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მისამართი:
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დაბადებული:

14 ოქტომბერი, 1979 წ.

ელ. ფოსტა:
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მობ. ტელეფონი:

(+995) 597-222-801.

ინფორმაცია:
განათლება:

1997 – 2002 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ურიდიული ფაკულტეტი.

სპეციალობა:

სამართალმცოდნეობა (მაგისტრი).

საკვალიფიკაციო გამოცდები / ტრეინინგები:
1999 – 2004 წწ. - შპს. „ელიტა SK“-ს და „SDID“-ის ინგლისური ენის, მცირე ბიზნესის მენეჯმენტის,
კომპიუტერული პროგრამების და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების
(ბასს) სწრაფი შესწავლის კურსები;
2006 წ. - ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საკვალიფიკაციო გამოცდა;
2010 – 2015 წწ. - ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის, ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა
მისია საქართველოში ("NORLAG"), "Human Rights"-ის, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
და ევროსაბჭოს მიერ ორგანიზაბული ტრეინინგები / სპეციალიზირებული სემინარი:
ევროკონვენციის მე-5 მუხლი, საგადასახადო სამართალი, საერთაშორისო სამართალი,
ევროსაბჭოს, გაეროსა და პეკინურ (ბაშვთა) კონვენციაბში, სასამართლო-სამედიცინო
ექსპერტიზა, გაძლიერებული უნარები, ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მსხვერპლთა დაცვა დახმარების საკითხები და 30 სხვა;
პრ ოფესიული (სამუშა ო) გამოცდილება :
1998 – 2002 წწ. – არასამთავრობო ორგანიზაციები: „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის
საერთაშორისო საზოგადოება“, „საქართველოს ანტიკორუფციული მოძრაობა“, „დემოკრატიის
სტრატეგიული განვითარების ინსტიტუტი“ - რაიონული კოორდინატორის, აღმასრულებელი
მდივნისა და გენერალური დირექტორის პოზიციებზე;
2003 წ. – პედაგოგი (ისტორია - სამართალი);
2003 წ. – საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურის სამეგრელოს და ზემოსვანეთის
ბიუროს მთავარი სპეციალისტი (იურისტი);
2003 – 2004 წწ. - საქართველოს პარლამენტის სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან არსებული
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დონორი ფონდების ერთობლივი "სათათბირო საბჭო"-ს
კოორდინატორი;
2005 წ-დან დღემდე – ადვოკატი და პარტნიორი, იურიდიულ კომპანიებში: კავშირ „ნაციონალური
ინტეგრაციის ცენტრი“, კ.ს. "ქირია და პარტნიორები“ და შპს. „PAEL Georgia“;
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2006 წ. - ქ. თბილისის გლდანი - ნაძალადევის რ-ნის მაჟორიტარი კანდიდატი, ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნებზე;
2006 – 2016 წწ. იურისტი, შემდეგ ორგანიზაციებში: გერმანული სუპერმარკეტების ქსელის – შპს
„ჰამბურგის სავაჭრო სახლი – დეჰაგე“ და შპს „დეფაგე +“, სსიპ. კ. ზავრიევის სამშენებლო
მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი, უძრავი ქონების გაქირავების ფირმა - შ.პ.ს.
„ნოე +“, სამშენებლო და გადაზიდვების კომპანია – შპს. „Geo Trans Group“, „ომეგა” ჯგუფის
კომპანია - შპს - „ოჯთ“,ყავის სადისტრიბუციო კომპანია – შპს „ფოგი ჯგუფი“, სამშენებლო
კომპანია შპს „CASA Group“ და დეველოპერული კომპანია შპს „დეველოპმენთ გრუპი“;
2006 – 2018 წწ-ში – დირექტორი და პარტნიორი, იურიდიულ კომპანიებში: კ.ს. „ქირია და
პარტნიორებსა“ და შპს. „PAEL Georgia“;
2009 წ-დან დღემდე – არბიტრი (შპს. „კერძო მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი“ და შპს. „PAEL Georgia“);
2013 წ-დან

დღემდე

– ფინანსური მენეჯერი, სამშენებლო - დეველოპერულ კომპანიებში: შპს

„კოლხი“ და შპს „მეტი თაუერი“);
2017

წ-დან

დღემდე

– დირექტორი

და

პარტნიორი,

დეველოპერულ

კომპანია

შპს

„ეს

დეველოპმენთ“-ში.
უცხო ენა:

ინგლისური და რუსული (საშუალოდ).

მშობლიური ენა:

ქართული.

მოქალაქეობა:

საქართველოს მოქალაქე.

ტექნიკური უნარ-ჩვევები:

Microsoft Windows, Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook,
PowerPoint, Jumla.

პარტიული კუთვნილობა: უპარტიო.
ოჯახური მდგომარეობა:

დაოჯახებული (მეუღლე და ორი შვილი).
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