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დანართი # 02-816/2018
ადამიანთა უფლებათა დაცვის საერთაშორისო
თანამეგობრობა
სახელი, გვარი
ცირა ჟორჟოლიანი
სალომე გვანცელაძე
ანი სოფრომაძე
ნიკოლოზი ჩოგოვაძე
ელენე მუმლაძე
მარიამი ვაშაკიძე
ლანა გორგაძე
მამუკა მანაგაძე
ილონა ზვანბაია
ნოდარ თუთბერიძე
ამირანი ხურციძე
გიორგი მაღრიანი
მარინა კვანტალიანი
აზა დიაკონიძე
ნინო დვალი
ინგა ჯულუხაძე
ლია ხურციძე
მურმანი ომანაძე
თინათინი ბაჯაძე
გულნაზი ბერულავა
თამაზ ჯინჯოლია
ზაზა კვინიკაძე
ინგა თათელიშვილი
თეო ჯანელიძე
ბელა ჯანელიძე
გოგოლა ჩემინავა
ბექა ჩხობაძე
სალომე გოგოლიშვილი
თინათინი გაბისიანი
ლია სულაბერიძე
თამარი სოფრომაძე
შოთა შოთაძე
ნათია გაჩეჩილაძე
ვილიამი გოლეთიანი
სოფიკო კუბლაშვილი
ლატავრა ბენდელიანი
იამზე გვენეტაძე
საბა მოსიძე
ინა ისაკაძე
მარეხი გაბადაძე
ნანა მარგველაშვილი
თამაზი ჯანელიძე
მარიამი ხარატიშვილი
ანა ქობულაძე
მონიკა ნადირაშვილი
ლუიზა ბენიძე
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ნათელა ჩხეიძე
ოთარი ბრეგვაძე
ჯონი ფრუიძე
ნონა მესხი
გიორგი ბენდელიანი
ავთანდილ ქარსელაძე
მაია ტოფაძე
მანანა ტორონჯაძე
ანა ბაკურაძე
ნათია იაკობიძე
თეონა მესხი
ოლეგი გრიგალაშვილი
ლინა მანაგაძე
ნუგზარი ორმოცაძე
ნაზი ჩარკვიანი
ანი ნიშნიანიძე
იამზე ჯურხაძე
ელა სოფრომაძე
თინათინ ომანაძე
ზურაბი მაღლაკელიძე
მადონა დავლაძე
სოფიკო მიქავა
ხატია ხვედელიძე
თამარი ხაინდრავა
ლალი ტორაძე
აკაკი მამასახლისი
ვიქტორია ბუიღლიშვილი
ჟენია ჩაკვეტაძე
ზურაბ ოყრეშიძე
ვლადიმერ კოპალიანი
ზოია წულუკიძე
თეონა კიკალიშვილი
მზია ავალიანი
გივი გოგელიძე
ნინო გოგლიჩიძე
ნარგიზი მჭედლიძე
მონიკა თვალავაძე
გიორგი ჭარბაძე
ნუნუ ქუთათელაძე
ვახტანგი ფხაკაძე
თინათინი იობიძე
ლიკა ფრუიძე
ეკა გორგოძე
ხატია ქავთარაძე
ნინო წულუკიძე
ნინო გედენიძე
პავლე მამრიკიშვილი
სოფიკო ფურცხვანიძე
გვანცა სულაქველიძე
ანა კურტანიძე
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ნინო გურეშიძე
მაკა თოდუა
ანა ანაკიძე
გრიგოლ კაკალაძე
დავითი ჯიშკარიანი
თათია ბაღდავაძე
თამაზი ობოლაძე
კახაბერ რურუა
თეიმურაზი ყვავაძე
კესო გაბუნია
ალეკო მამრიკიშვილი
ქეთევანი აბაშიძე
ვიტალი ნაცვლიშვილი
ლია ჯიშკარიანი
გურანდა ხაჟალია
რუსუდანი სიხარულიძე
დავითი ქარქაშაძე
მადონა სახელაშვილი
მზია გიორგიძე
მარიკა ქემოკლიძე
გიორგი იობიძე
ფიქრია მიქაუტაძე
რამაზი ჭიქაბერიძე
ბესიკ გრძელიძე
ვალერიან გურგენიძე
ვალერიან მათითაიშვილი
ნონა ქაფიანიძე
მათე დარბაზოვ
ოთარ ირემაძე
სტეფანე ბალახაშვილი
ოთარ ირემაძე
იზოლდა ტაბატაძე
ბადრი ცქიფურიშვილი
ლუიზა აბულაძე
ანზორ მუშარბაძე
ამირან საგინაძე
არჩილ ქამადაძე
მანანა ხოზრევანიძე
ნუნუ გორგოძე
ასლანი მარკოიძე
ხვიჩა შუბითიძე
თეიმურაზ მაჩიტაძე
ნინო ვარძელაშვილი
ქეთევანი მანთაშაშვილი
შოთა ქურდაძე
ნიკოლოზ მაისურაძე
თამარ შაორშაძე
ეკატერინე გორდეზიანი
გვანცა გულუაშვილი
მარინა ჭაია
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რუიზანი ხუციშვილი
ნელი მარღიშვილი
მალორიტა ედიშერაშვილი
ალექსი თაბუაშვილი
თეა ბიბლაია
ნანა კახიანი
ნატალია შელეგია
თამარი გოგინავა
მზია სიჭინავა
ალიკა ლამანძია
ლევან ჯიჯელავა
ნანა ბერაია
თამუნა მიქავა
თანგული კალანდია
მანანა გელაშვილი
ნინო გოცირიძე
ნონა გოგიშვილი
მერი კოსტავა
მაია ბურკაძე
ქრისტინე ბოჯგუა
იმედა გურჩიანი
თეონა ჩაგანავა
ირაკლი ქინქლაძე
გრიგოლ სტურუა
ინგა ბჟალავა
ინგა კვაჭაძე
ჯულიეტა სიჭინავა
ნარგიზი არქანია
ქრისტინა ჩიქობავა
შალვა კარანაია
ირმა თოფურია

