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აღწერა      თარიღები 

 

,  
ფაკულტეტი - იურიდიული;  
სპეციალობა - სამართალმცოდნე; 
ხარისხი - მაგისტრი; 
 

    2002-2007 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა              თარიღები 

 
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 
 კურსი:  სისხლის სამართლის პროცესი 
 

              2019-დღემდე 

  
  

 
სამუშაო გამოცდილება 

 
აღწერა           თარიღები 

 

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

2018 -დან 

პროკურორი, ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა, 
საქართველოს პროკურატურა 

2014-2018 

პრობაციის ოფიცერი, ქ. თბილისის პრობაციის ბიურო, საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, პრობაციის ეროვნული 
სააგენტო 

2010-2014 

პროკურატურის სტაჟიორი, ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული 
პროკურატურა, საქართველოს პროკურატურა 

2007-2008 

 



 
 
სემინარები და ტრენინგები 
 
აღწერა         თარიღები 

 
ტრენერთა ტრენინგი - ,,სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების 
შესახებ მონაცემთა შეგროვების სისტემის განხორციელება’’ - ევროპის საბჭოს 
პროექტი: დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და 
სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში - 2016-2019 წწ. 
სამოქმედო გეგმის ქვეშ 

2019 

სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთა გამოძიება და 
სისხლისსამართლებრივი დევნა 

2018 

ეფექტიანი ანალიტიკური საქმიანობა და ადამიანის უფლებების დაცვა 2018 

სამართლებრივი მართლწერა 2018 

პროკურატურის მუშაობის ხარისხი და დაჩქარებული პროცედურები 
ჰოლანდიაში გავრცელებულ სისხლის სამართლის საქმეებზე 

2018 

შრომითი ექსპლუატაცია, შრომითი  ექსპლუატაცია ბავშვთა მიმართ   2017 

სამართლიანი სასამართლოს სტანდარტები, მე-6 მუხლი 2017 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან კომუნიკაცია 2017 

დისკრიმინაცია   2017 

დაკითხვის/გამოკითხვის წესზე საკანონმდებლოს სიახლეების მიმოხილვა 2016 

პროკურატურის მუშაკთა ეთიკა და ინტერესთა შეუთავსებლობა 2016 

აღკვეთის ღონისძიების დასაბუთება ეროვნული კანონმდებლობისა და 
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით 

2015 

სასწავლო ვიზიტი ესტონეთი, ტალინი - საქართველოს სახელმწიფო 
სტრუქტურებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისთვის. ( 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, აშშ–ს სახელმწიფო 
დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავი პროგრამების 
საერთაშორისო ბიუროსა და ესტონეთის უსაფრთხოების მეცნიერების 
აკადემიის ერთობლივი პროექტი „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 
სფეროში პოლიციელთა შესაძლებლობების ზრდა“) ფარგლებში სემინარები 
და შეხვედრები 

2013 

ტრენერი - თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების თანამშრომელთა 
გადამზადება - „სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, საქართველოს 
კანონი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის 
შესახებ“, სსიპ „სასჯელაღსრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“ 

2013 

სასწავლო ვიზიტი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ბავარიის მხარე - 
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების შექმნის სამუშაო ჯგუფის 
წევრი, სემინარები და შეხვედრები სარეაბილიტაციო პროგრამების 

2012 



შემუშავების კუთხით 
ტრენერი - სასჯელაღსრულების სისტემის სამართლებრივი რეჟიმის 
თანამშრომელთა გადამზადება სპეციალური სასწავლო პროგრამის 
მიხედვით, თემაზე - ”ეფექტური კომუნიკაცია და ტაქტიკური მომზადება”, 
სსიპ „სასჯელაღსრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“ 

2012 

პრობაციის სამსახურის როლი პირობით ვადამდე ადრე 
გათავისუფლებულთა მიმართებაში ევროპული სტანდარტების მიხედვით, 
სსიპ „სასჯელაღსრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“ 

2012 

“პრობაციის ოფიცერთა გადამზადება” თემებზე - საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომა, სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა, განრიდება, 
არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება და ეფექტური 
კომუნიკაცია, სსიპ „სასჯელაღსრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრი“ 

2011 

სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა, ევროკავშირის პროექტი „კანონის 
უზენაესობის ხელშეწყობა საქართველოში” 

2010 

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთა გადამზადება, ძირითადი 
სასწავლო პროგრამის მიხედვით 

2010 

კომუნიკაციის  უნარის გაუმჯობესება და ინტერვიუირება   2010 

სასწავლო კურსი - მოსამართლის თანაშემწე, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 2007 

ადვოკატთა ტესტირება სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით 2007 

ადვოკატთა ტესტირება სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით 2007 

შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიების 
სპეციალიზაცია  

2020 

  

 
 
ენობრივი კომპეტენცია 
   
ქართული, რუსული, ინგლისური 
 
სხვა უნარ-ჩვევები 
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