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II.განათლება, აკადემიური და სხვა კვალიფიკაცია 
 

2006-2007/2012–დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, საერთაშორისო 

სამართლის ინსტიტუტი - დოქტორანტი 
 

 

2007 – 2010 წწ.                      ტრენტოს    უნივერსიტეტის    (Universita    degli    Studi    di    Trento”) 

საერთაშორისო  ურთიერთობების  სკოლის  ასპირანტი, 

დოქტორანტი, სრული სტიპენდია 

 
2001 – 2006 წწ.                      თსუ    იურიდიული    ფაკულტეტი,    საერთაშორისო    სამართლის 

ინსტიტუტი – დიპლომირებული სპეციალისტი-იურისტი 

(სპეციალიზაცია – საერთაშორისო სამართალი) 
 

 

2002 – 2003 წწ.                     სერტიფიკატი: აშშ-ს  საგარეო  პოლიტიკა, შედარებითი პოლიტიკა, 

იდეოლოგიები (სამოქალაქო განათლების პროექტი, პროფესორი: Dr. 

D.O’ Beachain) 
 

 

04-06/2004 წ.                        ლიბერალური ხელოვნების ევროპული კოლეჯი (ბერლინი, 

გერმანია) [სემესტრი] – სრული სტიპენდიანტი. 
 

 
 

ტრენინგები და სხვა საგანმანათლებლო საქმიანობა ადამიანის უფლებათა სფეროში 
 

 

მიმდინარე                                 ადამიანის     უფლებათა     ექსპერტი,     კონსულტანტი/ტრენერი: 

“სამოქალაქო       საზოგადოების      განვითარების      ინიციატივა” 

(კონტრაქტორი: საქართველოს      სტრატეგიული    კვლევების    და 

განვითარებისცენტრი“; დონორი:ევროკავშირი)

mailto:aletatuna@yahoo.com
mailto:aletatuna@yahoo.com


5-6/07/2019 წ.                               ტრენერთა ტრენინგი – „ზრდასრულთა სწავლების 

მეთოდოლოგია“        ორგანიზატორი:           ევროპის           საბჭო, 

(ლოპოტა,საქართველო) 

 
17/04/2018 -15/09/2018                უფროსი ექსპერტი /ტრენერი ინსტიტუციური გაძლიერების 

მიმართულებით  - „საქართველოს პარლამენტის ზედამხედველობის 

გაძლიერება თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში“ / სამოქმედო 

არეალი: ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

კომიტეტი  (კონტრაქტორი: B&S  Europe და Policy and Management 

Consulting Group; დონორი: ევროკავშირი) 
 

 

04 / 2018 წ.                          ექსპერტ    ტრენერთა   ტრენინგი    „პარლამენტის   ზედამხედველობის 

გაძლიერება თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში“ (B&S Europe და Policy 

and  Management Consulting Group, ევროპის კავშირის პროექტის 

ფარგლებში), საქართველოს პარლამენტი, (თბილისი, საქართველო). 

 
07/2016 წ.                              ტრენერთა ტრენინგი –   „საერთაშორისო და  ეროვნული მექანიზმები 

ადამიანთა ვაჭრობის/ტრეფიკინგთან ბრძოლაში“ (ევროპის 

სამართლისა და  ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის 

ინსტიტუტი, ევროპის კავშირის პროექტის: „ადამიანის 

ვაჭრობასთან/ტრეფიკინგთან ბრძოლა“ ფარგლებში) 

 
24-31/07/2015 წ.                     ტრენერთა    ტრენინგი    –    არასრულწლოვანთა   მართლმსაჯულების 

საკითხებზე (UNICEF, Human Dynamics და საქართველოს  ადვოკატთა 

ასოციაციის ერთობლივი პროექტი) 

 
03/2015 წ.                               სასწავლო    ვიზიტი,    (მიგრაციის       მართვა,      TEMPUS,      თსუ/ჯიპა) 

ალიკანტეს უნივერსიტეტი, ესპანეთი 

 
09-12/2014 წ.                         ტრენერთა   ტრენინგი   –   „ადვოკატთა   და   ადამიანის   უფლებების 

დამცველთა შესაძლებლობების გაძლიერება  ადამიანის  უფლებათა 

ევროპული კონვენციის და ევროპის შესწორებული სოციალური 

ქარტიის შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე გამოყენებისათვის“ (ევროპის 

საბჭო) 

 
07/2013 წ. `ტრენინგი     სწავლების     მეთოდოლოგიაში” იურისტი 

 ლექტორებისათვის    (თსუ);    ორგანიზატორი:    „კანონის უზენაესობის 

 მხარდაჭერა საქართველოში“ EWMI/PROLoG  

 

06/2013 წ.                             სასწავლო    ვიზიტი,    (მიგრაციის       მართვა,      TEMPUS,      თსუ/ჯიპა) 

ოლდენბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია 

 
21-23/01/2011 წ.                     სასამართლო უნარ-ჩვევების ტრენინგი იურისტებისათვის – ამერიკის 

იურისტთა ასოციაცია/კანონის უზენაესობის პროგრამა ABA/ROLI და 

AENL. სერტიფიკატი 

 
25/06/-6/07/2007 წ.               მარი      კიურის     სახელობის     უმაღლესი     საზაფხულო     სკოლა 

საერთაშორისო სისხლის სამართალში მკვლევართათვის. სრული 

სტიპენდიანტი. გროციუსის სახ. საერთაშორისო სამართლებრივი 

სწავლების   ცენტრი,   ლაიდენის   უნივერსიტეტი,   ჰააგის   განყოფ.
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(ჰააგა, ნიდერლანდები) 

20-22/09/2006 წ.                  ტრენინგი   `ადამიანით  ვაჭრობა   (ტრეფიკინგი)  მათი   სქესობრივი 

ექსპლუატაციის მიზნით“, ორგანიზატორები:  ევროპის  საბჭოს 

საინფორმაციო ოფისი, ეუთო, მიგრაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია (ბათუმი, საქართველო) 

 
28/08-15/09/2006 წ.                `ევრორეგიონები    –    ფედერალიზმის    ინსტიტუტის    საზაფხულო 

უნივერსიტეტი:         ფედერალიზმი,         კონსტიტუციონალიზმი        და 

დემოკრატიული                მმართველობა                მულტიკულტურულ 

საზოგადოებებში”     (ფედერალიზმის     ინსტიტუტი,     ფრიბურგის 

უნივერსიტეტი, ფრიბურგი, შვეიცარია). –  სრული  სტიპენდიანტი; 

წარჩინების დიპლომი 
 

11-21/06/2006  წ. მე-5         სპეციალიზებული კურსი:       `საერთაშორისო          სისხლის 

 სამართლის     დოქტრინის საფუძვლები     და     მახასიათებლები~ 

ორგანიზატორები:სისხლის  სამართლის                       მეცნიერებებში 

უმაღლესი     სწავლების     საერთაშორისო     ინსტიტუტი     (ISISC), 

ადამიანის   უფლებათა   საერთაშორისო   სამართლის   ინსტიტუტი, 

დეპოლის  უნივერსიტეტის  იურიდიული  კოლეჯი  (ჩიკაგო,  აშშ), 

პალერმოს,     ნანტის,     `ბასკეთის     ქვეყნის”      უნივერსიტეტების 

იურიდიული        ფაკულტეტები,        ბასკეთის        კრიმინოლოგიის 

ინსტიტუტი   (ესპანეთი),      სისხლის   სამართლის   საერთაშორისო 

ასოციაცია   (AIDP,   საფრანგეთი)  –   (სირაკუზა,   იტალია),   სრული 

სტიპენდიანტი 

 
2-13/10/2005 წ.                      საზაფხულო     სკოლა:     `ევროპული     თანამშრომლობა     სისხლის 

სამართლის საკითხებში: პრობლემატიკა და პერსპექტივები”; 

ორგანიზატორები:    სისხლის     სამართლის      მეცნიერებებში უმაღლესი  

სწავლების  საერთაშორისო ინსტიტუტი  (ISISC) (სირაკუზა, იტალია), 

სრული სტიპენდიანტი 

 
05/2005 წ.                             სამართლის სპეციალისტთა ჯგუფის წევრი: 10 შერჩეული იურისტის 

სასწავლო ვიზიტი ევროსაბჭოსა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო   

სასამართლოში.        ორგანიზატორები: სახელმწიფოსა და სამართლის 

ინსტიტუტი (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია) და ევროსაბჭოს 

საინფორმაციო ოფისი საქართველოში (სტრასბურგი, საფრანგეთი) 

 
15-18/10/2004 წ.                    ტრენინგი       ადამიანის       უფლებათა      ევროპულ      სამართალში; 

ორგანიზატორები:  სახელმწიფოსა  და  სამართლის ინსტიტუტი 

(საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია) და ევროსაბჭოს 

საინფორმაციო ოფისი საქართველოში (თბილისი, საქართველო)



III. პროფესიული საქმიანობა შესაბამის სფეროში  

 
 

14/11-31/12/2016 წ.                          ექსპერტი      სამართლებრივ         საკითხებში:        საქართველოს 

სამართლებრივი                 და      პოლიტიკური   სისტემის შეფასე ბა 

„პოლიტიკური პლურალიზმის გაძლიერება საქართველოში  -               I 

ფაზა“ (კონტრაქტორი:   Democracy Reporting International, სათავო ოფისი, 

(ბერლინი, გერმანია), საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაციასთან თანამშრომლობით მიმდინარე პროექტის 

ფარგლებში) 

 
04/2016 წ.                                     კონსულტანტი    სამართლებრივ    საკითხებში:    საკონსულტაციო 

კომპანია „TBSC“: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

ორგანიზაციული   საქმიანობის შეფასებითი კვლევა (კონტრაქტორი: 

USAID/HICDპროგრამა) 
 

 

2013-2015 წწ.                                 კონსულტანტი საერთაშორისო საჯარო სამართლის მოდულზე: 

თსუ- ჯიპას ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამის მოწვეული 

სპეციალისტი /  ლექტორი საერთაშორისო საჯარო სამართალში. 

მიგრაცია და უმაღლესი განათლება TEMPUS 

 
2012 –2016 წწ.                            გამგეობის თავმჯდომარე, პროექტის ხელმძღვანელი – „კავშირი 

21-ე საუკუნე“ (პროფილი – ინტერრელიგიური და 

ინტერკონფესიული ურთიერთობები, ტოლერანტობა, ადამიანის 

უფლებები) 

 
01/2013 წ.                                     ექსპერტიპროექტისმიზანშეწონილობისშეფასებისადა 

02/2012 წ.                                     საპროექტო      მონახაზის      მომზადებისთვის;      კონტრაქტორი: 

ამერიკის იურისტთა ასოციაცია/კანონის უზენაესობის პროგრამა 

ABA/ROLI (ვაშინგტონის სათავო და თბილისის ოფისები) 

 
05/2011 წ. – 01/2012 წ.                 ექსპერტი ბავშვთა და ახალგაზრდების საკითხებში, World 

Vision საქართველო/ World Vision ახლო აღმოსავლეთისა და 

აღმოსავლეთ ევროპის ქსელის პროგრამის წარმომადგენელი 

საქართველოს ოფისში 

 
09-11/2011 წ.                                 საექსპერტო ჯგუფის წევრი კონფლიქტის ტრანსფორმაციის 

საკითხებზე, UNDP- ის პროექტის ფარგლებში 

 
12/2010 წ. – 06/2011 წ.                საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

ექსპერტი ბავშვის მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 

საკითხებზე, UNICEF –ის მხარდაჭერით 

 
2006 – 2007 წწ.                              მთავარი სპეციალისტი – ევროპული პროგრამების 

კოორდინაციის სამსახური (NCU/PAO), ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის 

(ვიცე-პრემიერის) აპარატი 

 
02-07/2006 წ.                               მთავარი მრჩეველი საერთაშორისო სამართლისა და 

საერთაშორისო    ურთიერთობის    საკითხებში;    კონფლიქტების



 

მოგვარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. 
 

 

2003 – 2007 წწ.                              საქართველოს იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის  (GLSA) 

თავმჯდომარე. ეროვნული სამართალში (სისხლის, 

სამოქალაქო, ადმინისტრაციული) იმიტირებული   სასამართლო   

პროცესების პროგრამის     კოორდინატორი     (2003-2007);      

კონსტიტუციურ სამართალში   საკონსტიტუციო   სასამართლოს   

იმიტირებული სასამართლო     პროცესების  პროგრამის 

`ინდივიდი და კონსტიტუცია” თანაორგანიზატორი (2004). 
 

 

2003 – 2004 წწ.                              დამხმარე ანალიტიკოსი პოლიტიკის საკითხებში; ეუთოს 

არჩევნებზე  დამკვირვებელთა  მისიები  რიგგარეშე საპრეზიდენტო და 

განმეორებითი საპარლამენტო არჩევნებისათვის. 

 
2004 – 2005 წწ.                              დამფუძნებელი წევრი, გამგეობის წევრი, თავმჯდომარის 

მოადგილე    –      „კონსტიტუციური    პრობლემების სტრატეგიული 

კვლევის ცენტრი“ პროფ. ავთანდილ დემეტრაშვილის 

ხელმძღვანელობით. 

 
პედაგოგიური საქმიანობა: 

 
 

2012 წ – დღემდე                        მოწვეული    ლექტორი    /    ასისტენტი    -    ივანე    ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 

ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი 

სასწავლო კურსები: სახელმწიფოს   ორგანიზაცია     და 

საერთაშორისო სამართალი (ინგლისურენოვანი), ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული 

სამართალი, აკადემიური წერა, რელიგია და საერთაშორისო 

სამართალი - (მიმდინარე კურსები); 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი, ტრეფიკინგთან და ოჯახში 
ძალადობასთან ბრძოლის საერთაშორისო მექანიზმები, ევროპის 

სამართალი, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი (2012- 

2015წწ.). 

 
2012 წ. – დღემდე                     მოწვეული ლექტორი- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი (GIPA) 

სასწავლო კურსები: შედარებითი კონსტიტუციური  სამართალი 
(ინგლისურენოვანი, მიმდინარე) 

 
2013 –2015 წწ.                             მოწვეული ლექტორი- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სასწავლო კურსები: საერთაშორისო  სამართალი,  საერთაშორისო 

სისხლის სამართალი 

 
2012 – 2014                                   კონსულტანტი საერთაშორისო საჯარო სამართლის საკითხებში – 

„მიგრაცია და უმაღლესი განათლება – უნარებისა და 

შესაძლებლობების განვითარებისათვის“, თსუ-ს და საქართველოს 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ერთობლივი 

TEMPUS პროექტის ფარგლებში. 

 
2007 –2011 წწ.                             ასისტენტ-პროფესორი-კავკასიის სამართლის სკოლა (CSL) 

სასწავლო                კურსები:            საერთაშორისო                სამართალი; 

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი



IV. საქმიანობა და გამოცდილება ადამიანის უფლებათა სფეროში 
 

 

 
2018 - დღემდე                            ტრენერი     ოჯახში  ძალადობის  საკითხებზე,  (გაეროს  ქალთა 

ფონდი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია) 

 
2016 წ – დღემდე                           შერჩეული ექსპერტი, ტრენერი – „საერთაშორისო დაეროვნული 

მექანიზმები ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგთან) ბრძოლაში“ 

(ევროპის სამართლისა და  ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

სამართლის ინსტიტუტი, ევროპის კავშირის პროექტის: 

„ადამიანით ვაჭრობის/ტრეფიკინგთან ბრძოლა“ ფარგლებში) 
 

 

11/2015 წ. – 12/2016 წ.                   ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის შერჩეული 

ექსპერტი, მოდულის ავტორი, ტრენერთა ტრენერი, თანატრენერი 

- „დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საერთაშორისო და ეროვნული 

სტანდარტები“ (თბილისი, რეგიონები) (კონტრაქტორები: 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია და „კანონის უზენაესობის 

მხარდაჭერა საქართველოში“ - EWMI/PROLoG) 

 
01/08/2015 წ. - დღემდე              ტრენერი     -     ბავშვის     უფლებებში     /     არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების საკითხებზე (UNICEF, Human Dynamics და 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ერთობლივი პროექტი). 

 
03-05/2015 წ.                                  კვლევა:     ახლებური       არგუმენტაცია, რომელიც შეიძლება 

წარედგინოს    ეროვნულ    სასამართლოებს,   რათა     ზეგავლენა 

მოახდინოს  მოსამართლეების მიდგომაზე  ადამიანის  უფლებათა 

ევროპული   სამართლის   ეროვნულ   დონეზე   გამოყენებისათვის 

კონტრაქტორი:   ევროპის   საბჭო,   პროექტი:   „ადვოკატთა   და 

ადამიანის       უფლებების       დამცველთა       შესაძლებლობების 

გაძლიერება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და 

ევროპის            შესწორებული  სოციალური                    ქარტიის 

შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე გამოყენებისათვის“ 

 
02/2014-06/2015 წ.                          შერჩეული      ტრენერი       -     კასკადური       ტრენინგები        თემაზე: 

„ადამიანის უფლებათაევროპულიკონვენციადა დისკრიმინაციის 

აკრძალვა“ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებისთვის  - 

„ადვოკატთა      და ადამიანის      უფლებების დამცველთა 

შესაძლებლობების გაძლიერება       ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის და ევროპის შესწორებული სოციალური 

ქარტიის   შიდასახელმწიფოებრივ  დონეზე   გამოყენებისათვის“ 

(კონტრაქტორი: ევროპის საბჭო) 

 
04-05/03/2015 წ.                           შერჩეული ტრენერი, მოდულისთანაავტორი -    ტრენინგები11- 

12/06/2015                                    თემაზე: „ადამიანის            უფლებათა          ევროპული           კონვენცია 

და დისკრიმინაციის აკრძალვა“საქართველოს პროკურატურისათვის 

-    „ადამიანის    უფლებების    დამცველთა    შესაძლებლობების 

გაძლიერება  ადამიანის  უფლებათა ევროპული კონვენციის  და 

ევროპის            შესწორებული            სოციალური            ქარტიის 

შიდასახელმწიფოებრივ           დონეზე            გამოყენებისათვის“ 

(კონტრაქტორი: ევროპის საბჭო) 

5.06/2013 წ.                                    ევროსაბჭოს  მოწვეული  ექსპერტი – მრგვალი მაგიდა  თემაზე:



 

ისლამოფობიასთან ბრძოლა განათლების გზით. შეხვედრა 

ეძღვნებოდა სახელმძღვანელო პრინციპების დოკუმენტის 

განხილვას. (სტრასბურგი,საფრანგეთი) 
 

 
 

VII.პუბლიკაციები და სხვა ნაშრომები 
 

 

პუბლიკაციები: 
 

 

თანაავტორი:    „მართლმადიდებელი ეკლესია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში“, თბილისი, 

2016წ. (დ. ჩიკვაიძე, თ. ალექსიძე) 

 
თანაავტორი:    „სახელმწიფოსა    და    ეკლესიის    ურთიერთიერთობების    სამართლებრივი 

რეგულირება“, თბილისი, 2013 (თ.ალექსიძე, პ.გაჩეჩილაძე) 

 
თანაავტორი: „რელიგიური გაერთიანებების სტატუსისათვის საქართველოში“, თბილისი, 2010 წ. 

(თ.ალექსიძე, პ.გაჩეჩილაძე, ზ. ქუცნაშვილი) 
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