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სახელი, გვარი:   თამარ ოქროპირიძე 

დაბადების თარიღი:  28.09.1984 წ. 

ეროვნება: ქართველი 

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

მისამართი: 

ტელ.

Email:  

განათლება 

2001-2006 წწ. – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი - იურიდიული, სპეციალობა - სამართლისმცოდნეობა 

სამუშაო გამოცდილება 

2015 წლის 1 აგვისტოდან- დღემდე - თბილისის საქალაქო სასამართლო 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე; 

2015 წლის თებერვლიდან  2015 წლის აგვისტომდე - თბილისის საქალაქო სასამართლო, 

მოსამართლის თანაშემწე; 

2014-2015 წლებში - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი; 

2007-2014 წლებში - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატის მოსამართლის თანაშემწე; 

ტრენინგები 

1. 16-23 იანვარი, 2019 წელი - სასწავლო ვიზიტი იაპონიაში, ქ. ტოკიო - MIRAI 

PROGRAM  - The Rule of Law 



2. 17-19 ოქტომბერი, 2017 წელი - სასწავლო ვიზიტი გერმანიაში, ქ. კარლსრუე -

UNHCR regional Representation in the South Caucasus;   

3. 24-25 ნოემბერი 2017 წელი - კანონი "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" და 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, UNDP 

4. 12 ნოემბერი 2017 წელი - სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული 

სასამართლო დავები - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; 

5. 30 სექტემბერი -1 ნოემბერი 2017 წელი - თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა 

და საერთაშორისო დაცვის საჭიროების ქვეშ მყოფ სხვა პირთა უფლებები - 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, UNHCR 

6. 2-3.07.2016 - ნარკომომხმარებელთა უფლებები - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ 

OSGF 

7. 17-18.06.2016 - სამშენებლო დავების განხილვის პრობლემატური საკითხები- 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

8. 21-22.04. 2016 - თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და საერთაშორისო დაცვის 

საჭიროების ქვეშ მყოფ სხვა პირთა უფლებები - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ UNHCR 

9. 26-27.12.2015 - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება -იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ 

UNICEF; 

10. 28-29.11.2015 - სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; 

11. 18-19.11.2015 - სასამართლო სხდომის მართვა - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; 

12. 24.11.2015 - კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; საიდუმლო საქმის 

წარმოება; საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა -იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლა; 

13. 2.07.2016 - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მართლმსაჯულების 

ეფექტური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა -  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა 

(ტრენერები - თეიმურაზ თოდრია, გიორგი ახმეტელი); 

14.  22.02.2016 - ხანდაზმულობის ვადები - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (ტრენერი - 

პაატა ქათამაძე); 

15. 20-21.01.2016 - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები (პრეცედენტები) - იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლა (ტრენერი - მაია კოპალეიშვილი); 

16.  23-24.07.2015 - ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და მისი გამოყენება - 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ( ტრენერი - ბესარიონ ბოხაშვილი); 

17.  2014 წ. - ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის პრობლემატური საკითხები 

- იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (ტრენერები: ნინო ქადაგიძე, მაია ვაჩაძე); 

18. 2014 წ. - საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპები, ადამიანის 

უფლებები - (ტრენერი - ბესარიონ ბოხაშვილი); 



19. 16-18.11.2007წ- ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და რეგიონალური 

სტანდარტები - ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი 

საქართველოში, (ტრენერები - ვლადლენ სტეფანოვი, კონსტანტინე კორკელია, 

ბესარიონ ბოხაშვილი); 

კომპიუტერული უნარ–ჩვევები 

Windows Xp, Microsoft Word, Microsoft - კარგად 

 Windows, Microsoft Exsel, MS Power Point,   - კარგად 

 MS Access, Internet,  E-Mail;  Skype, Yahoo.  - კარგად 

ენები 

ინგლისური - კარგად 

რუსული - კარგად 

 

 




