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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 
ნათია მუხიაშვილი 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 
კალისტრატე ქუთათელაძის ქ. 3, 0186, თბილისი, საქართველო 

+995 577 288805 
+995 032 2 422 242 
n.mukhiashvili@sabauni.edu.ge 
 
 
განათლება 
 
აღწერა თარიღები 

 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                        
ფაკულტეტი - იურიდიული  
სპეციალობა - სამართალმცოდნე 
ხარისხი - მაგისტრი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ფაკულტეტი - იურიდიული  
სპეციალობა - სამართალმცოდნე 
ხარისხი - ბაკალავრი 

2006-2010 
 
 
 
 
 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი                                     
კურსი:  სისხლის სამართლის პროცესი 
 

2018 წლიდან 

  
სამუშაო გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

პროკურორი  
საქართველოს გენერალური პროკურატურა, საპროკურორო 
საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების 
დეპარტამენტი, ანალიტიკური სამმართველო                                       

2018-დღემდე 

პროკურორი 
საქართველოს პროკურატურა, ქ. თბილისის ძველი თბილისის 
რაიონული პროკურატურა       

2015-2018 
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პროკურორი - საქართველოს პროკურატურა, თელავის რაიონული 
პროკურატურა 
 

2012-2015 

პროკურატურის სტაჟიორი - საქართველოს პროკურატურა, სიღნაღის 
რაიონული პროკურატურა  

2011-2012 

       
სემინარები და ტრენინგები 
 
აღწერა თარიღები 

 
ოჯახში ძალადობა, ევროპის საბჭოს HELP-ის (ადამიანის უფლებების 
ევროპული პროგრამა პროფესიონალი იურისტებისათვის) სასწავლო კურსი  
 

2019 

პროკურატურის მუშაობის ხარისხი და დაჩქარებული პროცედურები 
ჰოლანდიაში გავრცელებულ სისხლის სამართლის საქმეებზე 

2018 

ქალთა მიმართ ძალადობა და ოპროკურატურის მუშაკთა ეთიკის, ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და პერსონალური მონაცემების დაცვა 

2018 

ლბტი ქალთა საკითხების ინტეგრირება ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობისგან დაცვისა და დახმარების მექანიზმებში, ტრენრთა ტრენინგი 

2018 

სამართლიანი სასამართლო სტანდარტები (ადამიანის უფლებათა ევროპული 
კონვენციის მე-6 მუხლი) 

2018 

ეფექტური ანალიტიკური საქმიანობა და ადამიანის უფლებების დაცვა 2018 

ნარკოტიკული საშუალებების წინააღმდეგ ბრძოლისა და ნარკოტიკული 
საშუალებების რეალიზაციის შედეგად მიღებული უკანონო შემოსავლების 
ლეგალიზაცია 

2017 

ოჯახში ძალადობა და ოჯახური დანაშაული, სპეციალური სასწავლო კურსი 2016 

შშმ პირებთან კომუნიკაცია პროკურორებისთვის 2016 

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა 2016 

დისკრეცია, განრიდება/მედიაცია 2016 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს უნარ-ჩვევები 2016 

ეთიკის ნორმები 2016 

დაკითხვის/გამოკითხვის  წესზე საკანონმდებლოს სიახლეების მიმოხილვა 
 

2016 
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აღკვეთის ღონისძიების დასაბუთება ეროვნული კანონმდებლობისა და 
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით 

2015 

ადვოკატთა ტესტირება სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით 
 

2011 

სერთიფიცირებული პროკურორი ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური 
ძალადობის თემაზე 

 

  
 
 
პროფესიული საზოგადოების წევრობა 
 
წევრი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის  
 
ენობრივი კომპეტენცია 
   
ქართული, რუსული, ფრანგული ინგლისური 
 
სხვა უნარ-ჩვევები 
 
Windows 
MS office  
Internet  
Email 


