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ქეთევან ცინცაძე
05.09.1988
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განათლება
2019-დღემდე

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა. დოქტორანტი
(დისერტაციის წარდგენა/დაცვის ეტაპზე)

2013-2019

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
სამართლის სკოლა. სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო
პროგრამა. დოქტორანტი

2009– 2011

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სპეციალობა _ სამართალმცოდნეობა
მიმართულება _ სახელმწიფო და ადმინისტრაციული სამართალი
ხარისხი _ სამართლის მაგისტრი (წარჩინებით)

2005-2009

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სპეციალობა _ სამართალმცოდნეობა
ხარისხი – ბაკალავრი (წარჩინებით)
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სამუშაო გამოცდილება
11/2017-დღემდე

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
დამოუკიდებელი ინსპექტორი

10/2017-დღემდე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
აკადემიური თანამდებობა - ასისტენტი

07/2017-11/2017

საქართველოს უზენაესი სასამართლო
მეორე რანგის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა - მწერალი-თანაშემწე

02/2011-07/2017

საქართველოს უზენაესი სასამართლო
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა - მოსამართლის თანაშემწე

07/2009-02/2011

საქართველოს უზენაესი სასამართლო
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა - მოსამართლის რეფერენტი

02/2009-07/2009

საქართველოს უზენაესი სასამართლო
ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა - სტაჟიორი

09/2008-12/2008

საქართველოს იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია
ეუთოს მიერ დაფინანსებული პროექტი, „იმიტირებული პროცესები
ტრეფიკინგის საქმეებზე“
კოორდინატორის ასისტენტი

2008-2009

ABA-ს პროექტი “Street Law”
უპატრონო და მიუსაფარ ბავშთა სახლი „მომავლის სახლი“
ტრენერი

2007-2008

ABA-ს პროექტი “Street Law”
ქ. თბილისის 195-ე საჯარო სკოლა
ტრენერი

ტრენინგები და სხვა
07/2018

მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა
ჩაბარებული (წარმატებით)

05/2019

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საჯარო ლექცია თემაზე, „დამოუკიდებელი ინსპექტორის როლი
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში“
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03/2019

სულხან საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი
საჯარო ლექცია თემაზე, „დამოუკიდებელი ინსპექტორის როლი
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში“

02/2019

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საჯარო ლექცია თემაზე, „დამოუკიდებელი ინსპექტორის როლი
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში“

06/2018

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საჯარო ლექცია თემაზე, „მოსამართლის დამოუკიდებლობის და
ანგარიშვალდებულების გარანტიები“

04/2018

04/2017

ევროპის მოსამართლეთა (სასამართლო სისტემის) სწავლების ცენტრების
კავშირი (European Network of Judicial Training); რიგა, ლატვია
სემინარი, „ეთიკა და სასამართლო სისტემაში კორუფციის პრევენცია“ მონაწილე
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
პროექტი, „გახდი იურისტი“
საჯარო ლექცია არასრულწლოვანთა უფლებებთან დაკავშირებით

03/2017

ტრენინგი თემაზე, „საკუთრების უფლების დაცვის ევროპული
სტანდარტები“ (ევროსაბჭოს და ევროკავშირის დაფინანსებით)
მონაწილე

10/2015

ევრაზიის სამართლისა და ეკონომიკის ფორუმი
მოხსენება თემაზე, „იპოთეკა, როგორც უზრუნველყოფის საშუალება“

10/2014

ევრაზიის მეორე მულტიდისციპლინარული ფორუმი
მოხსენება თემაზე, „დელიქტური პასუხისმგებლობა მუცლადმყოფი
ბავშვისათვის მიყენებული ზიანისათვის“

07/2014-08/2014

ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტი (Goethe Uni Frankfurt am
Main); ფრანკფურტი, გერმანია
საზაფხულო სკოლა
სემინარი თემაზე, „სამართალი თანამედროვე საზოგადოებაში
ფუნდამენტური, საერთაშორისო და ინტერდისციპლინარული ასპექტები“

05/2014

,,ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის იმიტირებული
სასამართლო პროცესები”; ვარშავა, პოლონეთი

03/2014

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე კერძო სამართალი“
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Institute für Internationale Kommunikation (IIK); დიუსელდორფი,
გერმანია
გერმანული ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსები

08/2013

03/2012

,,ფრანკფურტის საინვესტიციო საარბიტრაჟო იმიტირებული პროცესები“
ფრანქფურტი, გერმანია

04-05/2011

,,ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის იმიტირებული
სასამართლო პროცესები”; ვილნიუსი, ლიტვა

10/2010

პეპერდინის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, მალიბუ, კალიფორნია,
ამერიკის შეერთებული შტატები
,,უცხოური ინვესტიციების იმიტირებული სასამართლო პროცესები“
(Foreign Direct Investment Moot Court)

06/2010

ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა
ჩაბარებული (წარმატებით)

04-05/2010

,,ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის იმიტირებული
სასამართლო პროცესები”; სოფია, ბულგარეთი

01/2010

მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა
ჩაბარებული (წარმატებით)

06/2010

ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა
ჩაბარებული (წარმატებით)

10-12/2009

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
მოსამართლის თანაშემწის კურსები

04-05/2009

,,ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის იმიტირებული
სასამართლო პროცესები”; კიევი, უკრაინა

02/2009

,,ტელდერსის სახელობის საერთაშორისო იმიტირებული სასამართლო
პროცესები” - ეროვნული ეტაპის ფინალური ტური

11/2008-05/2009

აიპ ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია”
საერთაშორისო სამართლის 6 თვიანი სასწავლო კურსი

2007

ABA-ს პროექტი “Street Law”
ტრენერთა ტრენინგი
მონაწილე

4

ნაშრომები და პუბლიკაციები
ევროპის სამეცნიერო ჟურნალი – European Scientific Journal
1.

„დელიქტური

პასუხისმგებლობა

მუცლადმყოფი

ბავშვისათის

მიყენებული

ზიანისათვის„“ - ”Tort Liability For the Injury To the Unborn“;
2.

„იპოთეკა, როგორც უზრუნველყოფის საშუალება“ - ”Mortgage, as Mean of Guarantee“.

3.

„მესამე პირის ინსტიტუტი და ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ და

სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების მოკლე მიმოხილვა“ – „The
Third Person Institute and Brief Reviw of the Gaps in the Administrative and Civil Procedural Law of
Georgia Regarding This Institute“.
აკადემიური მაცნე
„მხარეთა უფლებები კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილების ბათილად
ცნობასა და საქმის წარმოების განახლებასთან დაკავშირებით.“
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ქართული (მშობლიური)
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კომპიუტერული პროგრამები:
Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint
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