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პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია
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სახელი, გვარი
ვალტერ წოწონავა
ნატო კანკია
ჭაბუკი ბოჭორიშვილი
მარიამი გაბრიჭიძე
ჯუმბერი სოფრომაძე
ლევანი ზოსიაშვილი
ხათუნა დალაქიშვილი‐კეკელია
სვეტლანა პივკინა
მზია რევაზიშვილი
ჯილდა მახაროპულო
თინათინ ადამაძე
ცისანა კოსტავა
ლიანა იობიძე
ვაჟა ფხაკაძე
თამარი კვერნაძე
ელენე დვალიშვილი
მარინე დვალიშვილი
მარიამი ნეფარიძე
მამუკა რუხაძე
ნათია კბილაშვილი
ეკატერინე ხონელიძე
ნოდარი მესხიშვილი
ლალი ბერულავა
ნინო წივწივაძე
ელიკო ბარბაქაძე
ფატი ახვლედიანი
ივეტა კილაძე
ლეილა გოლეთიანი
ეთერი ჩხაბერიძე
თეა კოპაძე
ლიანა კოვზაძე
სულიკო დევდარიანი
თამარ აბშილავა
ციური ხარაიშვილი
სალომე წულაია
თეა სხულუხია
შორენა კოსტავა
ლიანა ჯიშკარიანი
მარინე ბარაბაძე
ლია ტუღუში
შორენა გელაშვილი
ოთარ ჯაილოვა
ციური ჯანელიძე
გიორგი ივანეიშვილი
თეა კვერნაძე
მიხეილ ბაციკაძე
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ნუნუ ბაბიაშვილი
ანა კახნიაშვილი
მარიკა ნატრიაშვილი
გიორგი თითირაშვილი
ნიკო საათაშვილი
ნონა ბითარიშვილი
ვენერა სამსონიძე
ემზარ მაზმიშვილი
სოფიო ინაიშვილი
მარინე მერებაშვილი
ნათია პავლიაშვილი
შორენა გოდუაძე
მაია გოგლიძე
ლია კანდელაკი
ფატმანი ქიშმარაია
ნატო კირკიტაძე
თამარი ბოჭორიშვილი
ნანული ბასიშვილი
მაია ასათიანი
გელა ბითაძე
პაატა ჩაფიჩაძე
მარინე მაისურაძე
გურამი გაბელაშვილი
პავლე ბოლოთაშვილი
ავთანდილ ცნობილაძე
იასონ ქრისტესიაშვილი
ავთანდილი გაბადაძე
მარიამი მარკოზაშვილი
იზა ხერხაძე
ბესი ჩლაიძე
ალუდა მინდიაშვილი
ნუნუ ქურთაული
მარიამ ჭაღარაშვილი
ეთერი ცნობილაძე
ეთერი გიორგაძე
გიორგი ხოსრუაშვილი
ბექა მაწკეპლაძე
კობა სახელაშვილი
თევდორე ხოსრუაშვილი
ამირანი სახელაშვილი
ინა სომხიშვილი
ლევანი ხვადაგიანი
შოთა ტოტიკაშვილი
ნინო ალხაზაშვილი
ცისია გულისაბედაშვილი
ბიძინა გორგიშელი
გოჩა ქათამაძე
ალექსანდრე მურადაშვილი
თინათინი ვარდოსანიძე
ნიკა ეცადაშვილი
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ნინო კუბლაშვილი
თამარ ჯაფარიძე
ლალი დოთიაშვილი
ნინო ალავერდაშვილი
მერი ხუციშვილი
ვასილ როსტომაშვილი
დეზდემონა ემანულიძე
კონსტანტინე გოშხეთელიანი
თამაზ შიოშვილი
ზაალ ბოჭორიშვილი
ეკატერინე ვანიშვილი
მედეა ბოჭორიშვილი
ნინო ილურიძე
მაკა ბოჭორიშვილი
ნოდარი ქასრაშვილი
თამარ ჩალაური
ხვიჩა გაბუნია
მარი არჩუაძე
თინათინი ჩაფიძე
იზოლდა გაბადაძე
რუსიკო ჩაფიჩაძე
რაულ კვირკველია
ნიკა ფარულავა
მაია ყაველაშვილი
ნონა ბაზალაშვილი
ინგა ქათამაძე
ნანული გიორგობიანი
აბაზ გასანოვი
კურბან მამედოვი
გულიკო ასრათაშვილი
ციალა დეკანოზიშვილი
ნინო ტიგინაშვილი
სონია შათირიშვილი
ეთერი კუბლაშვილი
ეკატერინე ჩაფიძე‐ცნობილაძე
მიხეილ თვარაძე
ბეჟან ქამაშიძე
სოლომონ ბაჯელიძე
ვალერიან სურმანიძე
ირაკლი უსტალიშვილი
ნარგიზ დავითაძე
ჯაბა ქარცივაძე
მურმან მიქელაძე
დათო ცინცაძე
მერაბ ცხომელიძე
ოთარ ტაკიძე
ანნა ქათამაძე
პაატა გოგმაჩაძე
როინდ ავალიანი
ჯემალ მემარნე
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ამირან გორგილაძე
ლილი ქათამაძე
შერბადონ აბაშიძე
შოთა ბერიძე
მერაბ ჯინჭარაძე

