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CV/reziume 

 
 

gvari xarazia                                                saxeli Tamarი mamis saxeli Temuri 

dabadebis TariRi 
(ricxvi , Tve, 
weli)  

da adgili 

     20.04.1992 weli, q. soxumi 

mimdinare sruli 
misamarTi      saqarvelo, q. Tbilisi, წყნეთის 1-ლი გასასვლელი, ბაგები №19, სართული 2, ბინა 4  

sapasporto 
monacemebi:  

seria 

12IA00371 

nomeri 

62003016472 

gacemis TariRi 

29.06.2012w. 

gacemis organo 

iusticiis saministro 

 

ojaxuri 
mdgomareoba 

დაოჯახებული 

 

 

sakontaqto მონაცემები mobiluri: 5 (74) 30-31-39 ელ. ფოსტა: 

Tamo.kharazia@gmail.com  

 

ganaTleba/kvalifikacia 

saswavlo dawesebuleba fakulteti specialoba xarisxi swavlis TariRebi 

q. Tbiliss galaktion 
tabiZis saxelobis 51-e 
sajaro skola 

   1998-2010 ww. 

saqarTvelos teqnikuri 
universiteti 

biznes-inJineringi samarTali bakalavri 2010-2014ww 

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

 

 

samarTlis skola 

 

kerZo (biznes) 
samarTali 

 

magistratura 

 

2017 wlidan 
dRemde 

 
 
 
 
 
 
damatebiTi, kvalifikaciis asamaRlebeli treiningebi da serTificirebis kursebi 

mailto:Tamo.kharazia@gmail.com
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saswavlo dawesebuleba 
saswavlo kursis (treiningis) 
dasaxeleba 

    periodi 
(weli) 

saswavlo kursis 
xangrZlivoba 

saqarTvelos axalgazrda iuristTa 
asociacia 

samoqalaqo samarTali 2014-2015 6 (eqvsi) Tve 

saqarTvelos axalgazrda iuristTa 
asociacia 

samSeneblo samarTali 2017 weli 2 (ori) Tve 

qarTul-amerikuli universiteti 
(GAU) 

biznes samarTali da menejmenti 2016 წლის 
ნომებრიდან - 
2017 წლის 
აპრილის თვის 
ჩათვლით  

5 (ხუთი) Tve 

პროფესიული განვითარების აკადემია 

 

samewarmeo samarTali 

 

2015 წლის 21-22 
ნოემბერი 

 

2 (ორი) დღე 

 
სertifikatebi/მიღწევები 
 

sertifikatis dasaxeleba gacemulia (dawesebuleba) 
 periodi 
(Tve/weli) 

diplomi (samoqalaqo samarTlis kursis gavlasTan 
dakavSirebiT) 

saqarvelos axalgazrda iuristTa 
asaciacia; iuridiuli ganaTlebis 
xelSewyobis fondi 

2014-2015 ww.  

serTifikati (saparlamento debatebis erovnuli 
turnirSi monawileobis miRebisaTvis) 

saqarvelos axalgazrda iuristTa 
asaciacia; iuridiuli ganaTlebis 
xelSewyobis fondi 

ivnisis Tve, 2015 
wlis  

serTifikati (samSeneblo samarTSi) 
saqarvelos axalgazrda iuristTa 
asaciacia; iuridiuli ganaTlebis 
xelSewyobis fondi 

2017 weli 

serTifikati (სამეწარმეო samarTalSi) პროფესიული განვითარების აკადემია 
2015 წელი 
ნოემბრის თვე 

სერთიფიკატი (ბიზნეს სამარალსა და მენეჯმენტში) qarTul-amerikuli universiteti (GAU) 2017 weli 

სერთიფიკატი - ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცის 
წარმატებით ჩაბარების ( sagnebi: samoqalaqo 
samarTali, sakonstitucio, administraciuli 
samarTali) 

 

saqarTvelos advokatTa asociacia 

 

 

2016 wlis 13 
dekemberi 

 

 

სერთიფიკატი - ნოტარიუსის საკვალიფიკაციო გამოცდის 
წარმატებით ჩაბარების (სამოქალაქო სამართალი 
(მატერიალური და საპროცესო), საკონსტიტუციო 
სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი)  

 

 

იუსტიციის სამინისტროში არსებული 
სასწავლო ცენტრი 

2018 წლის 3 და 
16 მაისი 

 

teqnikuri unar-Cvevebi 

programis dasaxeleba 
                     codnis done 

  Zalian kargad        kargad momxmareblis doneze 

Windows +   

MS Office   + 

Internet +   

Email +   

ucxo enebis codna   
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       ucxo ena 

qarTuli mSobliuri 

rusuli kargad (salaparako, vwer, vkiTxulob, ვთარგმნი) 

inglisuri kargad (salaparako, vwer, vkiTxulob, ვთარგმნი) 

 

 

samuSao gamocdileba 
 

periodi (dawyebisa da 
dasrulebis Tve/weli) 

2011 wlis 01 oqtomeridan 2015 
wlis 31 oqtombramde  

samuSao 
adgilis  
mdebareoba 

saqarTvelo, q. Tbilisi, vaJa-
fSavela gamziri #45  

organizacia      sanotaro biuro 

dakavebuli pozicia      notariusis TanaSemwe 

dakisrebuli funqcia-
movaleobebi 

iuridiuli konsultaciis gaweva samoqalaqo samarTlis dargSi, dokumentebis  Sedgena, 
reestrSi registracia, akinZva, arqivSi daxarisxeba 

 

 

periodi (dawyebisa da 
dasrulebis Tve/weli) 

2015 wlis 01 dekembridan 2018 
წლის 30 ივნისამდე  

samuSao 
adgilis  
mdebareoba 

saqarTvelo, q. Tbilisi, 
gorgaslis quCa  #95  

organizacia Sps “saqarTvelos sapatriarqos wmida ioakime da anas saxelobis samedicino centri” 

dakavebuli pozicia iuristi 

dakisrebuli funqcia-
movaleobebi 

iuridiuli konsultaciis gaweva samoqalaqo samarTlis dargSi. dokumentebis, maT 
Soris xelSekrulebebis Sedgena. sajaro reestrTan, aRsrulebis erovnul biurosTan 
da sasamarTlosTan urTierTobebi 

 

 

periodi (dawyebisa da 
dasrulebis Tve/weli) 

2016 wlis 01 dekembridan 2018 
wlis 01 ianvramde  

samuSao 
adgilis  
mdebareoba 

saqarTvelo, q. Tbilisi, vaJa-
fSavrlas gamz.  #41  

organizacia Sps “el & ko” 

dakavebuli pozicia iuristi 

dakisrebuli funqcia-
movaleobebi 

iuridiuli konsultaciis gaweva samoqalaqo samarTlis dargSi. dokumentebis, maT 
Soris xelSekrulebebis Sedgena. sajaro reestrTan, aRsrulebis erovnul biurosTan 
da sasamarTlosTan urTierTobebi.  

 

 

periodi (dawyebisa da 
dasrulebis Tve/weli) 

2017 wlis 05 aprilidan 2018 წლის 
24 იანვარის ჩათვლით  

samuSao 
adgilis  
mdebareoba 

saqarTvelo, q. Tbilisi, 
wereTlis gamz. #140  

organizacia Sps “თერმო ცენტრი” 

dakavebuli pozicia iuristi 

dakisrebuli funqcia-
movaleobebi 

iuridiuli konsultaciis gaweva samoqalaqo samarTlis dargSi. dokumentebis, maT 
Soris xelSekrulebebis Sedgena, sajaro reestrTan urTierTobebi, სასამართლოში 
საქმის წარმოება სრულად. 
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პერიოდი (დაწყებისა და 

დასრულების თვე/წელი) 

2018 წლის 01 თებერვლიდან 2018 წლის 21 დეკემბრამდე 

ორგანიზაცია შპს „ბექსთეიჯი“ 

დაკავებული პოზიცია იურისტი 

დაკისრებული ფუნქცია-

მოვალეობები  (მოკლე 

აღწერა) 

ონლაინ კონსულტაციების გაწევა სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, 
ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა დოკუმენტების მომზადება, საჭიროების შემთხვევაში 
მესამე პირებთან წარმომადგენლობა 

 

 

პერიოდი (დაწყებისა და 

დასრულების თვე/წელი) 

2018 წლის 14 თებერვლიდან დღემდე 

ორგანიზაცია შპს „ალთენი“ 

დაკავებული პოზიცია იურისტი 

დაკისრებული ფუნქცია-

მოვალეობები  (მოკლე 

აღწერა) 

ონლაინ კონსულტაციების გაწევა სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, 
ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა დოკუმენტების მომზადება, საჭიროების შემთხვევაში 
მესამე პირებთან წარმომადგენლობა 

 

პერიოდი (დაწყებისა და 

დასრულების თვე/წელი) 

2018 წლის 11 დეკემბრიდან დღემდე 

ორგანიზაცია ა(ა)იპ საქართველო ისრაელის ბიზნეს პალატა“ 

დაკავებული პოზიცია იურისტი 

დაკისრებული ფუნქცია-

მოვალეობები  (მოკლე 

აღწერა) 

კონსულტაციების გაწევა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის (მათ შორი 
სამეწარმეო სამართლის) მიმართულებით, ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა 
დოკუმენტების მომზადება, მათი წარდგენა სარეგისტრაციოდ, საჭიროების შემთხვევაში 
მესამე პირებთან წარმომადგენლობა (მათ შორის ნოტარიუსთან, სასამართლოში და 
ადმინისტრაციულ დაწესებულებებში) 

 

პერიოდი (დაწყებისა და 

დასრულების თვე/წელი) 

2019 წლის 01 თებერვლიდან დღემდე 

ორგანიზაცია შპს „კავკასიის ავტოიმპორტი“ 

დაკავებული პოზიცია იურისტი 

დაკისრებული ფუნქცია-

მოვალეობები  (მოკლე 

აღწერა) 

ონლაინ კონსულტაციების გაწევა სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, 
ხელშეკრულებებისა და სხვადასხვა დოკუმენტების მომზადება (მათ შორის სადამფუძნებლო).  

 


