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2011 – 2012 შპს „მიგრანტთა საადვოკატო ბიურო“, დირექტორი
2002 – 2011 საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საკონსულო დეპარტამენტი,
სამმართველოს უფროსი
2001 – 2002 შემოსავლების სამინისტრო, საგანგებო ლეგიონი, იურისტი
2000 – 2001 შპს “საოკეანო სანაოსნო კომპანია”, იურისტი
1999 – 2000 სასაზღვრო ჯარები, ნატო-ს პროგრამა „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“,
მეკავშირე ოფიცერი
1998 – 1999 თავდაცვის სამინისტრო, ნატო-ს პროგრამა „პარტნიორობა მშვიდობისათვის“ შტაბი,
ოფიცერი
1997 – 1998 შეიარაღებული ძალები, გენერალური შტაბი, დაზვერვის სამმართველო, ოფიცერი
1995 – 1997 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, ოპერატიული
სამმართველო, ოფიცერი
1994 – 1995 შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური, იურისტი
განათლება
2007 ლიდერთა სკოლა
2004 ეგვიპტის დიპლომატიური სწავლების ინსტიტუტი
1998 აშშ არმიის ინფანტერიის სკოლა, არმიის ინსტრუქტორის კურსი
1998 აშშ არმიის ინფანტერიის სკოლა, ინფანტერიის ოფიცრის კურსი
1998 აშშ თავდაცვის ენების ინსტიტუტი, ამერიკული ენის კურსი
1994 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი
ტრენინგები და კურსები
2011 კრიმინალისტიკა, ამერიკის იურისტთა ასოციაცია
2011 ადვოკატირება ტრეფიკინგის საქმეთა წარმოებისას, ადამიანის
ჰარმონიული განვითარების საზოგადოება
2011 აღკვეთი ღონისძიებების ასპექტები, ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია
საქართველოში
2010 ადვოკატის უნარ–ჩვევები, ამერიკის იურისტთა ასოციაცია
2010 სისხლის სამართლის პროცესი, ამერიკის იურისტთა ასოციაცია
2009 ქალთა და ბავშვთა ტრეფიკინგი სამხრეთ კავკასიაში, ადამიანის
ჰარმონიული განვითარების საზოგადოება
2008 ლეგალიზაცია/აპოსტილი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
2005 იურიდიული დოკუმენტების მომზადება, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
2004 საგადასახადო სამართალი, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
2004 ტრეფიკინგის მექანიზმები, OSCE/HRDIC

2004 ლტოლვილთა სტატუსი, UNHCR/UNAG
2004 ექსტრადაციის პროცედურები, UNDP SCAD PROGRAM
2002 ადვოკატთა მომზადება, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
2002 ადვოკატთა მომზადება, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
1999 საერთაშორისო ოპერაციების კურსი, ჰააგის ნატოს სკოლა
1997 სამშვიდობო ოპერაციების კურსი, ობერამერგაუს ნატოს სკოლა
გამოცემები, პუბლიკაციები
2011 „იურიდიული მომსახურეობა ემიგრანტებისათვის – ნაბიჯი საიმიგრაციო
სამართალწარმოების განვითარებისაკენ“ (საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციის ჟურნალი „ადვოკატი“)
2010 „გზამკვლევი საკონსულო საქმიანობაში“ (დამხმარე სახელმძღვანელო
საქართველოს კონსულებისათვის)
2007 „დიპლომატიური სამსახური: ეროვნული უსაფრთხოების ელემენტი“
(გაზეთი „24 საათი“)
2007 „ეროვნული უშიშროების საბჭო: ეროვნული უსაფრთხოების ელემენტი“
(გაზეთი „24 საათი“)
2006 „საქართველოს სამხედრო სტრატეგია“ (გაზეთი „24 საათი“)
ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს
ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი

