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სოფიო აბულაშვილი 

დაბადების რიცხვი, თვე, წელი, ადგილი: 07.03.1983წ. ქ. თბილისი 

საკონტაქტო ტელეფონი: 599-912-811 

ელ. ფოსტა: s.abulashvili@.mandaturi.gov.ge  

განათლება: 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2000-2005 წწ. 

სპეციალობა (დიპლომის მიხედვით): სამართალმცოდნე 

კვალიფიკაცია (დიპლომის მიხედვით): იურისტი 

უცხო ენები: 

რუსული; გერმანული; ინგლისური. 

ტრენინგები: 

ტრენინგის/სემინარის/ 

სასწავლო კურსის თემა: 

ორგანიზაციის 

დასახელება: 
ქვეყანა 

დაწყების 

თარიღი 

დასრულების 

თარიღი 

სტრუქტურული 

ერთეულების საქმიანობის 

გაცნობა 

 

სს ,,თიბისი ბანკი" საქართველო სექტემბერ

ი  2005  

სექტემბერი  

2005  

ენის სერთიფიკატი 

 
გოეთეს 

ინსტიტუტი 

საქართველო დეკემბერი 

2005  
დეკემბერი  

2005 

 

კომუნიკაციის უნარის 

გაუმჯობესების ტრენინგი 

,,ჰიუმან 

დაინამიქსი" და 

სასჯელაღსრულები

სა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრი 

საქართველო დეკემბერი  

2009   
დეკემბერი  

2009 

 

ტრენერთა ტრენინგი 

,,თანამედროვე 

ინტერაქტიული მეთოდიკა 

სასწავლო პროცესში და 

პატიმრებთან მოპყრობის 

საერთაშორისოსტანდარტე

ბი 

სასჯელაღსრულები

სა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრი 

საქართველო ნოემბერი  

2011  
ნოემბერი  

2011 

ტენერთა ტრენინგი 

,,თვითშეფასება და 

ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა" 

სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრი 

საქართველო ივლისი  

2012  
ივლისი  2012 
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ტრენინგის დაგეგმვა სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრი 

საქართველო თებერვალ

ი 2013   

თებერვალი 
2013 

ტრენინგის ჩატარების 

მეთოდოლოგია 

სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრი 

საქართველო თებერვალ

ი  2013   

თებერვალი 

2013 

INTERNATIONAL STUDY 

PROGRAM  

Smith 

CountyCommunity 

Supervision and 

Corrections 

Departamnt 

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები 

18 მაისი 

2015 

22 მაისი 2015 

არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება  

იუსტიციის სასწავლო 

ცენტრი 

საქართველო აგვისტო  

2015 

აგვისტო  

2015 

 

სამუშაო გამოცდილება 

რიცხვი, თვე და წელი  

დაწესებულება/უწყება, სამუშაო თანამდებობა 
 

 

 

მოსვლის  

 

წასვლის 

13.09. 2006  21.07.2007 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 

პრობაციის დეპარტამენტი. სტანდარტების, 

კადრებთან ურთიერთობის, ინფორმაციისა და 

სამართლებრივი ურთიერთობების 

სამმართველოს მრჩეველი 

 

21.07.2007 

 

04.02.2009 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 

პრობაციის ეროვნული სამსახური. 

ადმინისტრაციული სამმართელოს უფროსი 

სპეციალისტი 

 
 

04.02.2009 01.01.2010 საქართველოს სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს არასაპატიმრო 

სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სამსახური. ადმინისტრაციული 

სამმართელოს უფროსი სპეციალისტი 
 

01.01.2010 16.02.2011 საქართველოს სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს სსიპ - არასაპატიმრო 

სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტო. ადმინისტრაციული 

სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი 

 

 
 



16.02.2011 21.10.2011 საქართველოს სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს სსიპ - არასაპატიმრო 

სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტო. სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი 

 

21.10.2011 

 

12.02.2019 

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა 

და პრობაციის ეროვნული სააგენტო. 

ადმინისტრაციული სამმართველოს მრჩეველი 

 

2012 წლის მარტიდან 

 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის საკითხთა სამინისტროს სსიპ - 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრის ტრენერი 
 

 

2013 წლის სექტემბრიდან 

 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის საკითხთა სამინისტროს 

არასრულწლოვანთა საქმეების განმხილველი 

ადგილობრივი საბჭოს წევრი 
 

 

სპეციალური წოდება: ,,იუსტიციის მაიორი“. 

 

 


