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ადვოკატის უფლებათა 

დაცვის კომიტეტი 

ადვოკატის სოციალური 

დაცვის კომიტეტი 

მართლმსაჯულების და 

სასამართლო რეფორმის 

კომიტეტი 

1.  ონისე მარგიანი 1.  ელგუჯა ჩხაიძე  1.  ლოლა კურკუმული 

2. გიორგი მდინარაძე 2. ბესარიონ ბოჭორიშვილი 2. ეკა ლომიძე  

3. ნანა ნანსყანი 3. ზაალ ქადაგიშვილი 3. ანა ხუფენია 

4. ნათელა თავზარაშვილი 4. მარიამ პაპოშვილი 4. სოფიო სოხაძე 

5. ირაკლი გაბრიჭიძე 5. ელზა ლეშკაშელი 5. ლია ჭაჭუკაშვილი 

6. თამილა მილდიანი 6. ნანა მაისურაძე 6. ბესიკ სისვაძე 

7. მაია საბაშვილი 7. მზია თომაშვილი 7. ნინო ანდრიაშვილი 

8. გიგა სვანიძე 8. დიანა მარტიაშვილი 8. ეკატერინე გეწაძე 

9. მანანა გელაშვილი 9. მამუკა ნინუა 9. ნათელა თოფურია 

10. შორენა ბაღაშვილი 10. ლამარა ბარკალაია 10. მარიამ წერეთელი 

11. ნონა კირთაძე 11. გაიოზ ჩარკვიანი 11. ლაშა მდივანი 

12. ომარ მურადასილოვი 12. გოჩა გარუჩავა 12. თორნიკე გვენეტაძე 

13. ნინო კეჟერაშვილი 13. ნატო პაპუაშვილი 13. ნიკოლოზ მებაღიშვილი 

14. ნიკა სადრაძე 14. ქეთევან ვარდანაშვილი 14. ლაშა სტურუა 

15. გიორგი კაკუბავა 15. ირმა გოგრიჭიანი 15. ნატო ჩიხრაძე 

16. დავით ჭიკაიძე 16. ჟანა უსტარაშვილი 16. ვიტალი მირზოიანი 

17. ირმა ეხვაია 17. რევაზ ჩივიაშვილი 17. გიორგი ბორცვაძე 

18. დიანა გვიშვიანი 18. კახა მაღრაძე 18. გიორგი აფრიაშვილი 

19. ლაშა ცუცქირიძე 19. ირაკლი გუნიავა 19. იამზე ჯღარკავა 

20. ლაშა ტყეშელაძე 20. თენგიზ თევზაძე 20. შორენა კაპანაძე 

 21. მაია უსტარაშვილი  21. ხატია ყურუა 

 22. ქეთინო ვარამაშვილი 22. გოჩა კვარაცხელია 

 23. ლიანა მასიკაშვილი  

 24. გიორგი იასაშვილი  

 25. მაია ნიკოლაშვილი  
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სისხლის სამართლის კომიტეტი ადამიანის უფლებათა 

დაცვის კომიტეტი 

სამოქალაქო სამართლის 

კომიტეტი 

1.  ამირან გიგუაშვილი  1.  ინგა ბერიძე  1.  თეა ხამხაძე  

2. რამაზ ჩინჩალაძე  2. ხათუნა ფურელიანი  2. კობა მემანიშვილი  

3. გელა ტყეშელაშვილი 3. გიორგი ტურაზაშვილი 3. ქეთევან ქაჩლიშვილი 

4. გოჩა ძინძიბაძე 4. თამთა აშორტია 4. ლიანა მოდებაძე 

5. ანა გურიელი 5. თამარ ლუკავა 5. ავთანდილ 

თეთრაშვილი 

6. ანა კოტეტიშვილი 6. ეკატერინე მახარაშვილი 6. ნინო კორძაძე 

7. კობა კობახიძე 7. ნიკოლოზ ლეგაშვილი 7. ლევან სანიკიძე 

8. თამარ თედლიაშვილი 8. სოფიო ასათიანი 8. მარიამ ჭოხონელიძე 

9. გოჩა გოჩიტაშვილი 9. თამთა ბუზალაძე 9. ზურაბ მუხურაძე 

10. სალომე გელაშვილი 10. სოფიკო ჭანკვეტაძე 10. მარიამ სულაძე 

11. მარიამ კანდელაკი 11. ელენა ფილეევა 11. ქეთევან მიქელაძე 

12. მაგდა შინჯიკაშვილი 12. მარიამ უბერი 12. გურამ კონტუაძე 

13. არჩილ ჩოფიკაშვილი 13. ელისო რუხაძე 13. თეონა გუგეშაშვილი 

14. სალომე კალაიჯიშვილი 14. ნინო კაპანაძე 14. ლანა პაიჭაძე 

15. ნიკოლოზ მჟავანაძე 15. თამარ გოგსაძე 15. მარიამ კეკელაშვილი 

16. მირიან პეტრიაშვილი 16. გოგა ლომინაძე 16. ნანული დარსანია 

17. შორენა კობიძე 17. თამარ გაბოძე 17. გივი ხოსროშვილი 

18. დავით გოცირიძე 18. მადონა ადეიშვილი 18. გიორგი საყვარელიძე 

19. კობა ბაძაღუა 19. დავით ბუღაძე 19. გიორგი ქათამაძე 

20.  ხათუნა მარკოიშვილი 20. ია ბექაური 20. თამთა ქევხიშვილი 

21. მზია ქასრაშვილი 21. ქეთევან ბახტაძე 21. თამთა პაიჭაძე 

22. თამარ ინდაშვილი 22. ნიკა ქვაცაბაია 22. რევაზ ფუტკარაძე 

23. მანანა მოსულიშვილი  23. ცისანა ქადაგიშვილი 

24. მარინე ფილაური  24. ნინო ლალიაშვილი 

25. მიხეილ ნოზაძე   
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ადმინისტრაციული 

სამართლის კომიტეტი 

კომერციული და 

კონკურენციის სამართლის 

კომიტეტი 

მედიაციის და არბიტრაჟის 

კომიტეტი 

1.  სესილი ქადარია  1.  მარი ნიქაბაძე  1.  თამთა დევდარიანი  

2. ოთარ ხუციშვილი 2. ალექსანდრე წულაძე  2. სალომე ბეჟაშვილი 

3. ლიკა გიორგაძე 3. დიმიტრი ძაგნიძე 3. ვახტანგ ბარამაშვილი 

4. ბაბილინა მეიფარიანი 4. ლაშა ხარშილაძე 4. ოთარ კაჭკაჭაშვილი 

5. კონსტანტინე სალუქვაძე 5. მერი აღაპიშვილი 5. თამარ ნონიაშვილი 

6. რუსუდან ფიფია 6. თინათინ გუგუნავა 6. მამუკა ჭუმბაძე 

7. მარიამ გოგიტიძე 7. სოფიო მეშველიშვილი 7. ნანა ჯოჯუა 

8. გიორგი ინაური 8. გიორგი ჭიტაძე 8. ივანე პეტრიაშვილი 

9. ლამარა ზაალიშვილი 9. სოფიო მომცელიძე 9. მადონა ქეშიკაშვილი 

10. ლევან მესხია 10. ანა მურაჩაშვილი 10. მაია ჩიხრაძე 

11. სოფიო ჩიხრაძე 11. ნათია კახეთელიძე 11. ანა ნებიერიძე 

12. თინათინ ცინარიძე 12. ეკატერინე 

ჩილინდრიშვილი 

12. გულო ბიბილაშვილი 

13. დარეჯან მამულაშვილი 13. ალექსანდრე ფერაძე 13. მაყვალა გაბიტაშვილი 

14. გიორგი დანგაძე 14. ვახტანგ შურღაია 14. ვერიკო გაგუა 

15. თამარ ლანჩავა 15. შავლეგო ჯამასპიშვილი 15. ლალი თადუმაძე-

ადეიშვილი 

16. ლალი ქარელი 16. თამთა მოგელაძე  

17. ნიკო გოგიტიძე 17. თამარ შუშიაშვილი  

18. ბაია ოტიაშვილი 18. გელა სირაძე  

19. მანუჩარ ციმინტია 19. ბექა მოსაშვილი  

20. დავით ზურაბაშვილი 20. ბაკურ ჯაფარიძე  

21. თეა პატაშური 21. დაჩი იორამაშვილი  

22. ლევან კობერიძე 22. დავით კორტავა  

 23. თამარ ჯინჭველაშვილი  

 24. სოფიო ჯოხაძე  
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კომუნიკაციის და მედია 

სამართლის კომიტეტი 

ახალგაზრდა ადვოკატთა 

პროფესიაში ინტეგრაციის 

კომიტეტი 

ინტელექტუალური 

საკუთრების სამართლის 

კომიტეტი 

1.  თამთა მურადაშვილი  1.  ქეთევან ანდღულაძე  1.  გიორგი თაქთაქიშვილი  

2. ლევან ჭიღლაძე 2. ანა ლილუაშვილი 2. ნიკოლოზ გოგილიძე 

3. თეა ღვანია 3. ია იასაღაშვილი 3. ოლიკო კობახიძე 

4. ანნა აგლაძე 4. თამარ გაბადაძე 4. გიორგი ჟორჟოლიანი 

5. ელზა ჯმუხაძე 5. ბექა ხოხობაშვილი 5. ზურაბ ბეჟაშვილი 

6. ანა ჟღენტი 6. მარი ბერუაშვილი 6. სოფიო ნემსაძე 

7. ნანა ვასაძე 7. თეა ხაჩიძე 7. თამარ გეგეჭკორი 

8. ნატალია გელაძე 8. ჯაბა გველებიანი 8. გიორგი ცატავა 

9. ბორის ძნელაძე 9. ბექა ხონელიძე 9. სალომე კალანდაძე 

10. დავით ჯალაბაძე 10. გიორგი მუკბანიანი 10. ნინო ელოშვილი 

11. ნიკო ფილფანი 11. შალვა ფეზუაშვილი 11. გვანცა ქურხული 

12. ხათუნა ხელაია 12. ლალი ეუაშვილი  

13. ელიზავეტა ჯაფარიძე 13. ნათია აფციაური  

 14. სალომე ნარმანია  

 15. ვახტანგ კოჭატაშვილი  

 16. თეიმურახ ბენიძე  
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შრომის სამართლის 

კომიტეტი 

კორპორატიული ერთობის 

განვითარების კომიტეტი 

პრო ბონო სერვისების 

განვითარების კომიტეტი 

1.  რაისა ლიპარტელიანი  1.  ანა ჯალაღონია  1.  ელზა ლეშკაშელი  

2. მარინე ცუცქირიძე  2. ზვიად თავაძე  2. ლიანა მასიკაშვილი  

3. ქეთევან მეფარიშვილი 3. ირაკლი გვენეტაძე 3. ნინო ბალამწარაშვილი 

4. თამარ კილასონიძე 4. მარი საბიაშვილი 4. ლალი პეტრიაშვილი 

5. სოფიო ხუჭუა 5. იანა პალიანი 5. მეგი ბერაძე 

6. ნინო ბუჩაშვილი 6. ნინო მაისურაძე 6. მამუკა ტივიშვილი 

7. თამარ სურმავა 7. ლევან შალამბერიძე 7. გიორგი იასაშვილი 

8. ნინო ნოზაძე 8. ლალი ბჟალავა 8. მერი ჯაფარიძე 

9. გიორგი ბერძნიშვილი 9. ირაკლი წივწივაძე 9. ლამარა ბრეგვაძე 

10. დავით ომსარაშვილი 10. მიხეილ რამიშვილი 10. გრიგოლ გაგნიძე 

11. სერგო მახარაძე 11. ნელი ვარდიაშვილი 11. ზურაბ ტყემალაძე 

12. ეკატერინე ოსაძე 12. დალი ბაგრატიონ-

გრუზინსკი 

12. დავით ზირაქაშვილი 

13. ელენე ასათიანი 13. ანა მიქაბერიძე 13. ბიჭიკო მოდებაძე 

14. თამარ ხატიაშვილი  14. ქეთევან გელაშვილი 

15. ნინო ტაგანაშვილი  15. ქეთო ქურასბედიანი 

16. თამარ ბერძნიშვილი  16. მურმან ნიკოლეიშვილი 

17. გიორგი ჭოჭუა  17. ელგუჯა ჩხაიძე 

18. ქეთევან ბეროშვილი  18. გაიოზ ჩარკვიანი 

19. ანა სამსონია  19. ბესარიონ ბოჭორიშვილი 

20. ირინა ხათაშვილი   

21. კახაბერ ნარიაშვილი   

 

 


