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სამუშაო გამოცდილება 

  

2017წ -დან  

2016წ - 2018წ 

2011წ - დან                    

2009წ – 2010წ 

შპს „ქვინს კომუნიტი კოლეჯი“ - იურიდიული სამსახურის უფროსი 

შპს  „მ.მ. ჯგუფი“ - იურიდიული სამსახურის უფროსი 

სს  „პსპ დაზღვევა“- იურისტი 

შპს „მარკ ინვესტი“- იურისტი 

2008წ- დან შპს „ნიუ ჰოსპიტალს“ იურისტი   

2008წ- დან შპს „ჯი-ემ-პი“ - იურისტი 

2007წ- დან შპს „პსპ ფარმა“- იურისტი 

2007წ-2016წ შპს „პსპ აფთიაქი“- იურისტი  

2007წ-2009წ შპს „პსპ რიხტერი“- იურისტი 

 

განათლება: 

2011 – დღემდე   საქართველოს უნივერსიტეტი – სამართლის სკოლა, დოქტორანტურა.  

2008-2010 საქართველოს უნივერსიტეტი, სამართალმცოდენობის სკოლა, სამართლის 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი,   სამართალმცოდნეობის მაგისტრანტი.  

2003-2007 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი.  

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

2018წ 

2015წ 

 

2015წ 

ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა - სერტიფიკატი გაცემული 

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ. 

პსპ ჯგუფის ხელმძღვანელობის მიერ გამოცხადებული წერილობითი 

მადლობა.   

„International and Local Regulations in Formation of Labor Contracts and Practical 

Skills“ Organized by „Georgian Employers Association“ and „Flexible Business 

Consulting Team“ LLC 

2015წ „The Main Aspects of Labor Law after Amendments“ Organized by „Georgian 

Employers Association“ and „Flexible Business Consulting Team“ LLC 

2015წ პარტნიორთა შეთანხმებებისა და  დირექტორთა პასუხისმგებლობის 

სამართლებრივი, ფინანსური და საგადასახადო ასპექტები -- ორგანიზებული 

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის მიერ, თბილისის თავისუფალი 
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უნივერსიტეტი.  

2015წ საგადასახადო და საბაჟო სამართლის რეგულირება -- ორგანიზებული ბიზნეს 

სამართლის ეროვნული ცენტრის მიერ, თბილისის თავისუფალი 

უნივერსიტეტი.  

2013წ 

 

სამშენებლო სამართალი -- ორგანიზებული საქართველოს ევროპის 

იურისტთა სტუდენთა ასოციაციის მიერ.  

2013წ 

 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის, 

კონფერენცია _ სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია.   

2012წ 

 

 

ვალდებულებითი სამართლის აქტუალური საკითხები ქართული 

სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით -- ორგანიზებული ბიზნეს სამართლის 

ეროვნული ცენტრის მიერ, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი.  

2011წ  ადმინისტრაციული სამართალი და ადმინისტრაციული სამართლის 

საპორცესო კოდექსი -- ორგანიზებული იურიდიული კომპანია “რენომე“-ს 

მიერ.  

2011წ 

 

სტატია -- საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში  (გამომცელმლობა 

საქართველოს უნივერსიტეტი) -- ,,Development and Legal Regulation of  

Entrepreneurial Activities”.   

2011წ 

 

სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით ადვოკატთა საკვალიფიკაციო 

გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატი, სსიპ 

,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია”  

2009წ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის პრაქტიკა. 

2008წ სანოტარო სამართალი -- ორგანიზებული იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 

მიერ. 

2008 იურიდიული პირები და მათი მართვის სამართლებრივი ასპეტქები -- 

ორგანიზებული იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ. 

  

 

ენების ცოდნა:  

ინგლისური (კარგად) 

რუსული (საშუალოდ) 

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები: 

MS Office  

MS Windows 

MS Excel 

MS PowerPoint 

 

 

 

 

 


