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დამტკიცებულია    სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2018 წლის 31 

იანვრის გადაწყვეტილებით 

 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 

კომიტეტის წევრები 

ადვოკატთა სოციალური 

დაცვის კომიტეტის 

წევრები 

ადვოკატის უფლებათა 

დაცვის კომიტეტის წევრები 

ადმინისტრაციული სამართლის 

კომიტეტის წევრები 

1. ანა არგანაშვილი 

(თავმჯდომარე)  

2. თამარ დეკანოსიძე  

3. ანა აბაშიძე 

4. გიორგი ტურაზაშვილი 

5. ქეთი სვანიძე 

6. სოფიკო მენაბდიშვილი 

7. თამთა აშორტია 

8. ქეთევან ქავთარაძე 

9. ნიკა ნანობაშვილი 

10. თამარ ლუკავა 

11. გაგა მეშველიანი 

12. დავით საფარიძე 

13. ნინო კვეტენაძე 

14. მალხაზ ჭანკოტაძე 

15. ეკატერინე მახარაშვილი 

 

1. ელგუჯა ჩხაიძე 

(თავმჯდომარე) 

2. ვაჟა ჯაოშვილი 

(თანა-თავმჯდომარე) 

3. ირაკლი გუნიავა 

4. ბესარიონ 

ბოჭორიშვილი 

5. დოდო არობელიძე 

6. ნათელა 

თავზარაშვილი 

7. ქეთევან 

ვარდანაშვილი 

8. მაია უსტარაშვილი 

9. ზაზა დარბაიძე 

10. ლია მასიკაშვილი 

11. ელზა  ლეშკაშელი 

12. ლამარა ბარკალაია 

13. გოჩა გარუჩავა 

14. თენგიზ თევზაძე 

15. გრიგოლ გაგნიძე   

 

1. გიორგი მდინარაძე 

(თავმჯდომარე) 

2. ონისე მარგიანი 

(თანა-თავმჯდომარე) 

3. მალხაზ ლაფაჩი 

4. მურმან ნიკოლეიშვილი 

5. კლარა შუკვანი 

6. იამზე ჯღარკავა 

7. დავით გირგვლიანი 

8. ირაკლი გაბრიჭიძე 

9. თამარ გაბოძე 

10. ნანა ნანსყანი 

11. ირაკლი ჩომახაშვილი 

12. დავით ახალაური 

13. ფრიდონი სიხუაშვილი 

14. ნათელა თავზარაშვილი 

15. თამუნა მილდიანი 

1. პაატა კიკვიძე 

(თავმჯდომარე) 

2. პაატა შავაძე (თანა-

თავმჯდომარე) 

3. ირაკლი ბურჭულაძე 

4.  აკაკი ლომსაძე 

5. ლიკა გიორგაძე 

6. მირანდა გოგოხია 

7. ლაშა მჭედლიძე 

8. მარინე საბიაშვილი 

9. დავით მუმლაძე 

10. ანა ჩაფიძე 

11. თამარ გოცირიძე 

12. მაია პაიჭაძე 

13. დარეჯან მამულაშვილი 

14. ვაჟა ჯაოშვილი 

15. ცირა ხაჭაპურიძე 
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არასამთავრობო 

ორაგიზაციებთან 

ურთიერთობის კომიტეტის 

წევრები 

დავების ალტერნატიული 

გადაწყვეტის კომიტეტის  

წევრები 
 

 

ინტელექტუალური 

საკუთრების სამართლის 

კომიტეტის წევრები 
 

კომერციული და 

კონკურენციის სამართლის 

კომიტეტის წევრები 
 

1. არჩილ კაიკაციშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. მარინე საბიაშვილი 

(თანა-თავმჯდომარე)  

3. დალი ბაგრატიონ-

გრუზინსკი  

4. ქეთევან ქავთარაძე  

5. თამთა 

მეგრელიშვილი  

6. თამარ ლუკავა  

7. სალომე ქასრაშვილი  

8. ლაშა ციბაძე  

9. გიორგი შერმადინი  

10. გიორგი ლომსიანიძე  

11. ბექა ჯავახიშვილი  

12. ზაალ ქადაგიშვილი  

13. არჩილ ნიჟარაძე 

14. გალინა ფარქოსაძე  

15. თამარ შარანგია 

 

1. ლაშა არველაძე  

(თავმჯდომარე)  

2. ნინო მელაძე (თანა- 

თავმჯდომარე) 

3. ანა ნებიერიძე 

4. შოთა კვანტალიანი 

5. ირინა ჩანქსელიანი  

6. ქეთევან ანდღულაძე 

7. ქეთევან ქავთარაძე  

8. მაია დარბაიძე 

9. თამარ ცერცვაძე         
 

1. გიორგი 

თაქთაქიშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. ნინო გაზდელიანი 

3. თამარ გეგეჭკორი 

4. გიორგი ცატავა 

5. ნინო ბახტაძე 

6. თეა გვარამია 

7. თამარ ნონიაშვილი  

8. მადონა ქეშიკაშვილი 

9. გოჩა გარუჩავა 

10. თეიმურაზ ქავშბაია 

11. ნათია აფციაური 

12. პეტრე ბალახაშვილი 

13. გიორგი მარიამიძე 

1. მარინე ნიქაბაძე 

(თავმჯდომარე) 

2. ალექსანდრე წულაძე 

(თანა-თავმჯდომარე) 

3. ციცინო 

დევრისაშვილი 

4. ლაშა ხარშილაძე. 

5. ნინო კარიაული. 

6. მერი აღაპიშვილი. 

7. თინათინ გუგუნავა. 

8. სოფიო 

მეშველიშვილი. 

9. ნანა 

ფარსადანიშვილი. 

10. გიორგი ჭიტაძე. 

11. სოფიო მომცემლიძე. 

12. გელა სირაძე. 

13. ანა მურაჩაშვილი-

ონიანი.  

14. თამთა მურადაშვილი.  

15. ეკა ინასარიძე 
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მართლმსაჯულების და 

სასამართლო რეფორმების  

კომიტეტის წევრები 

მედიაციის განვითარების 

კომიტეტის წევრები 

 

პრო ბონო სერვისების 

კომიტეტის წევრები 

 

რეგიონებთან ურთიერთობის  

კომიტეტის  წევრები 

 

 

1. თამარ ავალიანი 

(თავმჯდომარე) 

2. ხათუნა ფურელიანი 

3. ზურაბ მუხურაძე 

4. მერაბ 

ქართველიშვილი 

5. რევაზ ჩხაიძე 

6. ლელა ჭინჭარაული 

7. მიხეილ რამიშვილი 

8. თორნიკე გვენეტაძე 

9. ირაკლი მიხელიძე 

10. იამზე  ჯღარკავა 

11. მარიამ წერეთელი 

12. ვიტალი მირზოიანი 

13. გიორგი ბოცვაძე 

14. ჯაფარიძე ელიზავეტა   

15. ლაშა ჯანიბეგაშვილი 

 
 
 
 
 
 

 

1. თორნიკე ბაქრაძე  

(თავმჯდომარე) 

2. თამთა დევდარიანი 

(თანა-თავმჯდომარე) 

3. მაია ჩიხრაძე 

4. ინგა მუკბანიანი 

5. სალომე ბეჟაშვილი 

6. ქეთევან ხმიადაშვილი 

7. თამარ სურმავა 

8. ნანა ჯოჯუა 

9. ვერიკო გაგუა 

10. ციალა გაზდელიანი  

11. ნატო ჩიხრაძე 

12. მადონა ქეშიკაშვილი  

13. ანა გუდაძე  

14. მამუკა ჭუმბაძე 

15. თამთა ბუზალაძე 

 

 

1. ელზა ლეშკაშელი  

(თავმჯდომარე) 

2. ლიანა მასიკაშვილი 

(თანა-თავმჯდომარე) 

3. მამუკა ტივიშვილი 

4. თენგიზი თევზაძე 

5. ქეთევან 

ვარდანაშვილი 

6. მაია უსტარაშვილი 

7. გაიოზ ჩარკვიანი 

8. ელგუჯა 

მირველაშვილი 

9. გიორგი იასაშვილი 

10. ელგუჯა ჩხაიძე 

11. ზაალ ქადაგიშვილი 

12. მეგი ბერაძე 

13. ნაირა ოტიაშვილი 

14. დიანა მარტიაშვილი 

15. ნოდარ ცინცაძე 

 

 

1. დარიკო თორდია 

(თავმჯდომარე) 

2. ფრიდონ სიხუაშვილი 

(თანა-თავმჯდომარე) 

3. ირაკლი უტიაშვილი 

4. კახა მათოშვილი 

5. ლევან დოსმიშვილი 

6. გოჩა გორდელაძე  

7. მაია ნიკოლაშვილი 

8. მაია ოთარაშვილი 

9. ზაალი დავითაია 

10. ჯეიხუნ მამედოვი 

11. ირმა გოგრიჭიანი  

12. მზია თომაშვილი 

13. თამთა 

მეგრელიშვილი 

14. ზაზა ბუაჩიძე 

15. გიორგი ქათამაძე 
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საერთაშორისო 

თანამშრომლობისა და 

საზოგადოებრივ 

ურთიერთობათა 

კომიტეტის წევრები 

სამოქალაქო სამართლის 

კომიტეტის წევრები 

 

სისხლის სამართლის 

კომიტეტის წევრები 

 

კულტურულ და სპორტულ 

ღონისძიებათა   კომიტეტის 

წევრები 

 

1. ქეთევან ანდღულაძე 

(თავმჯდომარე) 

2. გიორგი 

კონდახიშვილი (თანა-

თავმჯდომარე) 

3. თათა ერქვანია 

4. ირინე ჯანელიძე 

5. ლევან მახარაშვილი 

6. ლამარა ბრეგვაძე 

7. სესილი ქადარია  

8. გულო ბიბილაშვილი 

9. ნინო შავგულიძე 

10. თამარ ინდაშვილი 

11. ნათია ბერიშვილი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. თეა ხამხაძე 

(თავმჯდომარე) 

2. კობა 

მემანიშვილი(თანა-

თავმჯდომარე) 

3. ლევან სანიკიძე 

4. ეკატერინე გეწაძე 

5. მარიამ სულაძე 

6. ჯაბა ჯამაგიძე 

7. მაკა თოდუა 

8. ნოდარ ზარქუა 

9. ლეილა არხოშაშვილი 

10. ვაჟა ჯაოშვილი 

11. აგნესა ბართაია  

12. ზურაბ მუხურაძე 

13. ანა გორდეზიანი 

14. ირაკლი მიხელიძე 

15. არჩილ ნიჟარაძე 

 

 

1. ამირან გიგუაშვილი 

(თავმჯდომარე) 

2. რამაზ ჩინჩალაძე 

(თანა-თავმჯდომარე) 

3. ანა კოტეტიშვილი 

4. ანა გურიელი 

5. ამირან ხუციშვილი 

6. ქეთევან ჩომახაშვილი 

7. ლაშა ტყეშელაძე 

8. ნათია ღვინიაშვილი 

9. გიორგი ლეკიშვილი  

10. ნინო მაისურაძე 

11. გოჩა ძინძიბაძე 

12. კობა კობახიძე 

13. ელენე კავთუაშვილი 

14. დიმიტრი 

მჭედლიშვილი 

15. გელა ტყეშელაშვილი  

 

 

1. ანა ჯალაღონია 

(თავმჯდომარე)  

2. ზვიად თავაძე (თანა-

თავმჯდომარე) 

3. თამარ კერძაია 

4. ანა მიქაბერიძე 

5. ირაკლი წივწივაძე  

6. ლელი ბჟალავა 

7. ნანა ხელაია   

8. ანა გოგოლაური  

9. ნინო მაისურაძე   

10. ალი  ბადიროვი 

11. მიხეილ რამიშვილი 

12. დალი ბაგრატიონ-

გრუზინსკი   

13. ნელი ვარდიაშვილი 

14. მიხეილ ბაბუნაშვილი  
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ფინანსური მდგრადობის და  მონიტორინგის კომიტეტის 

წევრები 

შრომის  სამართლის კომიტეტის წევრები 
 

 

1. ოთარ კაჭკაჭიშვილი (თავმჯდომარე) 

2. მალხაზ ლაფაჩი (თანა-თავმჯდომარე) 

3. სერგო მამფორია 

4. სესილი ქადარია 

5. ანა ლევიძე  

6. მერაბ ცუხიშვილი 

7. ქეთევან ბეროშვილი 

8. ნინო ზედგინიძე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. რაისა ლიპარტელიანი (თავმჯდომარე) 

2. მარიამ ცუცქირიძე (თანა- თავმჯდომარე) 

3. ელენე ასათიანი  

4. ნინო ბახტაძე 

5. თამარ გოგიძე 

6. თამარ სურმავა 

7. თამარ გაბისონია 

8. ირაკლი წივწივაძე 

9. თამარ ნონიაშვილი 

10. მაია ლიპარტელიანი 

11. თეა ყაულაშვილი 

12. თამარ ბერძნიშვილი 

13. ამირან ზენაიშვილი 

14. სერგო მახარაძე 

 

 


