
                                                                                                                         Curriculum Vitae 

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

 
საკონტაქტო ინფორმაცია 

 
ნონა გელაშვილი 

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

+995 577 29 26 24 
+995 032 2 422 242 
nona.gelashvili@sabauni.edu.ge     
 
განათლება 
 

აღწერა თარიღები 
 

ევროპული მეცნიერებების მაგისტრი  
ჰამბურგის უნივერსიტეტის ევროპის კოლეჯი (გერმანია)  
https://europa-kolleg-hamburg.de  
ძირითადი საგნები: ევროპის კავშირის სამართალი, ევროპის კავშირის 
პოლიტიკური სისტემა, ევროპის კავშირის ეკონომიკური საფუძვლები 
სამაგისტრო ნაშრომი: პირების გადაადგილება ევროპის გაერთიანებასა და 
დსთ-ს ქვეყნებს შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის 
ხელშეკრულებების მიხედვით   
 
ევროპული სამართლის მაგისტრი - LL.M. Eur (თბილისი) 
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
www.tsu.ge  
ძირითადი საგნები: ევროპის სამართალი, ევროპის კერძო სამართალი 
სამაგისტრო ნაშრომი: ძირითად თავისუფლებათა მოქმედება მესამე 
პირებზე ევროპის კავშირში 
 
იურისტი 
ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
საერთაშორისო სამართლისა და ურთიერთობების ფაკულტეტი 
www.tsu.ge  
ძირითადი საგნები: საერთაშორისო სამართალი, საერთაშორისო კერძო 
სამართალი, სამოქალაქო და სისხლის სამართალი 
სადიპლომო ნამუშევარი: იურიდიულ პირთა ადგილმდებარეობის თეორია 
ევროპულ გაერთიანებასა და საქართველოში 
 

2005-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003-2004 
 
 
 
 
 
 

1998-2003 

 
პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 
ევროპის უნივერსიტეტი 
კურსი:  ევროკავშირის სამართალი 
 

2019-დღემდე 
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სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი 
კურსი: ევროკავშირის სამართალი  
 

2020 

  

 
სამუშაო გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 
სამართლის მრჩეველი 
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, GIZ 
პროგრამა: ევროპულ სტანდარტებთან სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი 
დაახლოება  
ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების /DCFTA 
ეროვნული კოორდინატორი 
საქართველოში გადახდისუუნარობის სამართლისა და პრაქტიკის 
კომპონენტის კოორდინატორი, ევროკავშირის პროექტი: კომერციული 
სამართლისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება საქართველოში  
თემატურად პასუხისმგებელია ევროკავშირის შრომის სტანდარტებთან 
საქართველოს დაახლოება ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით 
ფართო სამუშაო გამოცდილება ევროკავშირის კონკურენციის, 
მომხმარებელთა და კომერციული სამართლის მიმართულებით 
თემატური სამუშაო ჯგუფების მართვა 
 

2010 – 2020 

წამყვანი სპეციალისტი 
საქართველოს პარლამენტი 
ევროინტეგრაციის კომიტეტი 
www.parliament.ge  
საკანონმდებლო წინადადებებისა და კანონპროექტების შემუშავება 
ინიცირებული კანონპროექტების ევროკავშირის კანონმდებლობასა და 
პრაქტიკასთან სამართლებრივი შესაბამისობის ანალიზი 
სამართლებრივი კვლევის წარმოება  
საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა 
 

2009 – 2010 

სამართლებრივი ანალიზის სამმართველოს უფროსი 
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
საკონსულო დეპარტამენტი 
www.mfa.ge  
მენეჯმენტი 

 საკონსულო დაწესებულებების კოორდინირება და მიღებული 
ინფორმაციის ანალიზი 
ემიგრანტების შესახებ საქართველოს პოლიტიკის დაგეგმვაში მონაწილება  
 

2008 – 2009 

პირველი კატეგორიის მრჩეველი 
საქართველოს მთავარი პროკურატურა  
სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 
www.pog.ge 
საერთაშორისო ურთიერთობები, ძირითადად გერმანიასთან 
ექსტრადიციებისა და სამართლებრივი დახმარებების მომზადება 

2006-2008 
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საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 
www.justice.gov.ge 
მენეჯმენტი 
სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობები 
საერთაშორისო ხელშეკრულებების სამართლებრივი ექსპერტიზა 

2004-2005 

 
 
 
კონფერენციები 
 

აღწერა თარიღები 
 

კონფერენცია ევროკავშირის სავაჭრო და საინვესტიციო სამართალი, 
ტრირის ევროპული სამართლის აკადემია, ბრიუსელი 
 
კონფერენცია ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი, გერმანიის 
ფედერალური კონკურენციის სააგენტო, ბერლინი 
 
კონფერენცია საქართველოს ახალი გადახდისუუნარობის სამართალი, 
მომხსენებელი, GIZ 
 
საქართველოს საგზაო რუკა გადახდისუუნარობის სამართალში, 
მოდერატორი, GIZ 
 
უახლესი ცვლილებები საქართველოს შრომის კოდექსში, მოდერატორი, 
GIZ 

2018 
 
 

2014 
 
 

2017 
 
 

2016 
 
 

2014 
 

 
 
 
 
სემინარები და ტრენინგები 
 

აღწერა თარიღები 
 

წარდგენის უნარების გაუმჯობესება, PR აკადემია, საქართველო 
 
E-Learning, საერთაშორისო თანამშრომლობის აკადემია, გერმანია 
 
პროფესიული მენეჯმენტის კურსი, გერმანელ მოხელეთა კავშირის 
აკადემია 

2019 
 

2017 
 

2016 
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გრანტები და სტიპენდიები 
 

აღწერა თარიღები 
 

საერთაშორისო საპარლამენტო პრაქტიკა, გერმანიის ფედერალური 
რესპუბლიკის პარლამენტი  
 
კოპერნიკუსის სტიპენდიანტი ჰამბურგის უნივერსიტეტის იურიდიულ 
ფაკულტეტზე სწავლის მიზნით, გერმანია 
 
DAAD სტიპენდიანტი საზღვარგარეთ სწავლისთვის 

2005 
 
 

2002-2003 
 
 

2002, 2005-2006 
  
  

 
ენობრივი კომპეტენცია 
   
ინგლისური, გერმანული 
 
 
 
სხვა უნარ-ჩვევები 
 
MS Word/Excel  
Power Point    
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 
 
 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

 

თარგმანები 
 ევროკავშირის სასამართლო პრაქტიკა, 

ამონარიდები ევროკავშირის სასამართლოს 
რჩეული გადაწყვეტილებებიდან (წიგნი 484 
გვერდი; ხელმისაწვდომია: 
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2010-ge-casebook-
eu-law.pdf ) 
 

ქართული ნონა გელაშვილი/ეთერ 
ყამარაული 

მერიდიანი 2010 

სტატიები 
 დისკრიმინაცია საქართველოსა და ევროკავშირის 

შრომის სამართალში, ადამიანის უფლებათა 
დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და 
საქართველო, სტატიათა კრებული 
 

ქართული ნონა გელაშვილი  2011 

 


