
მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსი

კონკრეტულ ვაკანსიაზე არსებული განაცხადების რაოდენობა და კანდიდატთა ვინაობა

№ ვაკანსია სახელი, გვარი

1. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის
სამართლის საქმეთა კოლეგია

11 1. არეშიძე ეკა
2. ბარამიძე ია
3. ბურჯალიანი იამზე
4. გოგუაძე ალექსანდრე
5. გიორგაშვილი სანდრო
6. გოცირიძე კობა
7. დარბაიძე ლევან
8. დოთიაშვილი ნაზი
9. ესებუა ზვიად
10. კალიჩენკო ლელა
11. კაპანაძე თამარ
12. კევლიშვილი მთვარისა
13. კოპალიანი ჯემალ
14. ლომიძე ვეფხია
15. მამულია რომან
16. მეთოფიშვილი სერგო
17. მირიანაშვილი გულნარა
18. ნადარაია რევაზ
19. ნემსიწვერიძე ნუნუ
20. ონიანი ნინო
21. პართენიშვილი ეკატერინე
22. ჟვანია მერაბ
23. სანდოძე ნინო
24. სეფიაშვილი ოლია
25. სულხანიშვილი ციური
26. ფილიშვილი ვალერიანე
27. ფხალაძ პაატა
28. ქარქაშაძე ლადო
29. შაინიძე სალიხ
30. ჩუბინიძე მალხაზ
31. ჭანტურიძე რუსუდან
32. ჭინჭარაული ლელა
33. ხინაშვილი მიტო
34. ხორავა რომან
35. ხუჯაძე ნატო
36. ჯანელიძე ირმა
37. ჯორბენაძე მერაბ.

2. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის
სამართლის საქმეთა კოლეგია

3 1. ბურჯალიანი იამზე
2. გოცირიძე კობა
3. კოპალიანი ჯემალ
4. მამულია რომან
5. მაშანეიშვილი ინდირა
6. მირიანაშვილი გულნარა
7. ნემსიწვერიძე ნუნუ
8. ჟვანია მერაბ
9. სურმანიძე ზურაბ
10. ფილიშვილი ვალერიანე
11. ქარქაშაძე ლადო
12. შაინიძე სალიხ
13. ჩუბინიძე მალხაზ
14. ცეცხლაძე ნარგიზ.



3. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის
სამართლის საქმეთა კოლეგია

1 1. ბურჯალიანი იამზე
2. გოცირიძე კობა
3. თედორაძე ლერი
4. კოპალიანი ჯემალ
5. მამულია რომან
6. მირიანაშვილი გულნარა
7. ნემსიწვერიძე ნუნუ
8. ჟვანია მერაბ
9. ფილიშვილი ვალერიანე
10. ქარქაშაძე ლადო
11. შაინიძე სალიხ
12. შვანგირაძე ია
13. ჩუბინიძე მალხაზ
14. ცეცხლაძე ნარგიზ.

4. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს
მაგისტრატი მოსამართლე ბაღდათის
მუნიციპალიტეტში

1 1. ბურჯალიანი იამზე
2. კოპალიანი ჯემალ
3. მაშანეიშვილი ინდირა
4. მირიანაშვილი გულნარა
5. ჟვანია მერაბ
6. ქარქაშაძე ლადო
7. შაინიძე სალიხ
8. შვანგირაძე ია
9. ჩუბინიძე მალხაზ
10. ცეცხლაძე ნარგიზ.

5. ახალციხის რაიონული სასამართლო 1 1. ბერაია გია
2. გოცირიძე კობა
3. მირიანაშვილი გულნარა
4. ქარქაშაძე ლადო
5. შაინიძე სალიხ
6. ჩუბინიძე მალხაზ
7. ჯავახიშვილი მაია.

6. ბოლნისის რაიონული სასამართლო 1 1. ბარამიძე ია
2. ბურჯალიანი იამზე
3. გოცირიძე კობა
4. დარბაიძე ლევან
5. ესებუა ზვიად
6. კალიჩენკო ლელა
7. კოპალიანი ჯემალ
8. მირიანაშვილი გულნარა
9. ნოზაძე პაატა
10. პართენიშვილი ეკატერინე
11. ჟვანია მერაბ
12. სეფიაშვილი ოლია
13. ფილიშვილი ვალერიანე
14. ფხალაძე პაატა
15. ქარქაშაძე ლადო
16. შაინიძე სალიხ
17. ჭინჭარაული ლელა
18. ჯავახიშვილი მაია.

7. გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის
სამართლის საქმეთა კოლეგია

2 1. ბურჯალიანი იამზე
2. გიორგაშვილი სანდრო
3. გოცირიძე კობა
4. დარბაიძე ლევან
5. კალიჩენკო ლელა
6. კოპალიანი ჯემალ
7. მირიანაშვილი გულნარა



8. ნემსიწვერიძე ნუნუ
9. ჟვანია მერაბ
10. ფილიშვილი ვალერიანე
11. ქარქაშაძე ლადო
12. შაინიძე სალიხ
13. ჭინჭარაული ლელა
14. ხინაშვილი მიტო
15. ხორავა რომან.

8. გურჯაანის რაიონული სასამართლოს
მაგისტრატი მოსამართლე ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში

1 1. გიორგაშვილი სანდრო
2. მირიანაშვილი გულნარა
3. ნემსიწვერიძე ნუნუ
4. პართენიშვილი ეკატერინე
5. სეფიაშვილი ოლია
6. ქარქაშაძე ლადო
7. შაინიძე სალიხ
8. ჯავახიშვილი მაია.

9. გურჯაანის რაიონული სასამართლოს
მაგისტრატი მოსამართლე ყვარლის
მუნიციპალიტეტში

1 1. გიორგაშვილი სანდრო
2. მირიანაშვილი გულნარა
3. ნემსიწვერიძე ნუნუ
4. პართენიშვილი ეკატერინე
5. სეფიაშვილი ოლია
6. შაინიძე სალიხ
7. ჯავახიშვილი მაია.

10. ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 2 1. აკობია ნატრული
2. კოპალიანი ჯემალ
3. მამულია რომან
4. ჟვანია მერაბ
5. ქარქაშაძე ლადო
6. შაინიძე სალიხ
7. შვანგირაძე ია
8. ჯავახისვილი მაია
9. ჯოხაძე ნანა.

11. თელავის რაიონული სასამართლო 1 1. გიორგაშვილი სანდრო
2. გოცირიძე კობა
3. ესებუა ზვიად
4. კოპალიანი ჯემალ
5. მირიანაშვილი გულნარა
6. ნემსიწვერიძე ნუნუ
7. პართენიშვილი ეკატერინე
8. ჟვანია მერაბ
9. სეფიაშვილი ოლია
10. ფილიშვილი ვალერიანე
11. ფხალაძე პაატა
12. ქარქაშაძე ლადო
13. შაინიძე სალიხ
14. ჭინჭარაული ლელა
15. ჯავახიშვილი მაია.

12. მცხეთის რაიონული სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

1 1. ბურჯალიანი იამზე
2. გოგუაძე ალექსანდრე
3. გოცირიძე კობა
4. დარბაიძე ლევან
5. ესებუა ზვიად
6. კალიჩენკო ლელა
7. კოპალიანი ჯემალ
8. მამულია რომან
9. მირიანაშვილი გულნარა



10. ნემსიწვერიძე ნუნუ
11. ნოზაზე პაატა
12. ონიანი ნინო
13. პართენიშვილი ეკატერინე
14. ჟვანია მერაბ
15. ფილიშვილი ვალერიანე
16. ფხალაძე პაატა
17. ქარქაშაძე ლადო
18. შაინიძე სალიხ
19. ჭანტურიძე რუსუდან
20. ჭინჭარაული ლელა
21. ხინაშვილი მიტო
22. ხორავა რომან
23. ჯავახიშვილი მაია
24. ჯანელიძე ირმა.

13. ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს
მაგისტრატი მოსამართლე ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში

1 1. ბურჯალიანი იამზე
2. კოპალიანი ჯემალ
3. ქარქაშაძე ლადო
4. შაინიძე სალიხ
5. შვანგირაძე ია
6. ცეხლაძე ნარგიზ
7. ჯავახიშვილი მაია
8. ჯოხაძე ნანა.

14. რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის
სამართლის საქმეთა კოლეგია

2 1. ბარამიძე ია
2. ბურჯალიანი იამზე
3. გიორგაშვილი სანდრო
4. გოცირიძე კობა
5. დარბაიძე ლევან
6. ესებუა ზვიად
7. კალიჩენკო ლელა
8. კაპანაძე თამარ
9. კევლიშვილი მთვარისა
10. კოპალიანი ჯემალ
11. მირიანაშვილი გულნარა
12. ნემსიწვერიძე ნუნუ
13. ონიანი ნინო
14. პართენიშვილი ეკატერინე
15. ჟვანია მერაბ
16. სეფიაშვილი ოლია
17. ფილიშვილი ვალერიანე
18. ფხალაძე პაატა
19. ქარქაშაძე ლადო
20. შაინიძე სალიხ
21. ჭანტურიძე რუსუდან
22. ჭინჭარაული ლელა
23. ხინაშვილი მიტო
24. ხუჯაძე ნატო
25. ჯალიაშვილი თამაზ
26. ჯანელიძე ირმა.

15. სიღნაღის რაიონული სასამართლო 1 1. გიორგაშვილი სანდრო
2. გოცირიძე კობა
3. კოპალიანი ჯემალ
4. მირიანაშვილი გულნარა
5. ნემსიწვერიძე ნუნუ
6. ნოზაძე პაატა
7. სეფიაშვილი ოლია
8. ფხალაძე პაატა



9. ქარქაშაძე ლადო
10. შაინიძე სალიხ
11. ჯავახიშვილი მაია.


