების ორგანოთა ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების
შემოწმება და საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები, ბიზნესინჟინერინგი, N4, 177-185 გვ.
სასამართლო
საკონსტიტუციო
კონტროლის
ინსტიტუტის
სოციალ
სამართლებრივი შინაარსი და ორგანიზაციული საფუძვლები, ბიზნეს-ინჟინერინგი,
N4, 2015წ.259-267 გვ.
-წინასწარი გამაფრთხილებელი (პრევენციული) სასამართლო კონსტიტუციური
კონტროლი, N1, 2015 წ. 217-223გ
-კონსტიტუციური
სამართალწარმოება
და
საკონსტიტუციო
სასამართლოს
კომპეტენციები, USAID-ის მხარდაჭერით დაბეჭდილი სამეცნიერო ჟურნალი 2014 წ.
-

ტრენინგები

2011, Tbilisi Geoirgia, participated in IFES Training for Professors.
2012,

USAID

განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში ადვოკატთა

პროფესიული ეთიკის თემაზე ტრენინგი.
2013, USAID Tbilisi Geoirgia, participated in IFES Training for Professors

2014,

USAID

განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში ადვოკატთა

სასამართლო მედიაციის თემაზე ტრენინგი.
2014წ- TBilisi Georgia, participated in IFES Training for Professors. - სამოქალაქო
განათლების დემოკრატია და მოქალაქეობა CELA. დამატებითი პროფ. განათლება
2015წ-:განგრძობადი
იურიდიული
განათლების
ფარგლებში
ადვოკატთა
პროფესიული ეთიკა - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
2014წ- TBilisi Georgia, participated in IFES Training for Professors. - სამოქალაქო
განათლების დემოკრატია და მოქალაქეობა CELA. დამატებითი პროფ. განათლება
2016წ-:განგრძობადი
იურიდიული
განათლების
ფარგლებში
პროფესიული ეთიკა - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

ადვოკატთა

2015წ- TBilisi Georgia, participated in IFES Training for Professors. - სამოქალაქო
განათლების დემოკრატია და მოქალაქეობა CELA. დამატებითი პროფ. განათლება
2016წ-:განგრძობადი
იურიდიული
განათლების
ფარგლებში
პროფესიული ეთიკა - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

ადვოკატთა

2016წ-:„ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები“
განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაცია
2017წ- TBilisi Georgia, participated in IFES Training for Professors. - სამოქალაქო
განათლების დემოკრატია და მოქალაქეობა CELA. დამატებითი პროფ. განათლება
2017წ-„დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სტანდარტები“ განგრძობადი
იურიდიული განათლების ფარგლებში საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
2017წ- „ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს ერთობლივი პროექტი ~საქართველოში
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება და ევროპული
კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის შესაბამისობაში მოყვანა ევროპულ
სტანდარტებთან“
USAID
განგრძობადი
იურიდიული
განათლების
ფარგლებში საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია.
2018წ-:განგრძობადი
იურიდიული
განათლების
ფარგლებში
პროფესიული ეთიკა - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

ადვოკატთა

2019წ -„აქტიური სწავლება საინფორმაციო, საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენებით“ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო კომფერენცია
1.მესამე საერთაშორისო ეკონოკირი კონფერენცია

IEC

2015 <ეროვნული ეკონომიკის

განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ.
2.USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და IFES საქართველოს მიერ განხორცელებული
პროგრამის

„ნდობის

გაზრდა

საარჩევნო

პროცესებისადმი“

(ITEP)

საერთაშორისო

კონფერენცია .2014წ
4. Tbilisi Geoirgia, participated in IFES Training for Professors. 2012,
5.USAID

განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში ადვოკატთა პროფესიული

ეთიკის თემაზე ტრენინგი

7. საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე+ მოქალაქეობა და სამოოქალაქო განათლება
პოსტსოციალისტურ საზოგადოებაში. სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია
(CELA),

2014 წელი.2014,

USAID

განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის თემაზე ტრენინგი.
2015, USAID განგრძობადი იურიდიული განათლების ფარგლებში ადვოკატთა პროფესიული
ეთიკის თემაზე ტრენინგი.

1.

„სასამართლო
სამეცნიერო

გადაწყვეტილებათა
კონფერენცია

აღსრულება“.

თბილისის

მე-13

საერთაშორისო

რეგიონალური
ურთიერთობების

უნივერსიტეტი, 29 მაისი 2010 წ.
2. „საკუთრების დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი პრინციპები“. მე-14
სამეცნიერო

კონფერენცია

უნივერსიტეტი, 5 მაისი 2011 წ.

საერთაშორისო

ურთიერთობების

სასწავლო

3. „ქალთა უფლებების დაცვის პრობლემები საქართველოს კანონმდებლობის
მიხედვით“.
სამეცნიერო

საქართველოს
კონფერენცია

დამოუკიდებლობის
-

„გენდერი

და

დღისადმი

თანამედროვე

მიძღვნილი
საზოგადოება.

საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო უნივერსიტეტი, 3 მაისი 2012 წ.
4. “

საკონსტიტუციო

კონტროლის

თავისებურებანი

საქართველოში”.

მე-15

სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვე პერიოდის ანალიზი და სიახლეები
ქართულ რეალუბაში.“ უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია, თბილისი, 2013 წ.
5. „საკუთრების

დაცვის

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი

ასპექტები“,

სტუ-ს

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება2013“. 16 ნოემბერი 2013 წ.
6. „ირან-საქართველოს
სახელობის

თანამედროვე

თბილისის

სახელმწიფო

ურთიერთობები“ ივ.ჯავახიშვილის
უნივერსიტეტის

საქართველოს

განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი, 29.10 2016წ.
7. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ~მსოფლიო და კავკასია~ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2017წ.

7.მსოფლიო და გენდერი-4~ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 16.11.2017წ.
8..მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ~მსოფლიო და
კავკასია~ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 25.05.2018წ.
9.საერთაშორისო
კონფერენცია,
„სამხრეთ
კავკასია
საერთაშორისო
არენაზე:რეგიონში არაფრის მომცემი თამაშის გადალახვის გზები“ - რომის ლა
საპიენცას და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 15.05. 2018წ.
10. „საერთაშორისო ნარკობიზნესთან ბრძოლის და ნარკომანიის გავრცელების
საწინააღმდეგო თანამედროვე სამართლებრივი მექანიზმების და რეგულაციების
შედარებითი ანალიზი“ საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი, 16.05,2018წ.
11. „THE MAINFEATURES OF GEORGIA S FOUNDING COUNCIL ELECTIONS - EUROPEAN
SCIENTIFIC INSTITUTE (ESI)“ BARSELONA, SPAIN, 16-17 MAY 2019.

უცხო ენები

ვფლობ ქართულ, რუსულ, გერმანულ ენებს, ინგლისურს საშუალოოდ.
ვფლობ ყველაა საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს.

სხვა აქტივობები
2016 წლიდან ვარ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს
მდივანი,
2017 წელს ამირჩიეს საქართვრლოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს
წევრად (დღემდე).
-

6 სადოქტორო შრომის ხელმძღვანელი (მათ შორის 3 დოქტორანტმა

-

1.სალომე პირველი + ”საკუთრების სამართლებრივი რეგულირების ცალკეული
Aასპექტები საქართველოში”, საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,

2015

წელი.
-

2..იოსებ

ხუციშვილი,

„პროკურორი

და

გამოძიების

პროცესუალურ - ორგანიზაციული თავისებურებანი„ საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი,

2015 წელი. თანახელმძღვანელი, დაიცვა სადოქტორო ნაშრომი

და მოიპოვა სამართლის დოქტორის ხარისხი),
-

3. ხატია ქუქჩიშვილი „ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა ევროპული
კონვენციის მესამე მუხლით დაცული უფლების განხორციელების პრობლემები
და მათი დაძლევის გზები საქართველოს საჯარო სამსახურის მიერ“ 2018წ.

-

7

სადოქტორო

დისერტაციის

რეცენზენტი,

10

სამაგისტრო

შრომის

ხელმძღვანელი, ჩაბარებული აქვს პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო
გამოცდა, სერტიფიკატი ¹1418,

ჩაბარებული მაქვს მოსამართლის (საერთო)

გამოცდა, 2003 წლის 23 ივლისი, სერთიფიკატი ¹00098 და ცსკო-ს სახელმწიფო
მოხელეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა.
-

გამოსაცემად მომზადებულია სახელმძღვანელო: ლექციების კურსი: საარჩევნო
ტექნოლოგიები

-

გამოცემულია დამხმარე სახელმძღვანელო საკანონმდებლო აქტების კრებული,
თბილისი 1998 წელი, 515 გვერდი

- მონოგრაფიის რედაქტორი: “არჩევნები და პოლიტიკური სოციალიზაცია”, 2013წ.
ავტორი ნიკოლოზ ფიფია.
- მონოგრაფიის რედაქტორი:

“სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფელბა

სასამართლოში” 2013წ. https://www.youtube.com/watch?v=Sb2f-DwHAtk ავტორი ნინო
ბოჭორიშვილი.
- მონოგრაფიის რედაქტორი: „სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც სოციალური
და ზნეობრივისახელმწიფო, 2019წ..

ოჯახური მდგომარეობა
მამა - ჯემალი ვასილის ძე ნიშნიანიძე, 1939-1964 იყო ინჟინერ-ენერგეტოკოსი.
დედა – ცისანა ანდროს ასული ნიშნიანიძე, დაბადებული 1939წელს, ეკონომისტი
ამჟამად პენსიონერი. გარდაიცვალა 2019 წლის 3 ოქტომბერს.
და – ნანა ნიშნიანიძე, იურისტი, 23 წელია ცხოვრობს გერმანიის ფედერაციულ
რესპუბლიკაში.

სხვა ინფორმაცია
2006 წლის 09 ოქტომბრის, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციული
საქმეთა კოლეგიის წლის გადაწყვეტილებით აღიარებული ვარ პოლიტიკური
რეპრესიის მსხვერპლად, როგორც საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ბატონ
ზვიად გამსახურდიას მხარდამჭერი.

ჰობი:
ლიტერატურა – მწერლობა, პოეზია, შინაური ცხოველები, ჭადრაკი, ფეხბურთი,
ცურვა.

ნინო ნიშნიანიძე

