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სამუშაო გამოცდილება 

9/2015 – 10/2019 - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

9/2015 – 10/2019 - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 

სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტი მთავარი სპეციალისტი 

3/2014 - 7/2014 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

კვლევითი პრაქტიკა ანალიტიკურ დეპარტამენტში 

1/2014 - 6/2014 – არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლი“ 

კვლევითი პრაქტიკა სარჩელების მომზადების კუთხით 

5/2013 - 8/2013 - თბილისის საქალაქო სასამართლო 

სტაჟირება სისხლის სამართლის მიმართულებით 

განათლება 

2018-2019 - სამართლის მაგისტრი, LLM Criminal Law and Criminal Justice 

ედინბურგის უნივერსიტეტი/University of Edinburgh (წარჩინებით / with merit) 

2015-2017 - სამართლის მაგისტრი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (GPA – 3.3) 

 

2011-2015 - სამართლის ბაკალავრი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (GPA – 3.7) 

პროექტები 

3/2018  -  ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“ 

სამართლებრივი ექსპერტი კვლევისთვის „სამართალდამცავთა მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ 

დანაშაულთა გამოძიების პრობლემები“ 

3/2017  - 5/2017 - ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“ 

ბლოგების სერია აქტუალურ სამართლებრივ პრობლემებთან დაკავშირებით 

1/2016  - 5/2016 - საქართველოს განვითარების ფონდი 

შედარებით-სამართლებრივი კვლევები თემაზე: მოწმეთა დაკითხვის წესი, საპროკურორო 

საბჭოს ფორმირების წესი, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ფორმირება 

2/2016  - 4/2016 - სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი 
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ტრეინინგების ჩატარება პროექტისთვის „გახდი სასამართლოს მეგობარი“ 

ტრეინინგები 

6/2018  - OSCE, European Network of National Human Rights Institutions 

ადამიანის უფლებათა ეროვნული ინსტიტუტების აკადემია (ჰელსინკი, ფინეთი) 

10/2017  - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში 

„უსაფრთხოების სექტორის მონიტორინგის გამოწვევები“ 

2/2017  - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ზამთრის სკოლა“ 

11/2017  - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში 

„ინდივიდუალური საქმეების შესწავლა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად“ 

11/2017  - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში 

„ფსიქიკური ჯანმრთელობის მონიტორინგი ციხეებში“ 

4/2016  - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში 

„სახალხო დამცველი, როგორც სასამართლოს მეგობარი“ 

11/2015  - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში 

„ადამიანის უფლებების დაცვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით“ 

7/2014 – 8/2014  - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 

საზაფხულო სკოლა, „კონსტიტუციური სტანდარტები სისხლის სამართლის პროცესში“ 

7/2013 – 8/2013  - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 

საზაფხულო სკოლა, „კონსტიტუციური სტანდარტები ადამიანის უფლებათა სამართალში“ 

სხვა 

10/2019 - სტატია ჟურნალში „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“ 

„პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფასთან ბრძოლის სისხლისსამართლებრივი სტრატეგია 

– გზა არსაითკენ“ 

5/2018 - წარმომადგენლობა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში 

საქართველოს სახალხო დამცველის N928, 929, 1231 სარჩელებზე, ფარული მოსმენების 

განხორციელების წესის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით 

9/2018 – 8/2019 – გაერთიანებული სამეფოს Chevening პროგრამის სტიპენდიანტი 

12/2014 - 5/2015 - გაცვლითი პროგრამა ERASMUS MUNDUS მონაწილე 

8/2009 - 6/2010 - გაცვლითი პროგრამა FLEX მონაწილე  

9/2013 – 9/2015 - ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფის წევრი 

მოხალისეობრივი საქმიანობა - ტრეინინგების ჩატარება საკონსტიტუციო სამართალში 

 


