დანართი # 02-945/2018
პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია
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სახელი, გვარი
ზაზა ქირია
სოფიო წოწინაშვილი
შოთა ონიანი
მაკა ნადირაძე
ირაკლი თაღიაშვილი
ხვთისო ბიკაშვილი
ვეფხია მილაძე
ანა გიორგაძე
შორენა ბეჟიტაშვილი
ბესიკ ბედოშვილი
ზურაბ ირემაშვილი
დომენტი რაზმაძე
არჩილი ბაიაშვილი
თეონა კიკალიშვილი
ელშან სამათოვი
ასლანი ბაირამოვი
გურამ სააკაშვილი
თორნიკე ბიკაშვილი
გოჩა სოყურაშვილი
დავით ლეგაშვილი
მაია თურმანიძე
მარიკა მაჩიტიძე
რუსუდანი იმერლიშვილი
თემურ კაკუშაძე
გიორგი ჭამაური
ლარისა ნიკოლოზიშვილი
რადიმ ისაევი
გოჩა მაზანოვი
ლევან ართმელაძე
ვახტანგი დათიაშვილი
ნელი ბოლქვაძე
თეა მასურაშვილი
ირმა ბერულავა
რამიზ მამედოვი
ანა გაბრავა
ბელა ჯაშიაშვილი
თამილა აბსანძე
ნანა ფეხმაშვილი
ცირა გელიტაშვილი
გიორგი ზარდიაშვილი
ლუდმილა ჩერნოლეს
დინარა კორთხონჯია
კესო ქინქლაძე
ნათია მანთაშაშვილი
გულნარა მირზაშვილი
მერი იმესაშვილი
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სოფიკო ფაილოძე
ნინო გვალია
ბარბალე გაბროშვილი
ნინო ხაზალია
მარიამ ვეფხვაძე
ანა წერეთელი
ია გოგიტიძე
ნაზიბროლა შალამბერიძე
მელიტონი ჯანიაშვილი
სოფიკო ცხადაძე
ეკატერინე საფარიძე
ნინო კუჭუაშვილი
თამარ გიორგაძე
გიორგი ბურკაძე
გიორგი ჭიაბერაშვილი
ალექსანდრა ოსეფაიშვილი
დოდო ოყუჯავა
გიორგი ცუცქირიძე
მარიამი ჭანტურიშვილი
ხათუნა გოდერძიშვილი‐ჯაბანაშვილი
ნინო პატარიძე
ანნა კენჭაძე
ეთერი მამაგეიშვილი
ნუნუ მეხაშიშვილი
ნანა შეთეკაური
თინათინ კანდელაკი
ია ჩხეიძე
ლარისა ფირალიშვილი
ნანა გენძეხაძე
ბაია ჯამბურია
ნინო მაისურაძე
თამუნა შარაშიძე
გიორგი ტრაპაიძე
ჰაიკანუშ ღარსლიან
ჯეირან ეპრიკიან
ბადრი გაბელაია
ვახტანგ ხარაზიშვილი
ჯემალი ყალაბეგაშვილი
გურამ კუბლაშვილი
ნინო ყანჩაველი
ანა გვალია
ლია ლაგვილავა
მადონა გოგოლაძე
ლაშა ჯამასპიშვილი
იური კაპანაძე
სოფიკო ბაკურაძე
მაყვალა პოსოშვილი
მამუკა სააკაშვილი
ხვთისო ხუგაშვილი
ვალისა ღვინჯილია

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

დავით ჯალაღონია
ვანო ნათენაძე
სოფიკო მალიძე
ავთანდილი კემულარია
ეთერი მთივლიშვილი
გიორგი კასრაძე
ვაგიფ კურბანოვი
ნიკა ყვირალაშვილი
მევლუდი გოგიაშვილი
თამარი მჭედლიშვილი
ლეილა რაქვიაშვილი
თამარი სიბაშვილი
მარინე გელაშვილი
გიორგი მაისურაძე
ამირან ბურჯალიანი
დავით ბუაძე
მზია ჭყოიძე
მარიამ სარქისიანი
თემურ იამანიძე
ალექსი რუხაია
მარიკა ვერულიძე
დიმიტრი ბიძინაშვილი
ლაშა მაკარაძე
ეკატერინე კახიძე
ილია ბურჯანაძე
ემზარ ოსაძე
სალომე გაგლოევი
თამთა ნამზითიშვილი
ოთარ ბუთურიშვილი
გოგიტა ჯუშოშვილი
ნიკოლოზ თოდაძე
გიორგი კურტანიძე
ოთარი ქვრივიშვილი
მამუკა ივანიძე
გრიგოლ ღამბარაშვილი
ავთანდილ ივანიძე
ვლადიმერ გოჩაშვილი
მორისი დოლიაშვილი
ნანა ჯაფარიძე
არამ მკრტჩიან
მანონი ოკუჯავა
ელგუჯა ლეფსვერიძე

