
 

2017 წლის ოქტომბრის მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსი  

 

კონკრეტულ ვაკანსიაზე არსებული განაცხადების რაოდენობა და კანდიდატთა ვინაობა 

 

№ ვაკანსია 

 

 სახელი, გვარი 

1.  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა 

3 1. გეწაძე შოთა 

2. გლოველი მარინა 

3. გოგუაძე ალექსანდრე 

4. გოცირიძე კობა 

5. გუგუნაშვილი ნანა 

6. ლიპარტელიანი ლარისა 

7. მაკარიძე გენადი 

8. მეთოფიშვილი სერგო 

9. ონიანი თამარ 

10. ტყავაძე გიორგი 

11. ძაბუნიძე ამირან 

2.  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა 

6 1. არევაძე გიორგი 

2. გიორგაშვილი სანდრო 

3. გოგოხია თემურ 

4. გოგუაძე ალექსანდრე 

5. გუგუნაშვილი ნანა 

6. ებანოიძე გიორგი 

7. თევზაძე ლევან 

8. კაჭკაჭაშვილი რევაზ 

9. კევლიშვილი მთვარისა 

10. კელენჯერიძე იზა 

11. კვირიკაშვილი მაია 

12. კოპალიანი ჯემალ 

13. ლიპარტელიანი ლარისა 

14. ლობჟანიძე გიორგი 

15. ლომიძე ვეფხია 

16. მარსაგიშვილი ნიკოლოზ 

17. მეთოფიშვილი სერგო 

18. ნოზაძე მამუკა 

19. ოშხარელი მაია 

20. სანდოძე ნინო 

21. შონია ბადრი 

22. ძაბუნიძე ამირან 

23. წიკლაური მამუკა 

24. ხორავა რომან 

25. ჯეირანაშვილი გოჩა 

3.  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 

საგამოძიებო კოლეგია 

3 1. არევაძე გიორგი 

2. გიორგაშვილი სანდრო 

3. გოგოხია თემურ 

4. გოგუაძე ალექსანდრე 

5. გოცირიძე კობა 

6. გუგუნაშვილი ნანა 

7. კაჭკაჭაშვილი რევაზ 

8. კელენჯერიძე იზა 

9. კვირიკაშვილი მაია 

10. კოპალიანი ჯემალ 

11. კუპრეიშვილი გოგა 



12. ლიპარტელიანი ლარისა 

13. ლობჟანიძე გიორგი 

14. ლომიძე ვეფხია 

15. მარსაგიშვილი ნიკოლოზ 

16. მეთოფიშვილი სერგო 

17. ნოზაძე მამუკა 

18. ოშხარელი მაია 

19. შონია ბადრი 

20. ძაბუნიძე ამირან 

21. წიკლაური მამუკა 

22. ხორავა რომან 

23. ჯეირანაშვილი გოჩა. 

4.  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა 

1 1. ბასილაია ფრიდონ 

2. გოგუაძე ალექსანდრე 

3. ლიპარტელიანი ლარისა 

4. მაკარიძე გენადი 

5. პერანიძე როინ 

6. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

7. ცეცხლაძე ნარგიზ.  

5.  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 

სამოქალაქო საქმეთა პალატა 

1 1. ბასილაია ფრიდონ 

2. გოგუაძე ალექსანდრე 

3. ლიპარტელიანი ლარისა 

4. პერანიძე როინ 

5. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

6. ცეცხლაძე ნარგიზ. 

6.  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა პალატა 

2 1. გოგუაძე ალექსანდრე 

2. კალანდაძე ნანა 

3. ლიპარტელიანი ლარისა 

4. ლობჟანიძე გიორგი 

5. პერანიძე როინ 

6. ჟორჟოლიანი დურმიშხან. 

7.  თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია 

2 1. აბაშიძე ივერი 

2. აბრამიძე იოსებ 

3. გეწაძე შოთა 

4. გოგატიშვილი ნინო 

5. გოგოხია თემურ 

6. გოგუაძე ალექსანდრე 

7. გოცირიძე კობა 

8. გუგუნაშვილი ნანა 

9. ვაშაყმაძე თინა 

10. თავართქილაძე ლაშა 

11. ლიპარტელიანი ლარისა 

12. მაკარიძე გენადი 

13. მამულია რომან 

14. მელაძე ნინო 

15. მესხიშვილი დავით 

16. მილდენბერგერი ლელა 

17. ნადიბაიძე ხათუნა 

18. ნარეკლიშვილი კახაბერ 

19. ოთარაშვილი ლია 

20. ონიანი თამარ 

21. პერანიძე როინ 

22. ტოგონიძე ირმა 

23. ტოგონიძე ნათია 

24. ფურცხვანიძე ფატი 

25. ქარქაშაძე ლადო 



26. ცაცუა მანუჩარ 

27. ძაბუნიძე ამირან 

28. ჭინჭარაული ლელა 

29. ჯინორია ხათუნა. 

8.  თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია 

6 1. აბაშიძე ივერი 

2. აბრამიძე იოსებ 

3. აბულაძე დარინა 

4. გეწაძე შოთა 

5. გიგაური მაია 

6. გოგატიშვილი ნინო 

7. გოგოხია თემურ 

8. გოგუაძე ალექსანდრე 

9. გუგუნაშვილი ნანა 

10. ვაშაყმაძე თინა 

11. თოფჩიშვილი რევაზ 

12. კაჭკაჭაშვილი რევაზ 

13. კოხრეიძე ლეილა 

14. ლიპარტელიანი ლარისა 

15. ლომიძე ალექსანდრე 

16. მაკარიძე გენადი 

17. მამულია რომან 

18. მეთოფიშვილი სერგო 

19. მელაძე ნინო 

20. მესხიშვილი დავით 

21. მილდენბერგერი ლელა 

22. ოთარაშვილი ლია 

23. პერანიძე როინ 

24. სულხანიშვილი ციური 

25. ტოგონიძე ირმა 

26. ტოგონიძე ნათია 

27. ფარცვანია მარინა 

28. ფურცხვანიძე ფატი 

29. ქარქაშაძე ლადო 

30. ღვინიაშვილი მერაბ 

31. ცაცუა მანუჩარ 

32. ძაბუნიძე ამირან 

33. ჭინჭარაული ლელა 

34. ხაბალაშვილი ნინო 

35. ჯინორია ხათუნა 

36. ჯიყაშვილი მარინა. 

9.  თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, 

წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი 

განხილვის კოლეგია 

4 1. არევაძე გიორგი 

2. ბარამიძე ია 

3. გიორგაშვილი სანდრო 

4. გოგოლაური თათია 

5. გოგოხია თემურ 

6. გოგუაძე ალექსანდრე 

7. ებანოიძე გიორგი 

8. ესებუა ზვიად 

9. თარაშვილი ნინო 

10. კაჭკაჭაშვილი რევაზ 

11. კევლიშვილი მთვარისა 

12. კელენჯერიძე იზა 

13. კვირიკაშვილი მაია 

14. კოპალიანი ჯემალ 

15. კუპრეიშვილი გოგა 

16. ლეჟავა სოფიო 

17. ლობჟანიძე გიორგი 



18. მამულია რომან 

19. მარსაგიშვილი ნიკოლოზ 

20. მეთოფიშვილი სერგო 

21. ნადიბაიძე ხათუნა 

22. ნიპარიშვილი ბადრი 

23. ნოზაძე მამუკა 

24. ჩახნაშვილი ნინო 

25. ძაბუნიძე ამირან 

26. წიკლაური მამუკა 

27. ჭინჭარაული ლელა 

28. ჯეირანაშვილი გოჩა. 

10.  ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 

საქმეთა კოლეგია 

1 1. აბაშიძე ივერი 

2. აბულაძე დარინა 

3. გოგუაძე ალექსანდრე 

4. კახიძე როინ 

5. ლიპარტელიანი ლარისა 

6. მამულია რომან 

7. მელაძე ნინო 

8. მილდენბერგერი ლელა 

9. ოთარაშვილი ლია 

10. ტოგონიძე ირმა 

11. ფარცვანია მარინა 

12. ფურცხვანიძე ფატი 

13. ქარქაშაძე ლადო 

14. ცეცხლაძე ნარგიზ 

15. ჭინჭარაშვილი ლელა 

16. ხაბალაშვილი ნინო. 

11.  ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა კოლეგია 

1 1. ბარამიძე ია 

2. გოგოლაური თათია 

3. გოგუაძე ალექსანდრე 

4. კახიძე როინ 

5. ლიპარტელიანი ლარისა 

6. ლობჟანიძე გიორგი 

7. მამულია რომან 

8. ფორჩხიძე ვიოლეტა 

9. ჩახნაშვილი ნინო 

10. ჭინჭარაული ლელა. 

12.  ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია 

1 1. აბაშიძე ივერი 

2. ბასილაია ფრიდონ 

3. გოგუაძე ალექსანდრე 

4. კახიძე როინ 

5. ლიპარტელიანი ლარისა 

6. მელაძე ნინო 

7. მილდენბერგერი ლელა 

8. ოთარაშვილი ლია 

9. პერანიძე როინ 

10. ტოგონიძე ირმა 

11. ფურცხვანიძე ფატი 

12. ქარქაშაძე ლადო 

13. ცეცხლაძე ნარგიზ 

14. ჭინჭარაული ლელა. 

13.  ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 

სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია 

1 1. აბაშიძე ივერი 

2. აბულაძე დარინა 

3. ბასილაია ფრიდონ 

4. გოგუაძე ალექსანდრე 

5. კახიძე როინ 



6. ლიპარტელიანი ლარისა 

7. მამულია რომან 

8. მელაძე ნინო 

9. მილდენბერგერი ლელა 

10. ოთარაშვილი ლია 

11. პერანიძე როინ 

12. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

13. ტოგონიძე ირმა 

14. ფურცხვანიძე ფატი 

15. ქარქაშაძე ლადო 

16. ცეცხლაძე ნარგიზ 

17. ჭინჭარაული ლელა 

18. ხაბალაშვილი ნინო. 

14.  ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა კოლეგია 

1 1. ბარამიძე ია 

2. გოგოლაური თათია 

3. გოგუაძე ალექსანდრე 

4. კახიძე როინ 

5. ლობჟანიძე გიორგი 

6. მამულია რომან 

7. პერანიძე როინ 

8. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

9. ჭინჭარაული ლელა. 

15.  ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 1 1. აბულაძე დარინა 

2. ლობჟანიძე გიორგი 

3. ქარქაშაძე ლადო 

4. ჩემია გიორგი. 

16.  ბოლნისის რაიონული სასამართლო 1 1. აბრამიძე იოსებ 

2. აბულაძე დარინა 

3. ბარამიძე ია 

4. გიორგაშვილი სანდრო 

5. გოგოლაური თათია 

6. გუგუნაშვილი ნანა 

7. ვაშაყმაძე თინა 

8. თავართქილაძე ლაშა 

9. თარაშვილი ნინო 

10. კაჭკაჭაშვილი რევაზ 

11. კუპრეიშვილი გოგა 

12. ლიპარტელიანი ლარისა 

13. ლობჟანიძე გიორგი 

14. მელაძე ნინო 

15. მილდენბერგერი ლელა 

16. ნადიბაიძე ხათუნა 

17. ნოზაძე მამუკა 

18. ოთარაშვილი ლია 

19. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

20. ტოგონიძე ნათია 

21. ქარქაშაძე ლადო 

22. ჩახნაშვილი ნინო 

23. ჩემია გიორგი 

24. ცაცუა მანუჩარ 

25. ჭინჭარაული ლელა 

26. ხაბალაშვილი ნინო 

27. ჯინორია ხათუნა. 

17.  გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა კოლეგია 

1 1. ბარამიძე ია 

2. გიორგაშვილი სანდრო 

3. გოგოლაური თათია 



4. გოგუაძე ალექსანდრე 

5. კაჭკაჭაშვილი რევაზ 

6. კუპრეიშვილი გოგა 

7. ლიპარტელიანი ლარისა 

8. ლობჟანიძე გიორგი 

9. ნოზაძე მამუკა 

10. ჩახნაშვილი ნინო 

11. ჩემია გიორგი 

12. ჭინჭარაული ლელა. 

18.  გურჯაანის რაიონული სასამართლოს 

მაგისტრატი მოსამართლე ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტში 

1 1. აბრამიძე იოსებ 

2. აბულაძე დარინა 

3. ბარამიძე ია 

4. გიორგაშვილი სანდრო 

5. გოგოლაური თათია 

6. ლობჟანიძე გიორგი 

7. მესხიშვილი დავით 

8. მილდენბერგერი ლელა 

9. ოთარაშვილი ლია 

10. ტოგონიძე ნათია 

11. ქარქაშაძე ლადო 

12. ჩახნაშვილი ნინო 

13. ჭინჭარაული ლელა 

14. ხაბალაშვილი ნინო. 

19.  ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს 

მაგისტრატი მოსამართლე თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტში 

1 1. აბულაძე დარინა 

2. გოგოლაური თათია 

3. კალანდაძე ნანა 

4. ლობჟანიძე გიორგი 

5. მილდენბერგერი ლელა 

6. პერანიძე როინ 

7. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

8. ტოგონიძე ირმა 

9. ფურცხვანიძე ფატი 

10. ქარქაშაძე ლადო 

11. ჭინჭარაული ლელა 

12. ხაბალაშვილი ნინო. 

20.  ზუგდიდის რაიონული სასამართლო 2 1. აბულაძე დარინა 

2. ლობჟანიძე გიორგი 

3. მამულია რომან 

4. ოთარაშვილი ლია 

5. ტოგონიძე ირმა 

6. ქარქაშაძე ლადო 

7. ჭანტურია ავთანდილ. 

21.  ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 

მაგისტრატი მოსამართლე მესტიის 

მუნიციპალიტეტში 

1 1. აბულაძე დარინა 

2. ლობჟანიძე გიორგი 

3. ქარქაშაძე ლადო 

4. ჭანტურია ავთანდილ. 

22.  ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 

მაგისტრატი მოსამართლე ჩხოროწყუს 

მუნიციპალიტეტში 

1 1. აბულაძე დარინა 

2. ლობჟანიძე გიორგი 

3. მამულია რომან 

4. ქარქაშაძე ლადო 

5. ჭანტურია ავთანდილ. 

23.  თელავის რაიონული სასამართლო 1 1. აბრამიძე იოსებ 

2. აბულაძე დარინა 

6. ბარამიძე ია 

3. გიორგაშვილი სანდრო 

4. გოგოლაური თათია 



5. ლობჟანიძე გიორგი 

6. მესხიშვილი დავით 

7. მილდენბერგერი ლელა 

8. ნარეკლიშვილი კახაბერ 

9. ოთარაშვილი ლია 

10. ტოგონიძე ნათია 

11. ქარქაშაძე ლადო 

12. ჩახნაშვილი ნინო 

13. ჩემია გიორგი 

14. ჭინჭარაული ლელა 

15. ხაბალაშვილი ნინო 

16. ჯიყაშვილი მარინა. 

24.  მცხეთის რაიონული სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია 

1 1. აბრამიძე იოსებ 

2. აბულაძე დარინა 

3. გეწაძე შოთა 

4. გოგატიშვილი ნინო 

5. გოგოხია თემურ 

6. გოგუაძე ალექსანდრე 

7. გუგუნაშვილი ნანა 

8. ვაშაყმაძე თინა 

9. თავართქილაძე ლაშა 

10. კაჭკაჭაშვილი რევაზ 

11. კვირიკაშვილი მაია 

12. ლიპარტელიანი ლარისა 

13. მარსაგიშვილი ნიკოლოზ 

14. მეთოფიშვილი სერგო 

15. მელაძე ნინო 

16. მესხიშვილი დავით 

17. მილდენბერგერი ლელა 

18. ნადიბაიძე ხათუნა 

19. ნარეკლიშვილი კახაბერ 

20. ოთარაშვილი ლია 

21. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

22. ტოგონიძე ირმა 

23. ტოგონიძე ნათია 

24. ფურცხვანიძე ფატი 

25. ქარქაშაძე ლადო 

26. ცაცუა მანუჩარ 

27. ძაბუნიძე ამირან 

28. ჭინჭარაული ლელა 

29. ჯეირანაშვილი გოჩა 

30. ჯინორია ხათუნა. 

25.  მცხეთის რაიონული სასამართლოს 

სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია 

1 1. აბრამიძე იოსებ 

2. აბულაძე დარინა 

3. გეწაძე შოთა 

4. გოგატიშვილი ნინო 

5. გოგოხია თემურ 

6. გოგუაძე ალექსანდრე 

7. გუგუნაშვილი ნანა 

8. ვაშაყმაძე თინა 

9. თავართქილაძე ლაშა 

10. თოფჩიშვილი რევაზ 

11. კაჭკაჭაშვილი რევაზ 

12. ლიპარტელიანი ლარისა 

13. ლომიძე ალექსანდრე 

14. მეთოფიშვილი სერგო 

15. მელაძე ნინო 



16. მესხიშვილი დავით 

17. მილდენბერგერი ლელა 

18. ოთარაშვილი ლია 

19. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

20. სულხანიშვილი ციური 

21. ტოგონიძე ნათია 

22. ფარცვანია მარინა 

23. ფურცხვანიძე ფატი 

24. ქარქაშაძე ლადო 

25. ცაცუა მანუჩარ 

26. ძაბუნიძე ამირან 

27. ჭინჭარაული ლელა 

28. ხაბალაშვილი ნინო 

29. ჯინორია ხათუნა 

30. ჯიყაშვილი მარინა. 

26.  მცხეთის რაიონული სასამართლოს 

მაგისტრატი მოსამართლე ახალგორის 

მუნიციპალიტეტში 

1 1. აბრამიძე იოსებ 

2. აბულაძე დარინა 

3. გიორგაშვილი სანდრო 

4. გოგატიშვილი ნინო 

5. გოგოლაური თათია 

6. გოგუაძე ალექსანდრე 

7. ვაშაყმაძე თინა 

8. თავართქილაძე ლაშა 

9. თარაშვილი ნინო 

10. თოფჩიშვილი რევაზ 

11. კაჭკაჭაშვილი რევაზ 

12. კოპალიანი ჯემალ 

13. ლეჟავა სოფიო 

14. ლიპარტელიანი ლარისა 

15. ლობჟანიძე გიორგი 

16. ლომიძე ალექსანდრე 

17. მელაძე ნინო 

18. მესხიშვილი დავით 

19. მილდენბერგერი ლელა 

20. ნადიბაიძე ხათუნა 

21. ოთარაშვილი ლია 

22. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

23. ტოგონიძე ნათია 

24. ქარქაშაძე ლადო 

25. შონია ბადრი 

26. ჩახნაშვილი ნინო 

27. ჩემია გიორგი 

28. ცაცუა მანუჩარ 

29. ძაბუნიძე ამირან 

30. ჭინჭარაული ლელა 

31. ხაბალაშვილი ნინო 

32. ჯინორია ხათუნა. 

27.  მცხეთის რაიონული სასამართლოს 

მაგისტრატი მოსამართლე ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტში 

1 1. აბრამიძე იოსებ 

2. აბულაძე დარინა 

3. ბარამიძე ია 

4. გიორგაშვილი სანდრო 

5. გოგატიშვილი ნინო 

6. გოგოლაური თათია 

7. ვაშაყმაძე თინა 

8. თავართქილაძე ლაშა 

9. თარაშვილი ნინო 

10. კაჭკაჭაშვილი რევაზ 



11. კოპალიანი ჯემალ 

12. კუპრეიშვილი გოგა 

13. ლეჟავა სოფიო 

14. ლობჟანიძე გიორგი 

15. ლომიძე ალექსანდრე 

16. მელაძე ნინო 

17. მესხიშვილი დავით 

18. მილდენბერგერი ლელა 

19. ნადიბაიძე ხათუნა 

20. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

21. ტოგონიძე ნათია 

22. ქარქაშაძე ლადო 

23. ჩახნაშვილი ნინო 

24. ჩემია გიორგი 

25. ცაცუა მანუჩარ 

26. ძაბუნიძე ამირან 

27. ჭინჭარაული ლელა 

28. ხაბალაშვილი ნინო. 

28.  სენაკის რაიონული სასამართლო 1 1. აბაშიძე ივერი 

2. აბულაძე დარინა 

3. გოგუაძე ალექსანდრე 

4. ლობჟანიძე გიორგი 

5. მამულია რომან 

6. ოთარაშვილი ლია 

7. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

8. ტოგონიძე ირმა 

9. ფურცხვანიძე ფატი 

10. ქარქაშაძე ლადო 

11. ჭანტურია ავთანდილ. 

29.  სენაკის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი 

მოსამართლე აბაშის მუნიციპალიტეტში 

1 1. აბაშიძე ივერი 

2. აბულაძე დარინა 

3. გოგუაძე ალექსანდრე 

4. ლობჟანიძე გიორგი 

5. მამულია რომან 

6. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

7. ტოგონიძე ირმა 

8. ფურცხვანიძე ფატი 

9. ქარქაშაძე ლადო 

10. ჭანტურია ავთანდილ. 

30.  სიღნაღის რაიონული სასამართლო 1 1. აბრამიძე იოსებ 

2. აბულაძე დარინა 

3. ბარამიძე ია 

4. გიორგაშვილი სანდრო 

5. გოგოლაური თათია 

6. ლიპარტელიანი ლარისა 

7. ლობჟანიძე გიორგი 

8. მესხიშვილი დავით 

9. მილდენბერგერი ლელა 

10. ნარეკლიშვილი კახაბერ 

11. ნოზაძე მამუკა 

12. ოთარაშვილი ლია 

13. ტოგონიძე ნათია 

14. ქარქაშაძე ლადო 

15. ჩახნაშვილი ნინო 

16. ჩემია გიორგი 

17. ჭინჭარაული ლელა 

18. ხაბალაშვილი ნინო 



19. ჯინორია ხათუნა 

20. ჯიყაშვილი მარინა. 

31.  ფოთის საქალაქო სასამართლო 1 1. აბაშიძე ივერი 

2. აბულაძე დარინა 

3. გოგუაძე ალექსანდრე 

4. ლობჟანიძე გიორგი 

5. მამულია რომან 

6. ოთარაშვილი ლია 

7. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

8. სიხარულიძე თეიმურაზ 

9. ტოგონიძე ირმა 

10. ფურცხვანიძე ფატი 

11. ქარქაშაძე ლადო 

12. ცეცხლაძე ნარგიზ 

13. ჭანტურია ავთანდილ 

14. ხაბალაშვილი ნინო. 

32.  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს 

მაგისტრატი მოსამართლე შუახევის 

მუნიციპალიტეტში 

1 1. აბაშიძე ივერი 

2. აბულაძე დარინა 

3. გოგოლაური თათია 

4. კახიძე როინ 

5. ლობჟანიძე გიორგი 

6. მილდენბერგერი ლელა 

7. ოთარაშვილი ლია 

8. ჟორჟოლიანი დურმიშხან 

9. ფურცხვანიძე ფატი 

10. ქარქაშაძე ლადო 

11. ცეცხლაძე ნარგიზ. 

 


