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სახელი, გვარი: ნათია აფციაური 

დაბადების თარიღი: 05.08.1989 

მისამართი:ქ. თბილისის, ვაჟა-ფშაველა IV კვ., II კ., ბ. 80  

tel: 595-50-25-48 

E-mail: Apciauri_natia@yahoo.com 

 

 

განათლება: 
 
2007-2011 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრი) 

 

2013-დღემდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

იურიდიული ფაკულტეტი (მაგისტრატურა) 

 

2011-2012  

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია) იურიდიული განათლების ფონდი - 

სისხლის სამართლის კურსი 

 

2010-2011 

”Cambridge House”- ინგლისური ენის კურსი 

 

 

პრაქტიკული გამოცდილება: 
 

13.02.12  – 13.08.12  

თბილისის სააპელაციო სასამართლო - სტაჟიორი 

 

12.02.2013 – 20.06.2013 

პრაქტიკული სამართლის კლინიკა – სამართლის ტრენერი 

 

18.03.2013 – 15.06.2013 

დიდუბე ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა – პრაქტიკანტი 

 

25.08.2013 – 01.08.2015 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო – ოპერატიული თანამშრომელი; პოლიციის ლეიტენანტი. 

 

01.08.2015 - 14.07.2016  

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური - უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი; სახელმწიფო 

უსაფრთხოების ლეიტენანტი. 

 

02.10.2017 - დღემდე 

საერთო სპეციალიზაციის ადვოკატი 

 

18.12.2017 – დღემდე  

ნოტარიუსის თანაშემწე 

 
 

mailto:Apciauri_natia@yahoo.com


ტრენინგები და სემინარები: 
 

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - „პროფესიული პრაქტიკის კურსი“ (22.04.2013 – 

25.06.2013 წ.) 

 

ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფი - „არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის იმიტირებული 

პროცესი“ პროკურორის როლი (05.04.2014 – 20.05.2014 წ.) 

 

ევროპის საბჭოსა და იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი - ”არასათანადო მოპყრობის 

საჩივრებთან დაკავშირებული გამოძიების შესაბამისობა ევროპულ სტანდარტებთან” (23.07.2012-

24.07.2012 წ.) 

 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო - შსს ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომელთა გადამზადების 

სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამა (14.04.2014 – 24.06.2014 წ.) 

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების 

სპეციალური მომზადების კურსი (15.09.2014 – 20.09.2014 წ.) 

 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო - ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოგმედო გეგმის 

II ფაზა (15.12.2014-18.12.2014 წ.)  

 

აშშ-ს სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის 

საერთაშორისო ბიურო (INL) – „ფულის გათეთრების დანაშაულის გამოძიება“  (23.02.2015-27.02.2015 წ.) 

 

აშშ სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის 

საერთაშორისო ბიურო (INL) - „საჯარო მოსამსახურეთა კორუფციული ფაქტების გამოძიება და 

სისხლისსამართლებრივი დევნა” - ჩეხეთის რესპუბლიკა (ქ. პრაღა) (11.05.2015-15.05.2015წ.) 

 

ევროკავშირის პროექტი ,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პოლიციის სფეროში 

თანამშრომლობა -,,კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა’’(26.10.2015-30.10.2015 წ.) 

 

საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის - ბიზნეს სამართლის აქტუალური 

საკითხები (15.11.2017 წ.) 

 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა - ნოტარიუსის თანაშემწის სასწავლო კურსი (14.10.2017 – 

30.12.2017წ.) 

 

ენები: 
 
ქართული - მშობლიური 

ინგლისური - კარგად 

რუსული - კარგად 

ბერძნული - საშუალოდ 
 

 

კომპიუტერული პროგრამები: 
 
Windows, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet. 


