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პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

სახელი, გვარი
ლევანი ავალიანი
თამარი რობაქიძე
ჯემალ პეტროვი
ჟორა კასრაძე
ნოდარი ფანჩულიძე
დემური ყვავაძე
მაია ბერიძე
ვენედიქტე ფხაკაძე
მადონა აბულაძე
ნანა რობაქიძე
ბექა ქურცაძე
ლერი ბუიღლიშვილი
ლია კახიძე
კახაბერ გიორგაძე
ბექა ნიკოლაძე
ცირა ნატრიაშვილი
გელა გოგბერაშვილი
გიორგი ქოჩიაშვილი
ბესიკ ბარდაველიძე
ირაკლი ვარდოსანიძე
ბექა ბუცხრიკიძე
მარინა გიგაშვილი
ხატია ზაქარაშვილი
სოფიკო გუბელიძე
გვანცა ისაკაძე
ბესიკი ფანჩულიძე
ზაალი ზაქაშვილი
იზო გრიგალაშვილი
კორნელი შუღლაძე
უჩა დოლაკიძე
მამუკა შალამბერიძე
მარეხი შეყრილაძე
მანუჩარ კაპანაძე
ნიკოლაი ბაღდოშვილი
იოსებ დემეტრაძე
ბესიკ ოქრომელიძე
ლევან ლომიძე
რუსუდან ალავიძე
ნონა ოქროპირიძე
ბეგლარ ტაბატაძე
დერენიკ ელბაქიან
ბორის პაპოიან
ლაშა ჯვარიძე
ნაირა გოგოლაური
იზოლდა მოდებაძე
ალექსანდრე თოროსიან
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ნუგზარი ლომიძე
მხითარ ბგდოიან
ლაშა მანველიშვილი
პეტრე კურტანიძე
ნიკოლოზ ლურსმანაშვილი
თენგიზ კაპანაძე
ნინო გვირჯიშვილი
კობა ინასარიძე
ლია დეკანოიძე
ხათუნა გელაშვილი
თენგიზ ჭიღლაძე
ანი დალალიშვილი
თეიმურაზ გიორგაძე
სტეფანე ჯანაშვილი
ავთანდილი ნასყიდაშვილი
შორენა ოთარაშვილი
მანანა იგითხანიშვილი
ზურაბ აფრიამაშვილი
თამარი ზედგინიძე
შოთა ანდღულაძე
დიმიტრი ანანიაშვილი
მარიამ გორგაძე
იზა ხორგუაშვილი
გურამ მჭედლიშვილი
შორენა ლაბუჩიძე
მამუკა ლაფერაშვილი
თამაზ ბაინდურაშვილი
ლანა ლაგრაძე
ნინო ბასიაშვილი
როინი ანანიაშვილი
მზია ვაზაგაშვილი
სულხან ჩადუნელი
პოლად ნოვრუზოვი
მაია შამანაური
გიორგი შაბიაშვილი
მანანა იმეშაშვილი
ტარიელ გუგულაშვილი
არჩილ გზირიშვილი
მზია მელაძე
ზურაბ ტუხიაშვილი
მარი მექანარიშვილი
ჟუჟუნა მნათობიძე
მზაღო შერაზადიშვილი
სოფიკო მერებაშვილი
თამაზ გრაკალიშვილი
ნელი ხორბალაძე
ელზა არაქელაშვილი‐ნაბახტეველი
ვანო თინიკაშვილი
ლალი ლომიძე
ფატიმა ხალილოღლი
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ეკა ქადაგიშვილი
ისლამ ხალიფოვი
მაია ორბელაშვილი
ნინო ბაინდურაშვილი
შოთა ნაროზაშვილი
თეა მჭედლიშვილი
ლია ბიჭიაშვილი
ქეთევან პოსოშვილი
სოფო ფალიანი
თამარი ზათიაშვილი
ელზა გოგოლაძე
თამარ გონიტაშვილი
ლალი ბერიძე
ნიკოლოზი ბერიძე
მარკარიტ ტონაკანიან
ლია ფოცხვერაშვილი
ბიძინა პაპუნაშვილი
ბექა მაჩიტაძე
ნანა ჯანჯღავა
ლია კილაძე
მარიამ ნაჭყებია
მოჰვადინ ველიევი
ელიმხან გუსეინოვი
ნასრადინ ჯამალოვი
თალი ოჯახვერდიევი
ამით სარიევი
მუსა ისაევი
ბაირამ ასანფაშაევი
ლელა კურტანიძე
კობა შეყილაძე
მაია ბიწაძე
ვასილ გოგოლაძე
გოჩა ციცვიძე
ვალი ბაირამოვი
თამაზი ტაბატაძე
ნარიმან მამედოვი
ზურიკო კუპატაძე
ჯანფოლად ემინოვი
გელა პაპიძე
შერმანდინ ასანიძე
გიორგი ტყემალაძე
ელგუნ ჯაფაროვი
ანა ბარელაძე
ლიკა ნეფარიძე
ციცინო სამხარაძე
დავითი ნადირაძე
შორენა ღუღუნიშვილი
მაია ყაველაშვილი
თამაზ გამყრელიძე
მალხაზი ჯაჯანიძე
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გულნაზი ჩიტიძე
თამარი წერეთელი
რამაზი კენჭოშვილი
მანანა ცარციძე
მადონა სახიაშვილი
დიანა მაისურაძე
ანა გიქორაშვილი
რევაზ შეყილაძე
ნინო ჯაფარიძე
გია ბედინაშვილი
ნოდარი სარალიძე
ამირანი ღვალაძე
ნაზი ყიფშიძე
ლევან თუთარაშვილი
მაია აბესაძე
ვეფხვია კუჭუაშვილი
მაია ყაველაშვილი
ელისო გოგატიშვილი
გულნარა მეგრელიშვილი
გელა ერგემლიძე
სალომე ჭანტურიძე
ნაზიკო სინჯარაძე
მელანო გოგოლაძე
ჯონდო ფხალაძე
ნელი ტაბატაძე
მამია პაპიძე
ნინო ბარელაძე
ილიკო ჩიკვილაძე
ქეთევან ამბარდნიშვილი
მარინე ყაზარაშვილი
გულნარი ჩუბინიძე
სოფიო მინასოვი
თამარი დავდგირიძე‐ლეთოდიანი
ზანი ბაზერაშვილი
ნინო მირზაშვილი
თამუნა ტარტარაშვილი
ხათუნა კევლიშვილი
ლიანა მღვდელაძე
ია მაისურაძე
ნინო შიოშვილი
მზია ჩერქეზიშვილი
ნონა თავთავაძე
მერი გორგაძე
მანანა მამუჩიშვილი
ვასილი ჩიტოშვილი
ნინო ბუჩაშვილი
ნონა ოსიაშვილი
ცისანა თედიაშვილი
ნანა ჯავახიშვილი
გიორგი ანუაშვილი
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მარიამი თოფაძე
ნათია სოლომონია
ალექსანდრე კუპატაძე
ზეინაბი ასრათაშვილი

