
მოსამართლეობის კანდიდატების მოკლე ბიოგრაფიული მონაცემები 

№ გვარი, სახელი ბიოგრაფია 

 

1.  გელაშვილი გიორგი დაიბადა 1981 წლის 16 ოქტომბერს ქ. ხაშურში. 

2004 წელს დაამთავრა ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტის 

იურიდიული  ფაკულტეტი, მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 

2005-2020 წლებში მუშაობდა ხაშურის რაიონულ სასამართლოში 

სპეციალისტის, წამყვანი სპეციალისტის, სხდომის მდივნისა და 

მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობებზე.  

2020-2021 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი. 

 
2.  გზირიშვილი 

ალექსანდრე 

დაიბადა 1988 წლის 16 აგვისტოს ქ. გორში. 

2010 წელს  დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, მიენიჭა 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 

2013 წელს დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი, მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 

2008-2010 წლებში მუშაობდა სს „ტაოპრივატბანკში“ 

თავდაპირველად მოლარე-ოპერატორის, ხოლო შემდეგ უფროსი 

მენეჯერის თანამდებობაზე. 

2010-2013 წლებში იყო შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 

„ბი.აი.ჯი“-ს (ბიზნეს საინვესტიციო ჯგუფი) იურისტი. 

2012-2013 წლებში იყო შპს „სერვის ლაინი“-ისა და შპს „თბილისის 

კარიბჭე“-ს იურისტი. 

2013-2014 წლებში იყო ქ. კასპის ტერიტორიული ორგანოს 

რწმუნებული, ხოლო 2014-2017 წლებში ქ. კასპის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი. 

2018-2019 წლებში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, 

სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების დარგში ეროვნული და 

საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებისა და 

სტატისტიკის სამსახურის კონსულტანტის თანამდებობაზე. 

2019-2020 წლებში იყო სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 

მსმენელი. 

 
3.  გიორგაშვილი სანდრო დაიბადა 1962 წლის 19 დეკემბერს ქ. ყვარელში. 

1986 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტი, მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 

1990-1993 წლებში იყო სოფელ გავაზის საკრებულოს თავმჯდომარე. 

1993-1999 წლებში იყო ყვარლის რაიონის სასამართლოს 

ადმინისტრაციული და სააღსრულებო წარმოების მოსამართლე. 

1999-2004 წლებში იყო გურჯაანის რაიონული სასამართლოს 

მოსამართლე და ამავე სასამართლოს თავმჯდომარე. 

2005-2007 წლებში მუშაობდა გურჯაანის რაიონულ 

პროკურატურაში პროკურორის თანამდებობაზე. 

2011-2012 წლებში იყო შპს „სოკარ-ჯორჯია გაზი კახეთი“-ს 

იურისტი. 

2012-2021 წლებში იყო არის გურჯაანის რაიონული პროკურატურის 

პროკურორი. 



2021 წლის 30 მარტიდან დაინიშნულია საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს გენერალური ინსპექციის სამხედრო და სამოქალაქო 

მიმართულებით ინსპექტირებისა და სამსახურებრივი შემოწმების  

სამმართველოს უფროსის მოადგილედ. 

 
4.  გურული მალხაზ დაიბადა 1979 წლის 28 აგვისტოს თბილისში.  

1996 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი, მიენიჭა 

იურისტის კვალიფიკაცია. 

1997-1999 წლებში იყო იმერეთის სამხარეო შინაგან საქმეთა მთავარი 

სამმართველოს კადრებისა და პირად შემადგენლობასთან მუშაობის 

განყოფილების უფროსი პოლიციის ვ/პოლკოვნიკი. 

1999-2004 წლებში მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოში, 

მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე. 

2004-2005 წლებში იყო შიდა ქართლის საოლქო პროკურატურის 

განყოფილების პროკურორი. 

2005 წელს დაინიშნა ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის 

თანამდებობაზე. 

2006-2007 წლებში იყო ქუთაისის საქალაქო, ხოლო 2007-2015 

წლებში ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე და ამავე 

სასამართლოს თავმჯდომარე. 

 
5.  დუგლაძე ქეთევან დაიბადა 1962 წლის 15 იანვარს ქ. ზესტაფონში. 

1986 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, მიენიჭა იურისტის 

კვალიფიკაცია. 

1992-1999 წლებში მუშაობდა დუშეთის #1 საშუალო სკოლაში 

საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის საფუძვლების 

მასწავლებლად. 

1999-2019 წლებში იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 

მოსამართლე. 

 
6.  ენუქიძე ნინო დაიბადა 1988 წლის 24 ივნისს, ქ. გორში. 

2009 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, მიენიჭა 

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 

2011 წელს დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი, მიენიჭა სამართალმცოდნეობის მაგისტრის 

აკადემიური ხარისხი. 

2011-2012 წლებში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, 

სხდომის მდივნის მოვალეობის შემსრულებლად, ხოლო 2012-2019 

წლებში ამავე სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწის 

თანამდებობაზე.  

2019-2020 წლებში იყო სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 

მსმენელი. 

 
7.  ზვიადაძე გიორგი დაიბადა 1977 წლის 29 აპრილს ქ. ქუთაისში. 

1999 წელს დაამთავრა ქუთაისის ა. წერეთლის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით,  

მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 



2002-2005 წლებში იყო დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული 

სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე. 

2005-2007 წლებში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, 

მოსამართლის თანაშემწის თანამადებობა. 

2007-2009 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი. 

2009-2019 წლებში იყო ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს 

მოსამართლე. 

 
8.  კაჟაშვილი ლიანა დაიბადა 1986 წლის 26 ნოემბერს, ქ. ბორჯომში. 

2009 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

ბაკალავრიატი. 

2011 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

მაგისტრატურა. 

2011-2016 წლებში იყო სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის 

კონსულტანტი. 

2016-2019 წლებში იყო ამავე სამსახურის ადვოკატი. 

2019-2020 წლებში იყო სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 

მსმენელი. 

 
9.  ლობჟანიძე გიორგი დაიბადა 1975 წლის 29 აგვისტოს ქ. ხაშურში. 

1996 წელს დაამთავრა პროფესორ ჯ. ბაქრაძის სახელობის 

თბილისის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტის 

იურიდიული ფაკულტეტი, მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 

2000-2006 წლებში ეწეოდა საადვოკატო საქმიანობას. 

2006 წელს მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოში 

კონსულტანტის თანამდებობაზე. 

2006-2007 წლებში იყო ჯავის რაიონული სასამართლოს 

მოსამართლე. 2007-2017 წლებში იყო მცხეთის რაიონული 

სასამართლოს მოსამართლე. 

2018 წლის თებერვლიდან დღემდე არის ააიპ „ოუფენ ნეტი“-ს 

იურისტი. 

 
10.  მაისურაძე მადონა დაიბადა 1976 წლის 30 სექტემბერს დაბან თიანეთიში. 

2005 წელს დაამთავრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

აკადემია და მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 

2019 წლიდან არის აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დოქტორანტი. 

2005-2006 წლებში მუშაობდა შსს აკადემიაში სისხლის სამართლის, 

კათედრაზე მასწავლებლად. 

2006-2010 წლებში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

სხდომის მდივნის და მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობებზე. 

2010-2011 წლებში იყო სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 

მსმენელი. 

2012 წლის იანვრიდან არის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს 

მოსამართლე. 
11.  მერაბიშვილი ნათია დაიბადა 1981 წლის 2 ნოემბერს თბილისში. 

2004 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალის იურიდიული 



ფაკულტეტი, მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 

2005 წლის მარტიდან სექტემბრამდე მუშაობდა იურიდიულ ფირმა 

„დემოკრატია და სამართალი“-ში ადვოკატად, პარალელურად შპს 

„ახალციხის რაიონულ პოლიკლინიკაში“-ში იურისტის 

თანამდებობაზე და ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ახალქალაქის ფილიალში იურიდიული 

ფაკულტეტზე პედაგოგად. 

2005-2011 წლებში მუშაობდა სამცხე-ჯავახეთის საოლქო 

პროკურატურაში გამომძიებლის თანამდებობაზე. 

2011-2012 წლებში იყო სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 

მსმენელი. 

2012-2019 წლებში იყო ახალციხის რაიონული სასამართლოს 

მოსამართლე. 

2019 წლის ივლისიდან არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

მოსამართლე. 

 
12.  მჭედლიშვილი თამარი დაიბადა 1981 წლის 2 თებერვალს ქ. ხაშურში. 

2003 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით,     

მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 

2001-2005 წლებში მუშაობდა ხაშურის რაიონულ სასამართლოში 

კანცელარიის სპეციალისტისა და სხდომის მდივნის 

თანამდებობაზე, ხოლო 2005-2020 წლებში თბილისის საქალაქო 

სასამართლოში სხდომის მდივნისა და მოსამართლის თანაშემწის 

თანამდებობაზე. 

2020-2021 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი. 
13.  ობოლაძე ეკატერინე დაიბადა 1986 წლის 28 ივნისს ქ. სანკტ-პეტერბურგში (რუსეთის 

ფედერაცია). 

2009 წელს დაამთავრა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის 

სამართლის ფაკულტეტი, მიენიჭა სამართალმცოდნეობის 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 

2012 წლიდან დღემდე არის საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის დოქტორანტი. 

2008-2010 წლებში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

აპარატის უფროსის პირადი მდივნის, სხდომის მდივნისა და 

მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობებზე. 

2011 წელს იყო სს „თი ბი სი ბანკის“ საკრედიტო ადმინისტრატორი. 

2012-2013 წლებში იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

მოწვეული სპეციალისტი. 

2014-2019 წლებში მუშაობდა თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოში სხდომის მდივნისა და მოსამართლის თანაშემწის 

თანამდებობებზე. 

2019-2020 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი. 

 
14.  სამხარაძე სალომე დაიბადა 1990 წლის 29 ივნისს ქ. თბილისში. 

2016 წელს დაა,თავრა საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, მიენიჭა 

სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 



2011-2016 წელბში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

კანცელარიის სპეციალისტის, სხდომის მდივნისა და მოსამართლის 

თანაშემწის თანამდებობებზე. 

2016-2019 წლებში მუშაობდა თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწედ. 

2019-2020 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი. 

2020-2021 წლის თებერვლამდე იყო თბილისის საქალაქოს 

სასამართლოს კონსულტანტი. 

2021 წლის მარტიდან დღემდე არის ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს პრაქტიკანტი. 
 

15.  ტყეშელაშვილი რომეო დაიბადა 1984 წლის 27 ნოემბერს, ქ. ქუთაისში. 

2007 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 

სამართალმცოდნეობის სპეციალობით. 

2010-2020 წლებში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

სხვადასხვა თანამდებობებზე: კანცელარიის სისხლის სამართლის 

საქმეთა სექტორის სეციალისტად, სხდომის მდივნად, 

მოსამართლის თანაშემწედ. 

2019-2020 წლებში იყო სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 

მსმენელი. 

  
16.  ფოლადიშვილი ლიელა დაიბადა 1986 წლის 2 დეკემბერს თბილისში. 

2011 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, მიენიჭა 

სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 

2019 წელს დაამთავრა სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამართლისა და დიპლომატიის ფაკულტეტი, მიენიჭა სამართლის 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 

2007-2010 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მარნეულის სამსახურის მთავარი 

სპეციალისტი. 

2012-2017 წლებში მუშაობდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

სხვადასხვა თანამდებობებზე: მომსახურების ცენტრის წამყვან 

სპეციალისტად, კანცელარიის სპეციალისტად, სხდომის მდივნად, 

მოსამართლის თანაშემწე. 

2017 წლიდან მუშაობდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 

მოსამართლის თანაშემწედ, ამჟამად არის ამავე სასამართლოს 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის კონსულტანტი. 

2019-2020 წლებში იყო სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 

მსმენელი. 

 
17.  შამათავა ნანა დაიბადა 1978 წლის 28  ოქტომბერს ქ. ხობში. 

2001 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით,     

მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია. 

1999-2010 წლებში მუშაობდა ხობის რაიონულ სასამართლოში 

სხდომის მდივნისა და მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობებზე. 



2012-2020 წლებში მუშაობდა ფოთის საქალაქო სასამართლოში 

სხდომის მდივნის, მოსამართლის თანაშემწისა და მენეჯერის 

თანამდებობებზე. 

2020-2021 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი. 

2016 წლიდან დღემდე არის ფოთის საქალაქო სასამართლოს 

მენეჯერი. 

 

 


