ავტობიოგრაფია

მე, გიორგი ავთანდილის ძე კონდახიშვილი, დავიბადე 1980 წლის 24 ოქტომბერს, ქ.
თბილისში.
1987 -1998 წლებში ვსწავლობდი ქ.თბილისის N1 კლასიკურ გიმნაზიაში, რომელიც
დავამთავრე წარჩინებით.
1998 წელს ჩავირიცხე

ივ.ჯავახიშვილის

სახელობის

თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე, რომელიც დავამთავრე 2003
წელს წარჩინებით და მივიღე მაგისტრის ხარისხი.
2001-2002 წლებში გავიარე სტაჟირება შს სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში გამომძიებლის

თანაშემწედ

საზოგადოებრივ

საწყისებზე.

2002-2003

წლებში

ვსაქმიანობდი იურიდიული ფირმა „ბიზნეს ლეგალ ბიურო“-ს სტაჟიორად.
2003 წლის ივლისში დავინიშნე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
სიტემაში,

მინისტრის

მოადგილის

თანაშემწის

პოზიციაზე,

ამავდროულად

ვმუშაობდი შს სამინისტროს რეფორმების სააგენტოს მრჩევლად.
2004-2005

წლებში

დეპარტამენტის

ვმუშაობდი

შინაგან

ქ.თბილისის

საქმეთა

ისანი-სამგორის

სამინისტროს

საგამოძიებო

საგამოძიებო

სამსახურის

გამომძიებლის თანამდებობაზე.
2005 წლის ივნისიდან 2006 წლის ივლისამდე ვმუშაობდი იუსტიციის სამინისტროს
საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსი გამომძიებლის თანამდებობაზე.
2006

წლის

ივლისიდან

პროკურატურაში

-

-

2010

ქ.თბილისის

წლის

მაისამდე

ისანი-სამგორის

ვმუშაობდი

რაიონული

ქ.თბილისის

პროკურატურის

პროკურორის თანამდებობაზე.
2010 წლის მაისიდან - 2011 წლის დეკემბრამდე ვმუშაობდი - საქართველოს მთავარი
პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა
გამომძიებლისა

და

ანტიკორუფციული

შემდგომში
დეპარტამენტის

გამომძიებლის თანამდებობებზე.

საქართველოს

მთავარი

განსაკუთრებით

პროკურატურის

მნიშვნელოვან

საქმეთა

2011 წლის დეკემბრიდან - 2012 წლის ნოემბრამდე

ვიკავებდი

საქართველოს

მთავარი პროკურატურის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის
თანამდებობას. მონიჭებული მაქვს პირველი კლასისი იურისტის წოდება.
2012

წლის

ნოემბრიდან

დღემდე

გახლავართ

იურიდიული

კომპანია

„კონდახიშვილის და მგელაძე“-ს მმართველი პარტნიორი, ხოლო 2017 წლიდან შპს „
პირადი ადვოკატის სააგენტო“-ს გენერალური დირექტორი. ასევე 2018 წლის
ნოემბრიდან იურიდიული კომპანია „ლეგალ ლაინი“-ს დირექტორი.
2014

წლიდან

დღემდე

ვარ

უნივერსიტეტში“ სისხლის

მოწვეული

სამართლისა

და

ლექტორი

„ილიას

სახელმწიფო

სისხლის სამართლის

პროცესის

მიმართულებით.
2018 წლის იანვრიდან დავინიშნე სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
საერთაშორისო თანამშრომლობისა და საზოგადოებრივ ურთიერთობათა კომიტეტის
თანათავჯდომარის პოზიციაზე.
მონაწილეობა

მაქვს

მიღებული

ანტიკორუფციული

რეფორმის

ფარგლებში

განხორციელებულ არაერთ საერთაშორისო კონფერენციაში, ადამიანის უფლებების
დაცვის სფეროში ვარ 20-მდე ტრენინგის, ასევე, ეფექტური კომუნიკაციის და
მენეჯმენტის სფროში არაერთი სამუშაო ჯგუფის მონაწილე, ამავდროულად,
გახლავართ

არაერთი

სემინარისა

და

კვალიფიკაციის

ტრეინინგის

სერთიფიცირებული მონაწილე.
თავისუფლად ვფლობ ქართულ - (მშობლიური), რუსულ და ინგლისურ ენებს.
გახლავართ

დაოჯახებული,

მყავს

მეუღლე

-

ნათია

არასრულწლოვანი შვილი - კესარია და გეგა კონდახიშვილები.

მოგელაძე

და

ორი

