
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 

საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის სხდომის                                                      

  ოქმი №3 (ამონაწერი) 

ქ.   ბათუმი                                                                                         9 სექტემბერი,  2013  წ. 

საკონკურსო - საატესტაციო  კომისიის სხდომას თავმჯდომარეობდა - ბათუმის საქალაქო  

სასამართლოს თავმჯდომარე, საკონკურსო - საატესტაციო  კომისიის თავმჯდომარე - დავით 

მამისეიშვილი;      

სხდომას  ესწრებოდნენ:  

საკონკურსო -  საატესტაციო  კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ხვიჩა კიკილაშვილი - 

ბათუმის საქალაქო  სასამართლოს მოსამართლე; 

საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის წევრები : 

ეკატერინე ჯინჭველაშვილი  -   ბათუმის საქალაქო  სასამართლოს მოსამართლე; 

ვიოლეტა ფორჩხიძე  -   ბათუმის საქალაქო  სასამართლოს მოსამართლე; 

თეონა ჭუმბურიძე -  დამოუკიდებელი სპეციალისტი, ფიზიკური პირი, ადვოკატი. 

ადამ მახარაძე - დამოუკიდებელი სპეციალისტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის 

დეკანი, სრული პროფესორი; 

თეონა ჭუმბურიძე - საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მდივანი. 

 სხდომის დღის  წესრიგით გათვალისწინებული იყო ერთი საკითხი :  ბათუმის საქალაქო  

სასამართლოს  აპარატის ვაკანტურ თანამდებობებზე ჩატარებული კონკურსის შედეგების 

შეჯამება.   

კომისიის წევრებმა მოისმინეს დავით მამისეიშვილის ინფორმაცია რომლის თანახმადაც 2013 

წლის 07 აგვისტოს  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ ” საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

გამოცხადდა კონკურსი ბათუმის საქალაქო  სასამართლოს  აპარატში,  შემდეგი ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად: 

N თანამდებობის დასახელება ვაკანსია 

1 
სასამართლოს მენეჯერი-საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსი 
1 

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილება 

2 მოსამართლის თანაშემწე 11 

 

3 
სხდომის მდივანი 7 

4 სასამართლოს თავმჯდმარის პირადი მდივანი 1 

5 თარჯიმანი 1 



6 სპეციალისტი (სამეურნეო საკითხებში) 1 

7 ქსელის ადმინისტრატორი 1 

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები (განყოფილება) 

8 განყოფილების უფროსი 1 

9 წამყვანი სპეციალისტი 2 

10 სპეციალისტი 4 

11 კურიერი 3 

მანდატურის სამსახური 

12 მანდატურის სამსახურის უფროსი 1 

13 მანდატური 6 

                  

ქობულეთის მაგისტრატ სასამართლოში: 

N თანამდებობის დასახელება ვაკანსია 

1 სხდომის მდივანი 1 

2 სპეციალისტი 1 

3 მანდატური 1 

 

კონკურსის პროცედურებთან დაკავშირებით რაიმე პრეტენზია არ დაფიქსირებულა. 

საკონკურსო საატესტაციო კომისიის მიერ კონკურსში მონაწილე თითოეულ პირს ცალ-

ცალკე ეყარა კენჭი. აღინიშნა კონკურსანტების ცოდნა და გამოცდილება, პიროვნული 

მახასიათებლები. მიენიჭათ შესაბამისი შეფასებები. კომისიამ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება 

და ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის შესაბამისად, ბათუმის 

საქალაქო  სასამართლოს თავმჯდომარეს  ვაკანტურ თანამდებობებზე დასანიშნად წარედგინა 

შემდეგი კანდიდატები: 

I. სასამართლოს მენეჯერის - საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების 

უფროსის ვაკანსიაზე : 

ივერი აბაშიძე; 

II.  სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების 

მოსამართლის თანაშემწის ვაკანსიაზე: 

1. ინგა ფუტკარაძე; 

2. ეკა ბოლქვაძე; 

3. დარინა აბულაძე; 

4. ნინო კოღუაშვილი; 

5. თამუნა აბშილავა; 

6. ია ბოლქვაძე; 

7. მზექალა აბუსელიძე; 

8. მადლენა შანთაძე; 

9. ლელა მახარაძე; 

10. ინგა პაპუნიძე 

11. დარინა დიდმანიძე 



    III.  სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების 

სხდომის მდივნის ვაკანსიაზე: 

1. ირინე მაკარაძე; 

2. თამარ დუმბაძე; 

3. ნათელა გოგიჩაიშვილი; 

4. ინეზა ტარიელაძე; 

5. სალომე ქართველიშვილი; 

6. ნინო ცინცაძე; 

7. თამარ ევგენიძე; 

IV.  სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების 

სპეციალისტის (სამეურნეო საკითხებში) ვაკანსიაზე: 

ამირან აბაშიძე; 

V. სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების 

თავმჯდომარის პირადი მდივნის ვაკანსიაზე: 

მაია აბაშიძე  

VI. სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების 

თარჯიმანის ვაკანსიაზე: 

ზინაიდა ანტონიანი 

VII. სასამართლოს აპარატის საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების 

ქსელის ადმინისტრატორის ვაკანსიაზე: 

სერგეი ხუმარიანი 

VIII. სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების 

უფროსის ვაკანსიაზე: 

     ლალი ქუთათელაძე 

IX. სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების 

სპეციალისტის ვაკანსიაზე: 

1.  მარიანა გახოკიძე; 

2.  ნათია ზოიძე; 

3.  ხათუნა ლორთქიფანიძე; 

4.  თამარ გიორგაძე; 

 

 

 

 

X. სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების 

წამყვანი  სპეციალისტის ვაკანსიაზე: 

1.  ხატია დევაძე 

2.  ნესტან მარჯანიშვილი 

XI. სასამართლოს აპარატის კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების განყოფილების 

კურიერის ვაკანსიაზე:  

1.  ნინო შერვაშიძე; 



2.  ლარისა აბაშიძე; 

3.  რამინ მახარაძე; 

 

XII. სასამართლოს აპარატის  მანდატურის სამსახურის უფროსის ვაკანსიაზე: 

ნოდარ დიასამიძე 

 

XIII. სასამართლოს აპარატის  მანდატურის სამსახურის მანდატურის ვაკანსიაზე: 

1. დიმიტრი ფარჯანაძე; 

2.  არკად აბაშიძე 

3.  ეკატერინე კეკელიძე; 

4.  დავით ტაკიძე; 

5. ზურაბ მაჭუტაძე 

6.  ზურაბ აბულაძე 

 

XIV. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის სხდომის 

მდივნის ვაკანსიაზე: 

      ზინაიდა აბაშიძე 

XV. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის კანცელარიის 

სპეციალისტის ვაკანსიაზე: 

                ნატო ლორია 

XVI. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის მანდატურის 

ვაკანსიაზე: 

გიორგი ხახუტაიშვილი 

 

რეზერვში ჩარიცხვაზე რეკომენდაცია მიეცათ შემდეგ კანდიდატებს: 

 

1.  თამუნა აბაშიძე (სხდომის მდივანი, მოსამართლის თანაშემწე); 

2.  მირანდა თურმანიძე(სხდომის მდივანი, მოსამართლის თანაშემწე); 

3.  ლანა მოდებაძე (სხდომის მდივანი); 

4.  თამარ კერესელიძე (მოსამართლის თანაშემწე); 



5.  გვანცა თურმანიძე (სხდომის მდივანი); 

6.  ნინო ღოღობერიძე (სპეციალისტი); 

7.  გიორგი მახაჭაძე(მანდატური); 

8.  ვერა თავართქილაძე (თარჯიმანი); 

9.   ინგა ღაღაიშვილი (სხდომის მდივანი ქობულეთის მაგისტრატ სასამართლოში); 

10.  თეონა ვერულიძე (სხდომის მდივანი ქობულეთის მაგისტრატ სასამართლოში); 

 

კომისიის თავმჯდომარე 

დავით მამისეიშვილი - 

 

თავმჯდომარის მოადგილე 

ხვიჩა კიკილაშვილი -  

 

კომისიის წევრი  

ეკატერინე ჯინჭველაშვილი -  

 

კომისიის წევრი 

ვიოლეტა ფორჩხიძე - 

 

კომისიის წევრი 

ადამ მახარაძე -  

 

კომისიის წევრი 

თეონა ჭუმბურიძე -  


