CV
ხვიჩა ბეგიაშვილი
ხვიჩა ბეგიაშვილი,
დაბ. 12.03.1977წ. ქ. სიღნაღში,

განათლება:
1983-1994 წლები - სიღნაღის რაიონის სოფელ ძველი ანაგის საშუალო სკოლა;
1994-2000 წლები - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;
სამუშაო გამოცდილება:
1995-1997 წლები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ს/ნ 10143-ის დაზვერვის ასეული;
1997-1999 წლები - საქართველოს ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის სიღნაღის
რაიონული ორგანიზაციის სოფელ ძველი ანაგის რწმუნებული;
1999-2000 წლები - სიღნაღის რაიონის სოფელ ძველი ანაგის კულტურის სახლის დირექტორი;
2000-2002 წლები - სიღნაღის რაიონის გამგეობის იურისტი, არასრულწლოვანთა კომისიის
პასუხისმგებელი მდივანი;
2002.02-2002.09

წლები - თელავის რეგიონული სამხედრო პროკურატურის სტაჟიორი -

უფროსი გამომძიებლის ვაკანტურ თანამდებობაზე;
2002.09.-2004.06 წლები - თელავის რეგიონული სამხედრო პროკურატურის უფროსი
გამომძიებელი;
2004.06.-2004.08 წლები - კახეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი
გამომძიებელი;
2004.08.-2007.07 წლები - საქართველოს გენერალური პროკურატურის უკანონო შემოსავლის
ლეგალიზაციაზე

სისიხლისსამართლებრივი

დევნის

სპეციალური

სამსახურის

(დეპარტამენტი) უფროსი პროკურორი;
2007.07.-2013.10 წლები - კახეთის საოლქო პროკურატურის უფროსი პროკურორი (ფინანსური
პოლიციის კახეთის სამმართველოში, გარემოს დაცვის კახეთის საგამოძიებო ჯგუფში, შსს
სამხარეო

მთავარ

სამმართველოს

დეტექტივების

სამმართველოში,

ცენტრალური

კრიმინალური პოლიციის კახეთის რეგიონული სამმართველოში და სასაზღვრო პოლიციის

ლაგოდეხის

სამმართველოს

საგამოძიებო

განყოფილებაში

გამოძიების

საპროცესო

ხელმძღვანელი და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე ზედამხედველი);
2013.10. – 2015.08. წლები - საქართველოს შსს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს
(დეპარტამენტი) საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
2015.08. – 2015.09.წლები საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო
უსაფრთხოების დეპარტამენტის საგამოძიებო დანაყოფის უფროსის მოადგილე;
2015.09. – დღემდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების
დეპარტამენტის საგამოძიებო დანაყოფის უფროსი.
შეთავსებით:
2000-2005 წლები - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სიღნაღის (კახეთის მხარის) ფილიალის იურიდიული ფაკულტეტის მასწავლებელი;
2011-2012 წლები - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის მასწავლებელი;
2018 წლის ოქტომბრის თვიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სისხლის სამართლის
დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი.
ტრენინგები და გამოცდები:
2003 წელს ჩაბარებული აქვს პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა;
2006 წელს ჩაბარებული აქვს მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის
სპეციალიზაციით;
2010 წელს ჩაბარებული აქვს გამოცდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებში;
პროკურატურაში მუშაობის პერიოდში ჩაბარებული აქვს გამოცდები ზოგად უნარებში,
საგადასახადო სამართალში, გავლილი აქვს IQ ტესტირება და 2004 წელს შემოწმება სიცრუის
დეტექტორზე

(რაც

ლეგალიზაციაზე

აუცილებელი

პირობა

სისხლისსამართლებრივი

იყო

იმ

დევნის

დროს

სპეციალურ

უკანონო

შემოსავლის

სამსახურში

მუშაობის

დასაწყებად);
გავლილი აქვს სასწავლო კურსი სისხლის სამართალში, სისხლის სამართლის საპროცესო
კოდექსში, ადმინისტრაციულ სამართალში,

საერთაშორისო და

ადამიანის უფლებების

დაცვით სამართალში, სისხლის სამართლის ელექტრონულ საქმისწარმოებაში, სამართლებრივ
წერაში,

ნაფიც

მსაჯულთა

სასამართლო

უნარ-ჩვევებში,

ეფექტურ

კომუნიკაციაში,

ელექტრონულ ბაზებთან მუშაობაში, ფასილიტაციურ და პრეზენტაციულ უნარ-ჩვევებში.
ასევე, მიღებული აქვს მონაწილეობა საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ ორგანიზებულ
არაერთ

სემინარში

სამოხელეო

დანაშაულის,

კორუფციის,

ტერორიზმის,

უკანონო

შემოსავლის ლეგალიზაციის, ყალბი ფულის, მასობრივი განადგურების იარაღისა და სხვა
ტრანსნაციონალურ დანაშაულთა წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე, ტრენერი გამოძიების
ელექტრონულ პროგრამაში.
კომპიუტერული უნარ–ჩვევები:
MS Excel - კარად
MS Office - კარგად
World, CRIMCASE, eFLOW.
ენები:
ქართული - მშობლიური;
რუსული - კარგად;
გერმანული - კარგად;
ინგლისური - დამაკმაყოფილებლად.
ს/უ პოლკოვნიკი.
დაოჯახებული, მეუღლე და 1 შვილი.
23.05.2019 წ.

