გვენეტაძე ნინო

დაბადების თარიღი - 27.01.1964

განათლება
1985-1990 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი სპეციალობა - სამართლისმცოდნეობა
1990-1993 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და
სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა (სპეციალიზაცია სისხლის
სამართლი)
1995 წ. იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორი)
სამუშაო გამოცდილება
1994-1998წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
1994-2001 წწ. საქართველოს სამართლებრივი რეფორმის სახელმწიფო
კომისიის სისხლის სამართლის კოდექსის პროექტის შემმუშავებელი
კომისიის წევრი;
1999-2008 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლისა და
კრიმინოლოგიის კათედრის
დოცენტი და ასოცირებული პროფესორი;
1998-1999 წწ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის
თავმჯდომარე;
1999-2006 წწ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრი; სისხლის
სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე; მოსამართლეთა ასოციაციის
თავმჯდომარე;
2004 -2011წწ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის
იურიდიული
განათლების ხელშეწყობის ფონდის გამგეობის წევრი და პედაგოგი
სისხლის სამართალში;
2006-2008 წწ. საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის
ასოცირებული პროფესორი;
2007-2015წწ. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი,
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი
2015-2018 წწ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე.

პროექტები/აკადემიური კონფერენციები
2001-2002 წწ. გერმანია ქ. ფრაიბურგის მაქს-პლანკის საერთაშორისო და
საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის სამართლის ინსტიტუტის (MPI)
მკვლევარი (DAAD) სტიპენდიანტი
2004 წ. ტრანსნაციონალური დანაშაული და კორუფცია საქართველოში.
ამერიკული უნივერსიტეტის ტრანსნაციონალური დანაშაულის კვლევის
ცენტრის საქართველოს ოფისი.
ინდივიდუალური გრანტის განხორციელება "კორუფცია საქართველოში"
2007 წ. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ფონდი; საქართველოში
ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტიტუტი, პროექტის ხელმძღვანელი და
ექსპერტი,“ ადამიანის უფლებათა დაცვა სისხლის სამართლისა და

ადმინისტრაციული სამართალწარმოების სფეროში“.
2008 წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროექტი
"ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო"-ექსპერტი;
2008-2009 წწ. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის პროექტი ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი; ევროპის სისხლის სამართლის განვითარების ხელშეწყობა
საქართველოში;
2010 წ. ივლისი -აგვისტო. გერმანია, ქ. ფრაიბურგის მაქს-პლანკის
საერთაშორისო და საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის სამართლის
ინსტიტუტი (MPI) სამეცნიერო
მოხსენება და საკვლევი თემა: "საპროცესო შეთანხმება“საქართველოს
სისხლის სამართლის პროცესში“.
2010 წ. აპრილი-აგვისტო “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“
ექსპერტი და
პროექტის ავტორი: "საპროცესო შეთანხმება საქართველოში"
2010-2012 წ.წ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის
კომიტეტის ექსპერტი;
2010 - 2011 IFES, უნივერსიტეტის საბჭოს წევრი, GAU- ის წარმომადგენელი.
2011-2014 წ.წ. გერმანია, ქ. ფრაიბურგის მაქს-პლანკის საერთაშორისო
და საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის სამართლის ინსტიტუტი (MPI)
მსამეცნიერო
სტიპენდიანტი და პროექტის „სისხლის სამართლის პოლიტიკის
განვითარება და
სამართლის როლი გარდამავალი პერიოდის
მართლმსაჯულებაში“ -ექსპერტი საქართველოდან;
2011-2012 წ.წ. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“-ს
პროექტის
„არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმა“- ექსპერტი;
2012-2018 წ.წ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
სისხლის
სამართლისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის
განმახორციელებელი უწყებათშორისი კომისიის წევრი;
2012 წ. მარტი - ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის (ABA) პროექტი „კანონის
უზენაესობის ინიციატივა " ტრენერი- სამართალმცოდნეობის
პროფესორებისათვის

ძირითადი პუბლიკაციები:
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12. “Sentence of sentences in combination of crimes,” co-author, Journal “Justice and
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13. “European criminal law”, in cooperation with M.Turava, L.Maglakelidze,
A.Oxanashvili, Rustaveli Foundation, Georgian Studies, Humanities and Social
Sciences, Meridiani publishers, Tbilisi, 2010
14. Manual for Patient Rights. Tbilisi 2011
15. “Juvenile Justice in Georgia: Diversion and Mediation” (co-author) Tbilisi 2012.
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Association 2013 #1.

