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დანართი # 02-416/2018
ყოფილი პოლიტპატიმრები - ადამიანის
უფლებებისათვის
სახელი, გვარი
მინდია ვაშაყმაძე
რუბერდ გედელიანი
მთვარისა მინაძე
შორენა ქაშიბაძე
ლიანა კაპანაძე
რატი მსხვილიძე
რამაზი თათეშვილი
გენადი ბოლქვაძე
ჰოვანეს მკოიან
არშალუის გევორკიან
ვლადიმირ პეტროსიან
მისაკ საარიან
ჰაირაპეტ აკოპიან
ოთარი ლონდარიძე
არმენ არაქელიან
არმან არაქელიან
ანა მერაბიშვილი
ვახტანგი ალელიშვილი
არუთიუნ შირინიან
სტეფან ქციან
გურამი ზარიძე
სამველ პაპოიან
სვეტლანა ბიჩახჩიან
სლავიკ შირინიან
არტურ ელიზბარიან
გრიგორ მოვსესიან
რუბენ ირიციან
ნასლეტ ქეიან
მანუელ მკოიან
ხვიჩა ნათენაძე
კარაპეტ მკოიან
ჰოვიკ არუთიუნიან
მანუშაკ მარუქიან
ოფელია მურადიან
შოთა მურჯიკნელი
დავით მკოიან
სოღომონ გდლიან
გეღამ ამირშადიან
ვარუჟან სალვარიან
ჰარუთიუნ აროიან
აშოტ ირიციან
ვარაზდატ სალვარიან
ნორაირ მარგარიან
სარკის ხაჩატრიან
კამო ელბაკიან
სირაკან შიპაკციან
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ვარტ მურადიან
ვაჰაკ ჩახმახჩიან
ლარისა დარბინიან
გრიგორი წურწუმია
რომანი გორგაძე
მაკა პაპიძე
ზურაბი ნადირაძე
გოჩა ბერიძე
ირაკლი კურტანიძე
ნოდარი გვარამაძე
დავითი ბარძიმაძე
შუშანა უსტიან
არარატ ჩახოიან
ანჟელა კარაპეტიან
ხანუმ კარაპეტიან
სარქის მელქონიან
იმედა გოგოლაური
სერგო მაისურაძე
ნახაპეტ ნახაპეტიან
მარიამ ზედგინიძე
ასმიკ ალექსანიან
შოთა გედევანიძე
მაკა ნოზაძე
ნუგზარი გოგალაძე
ელენე კაპანაძე
ზურაბი ბარძიმაძე
ნიკოლოზ ინასარიძე
ნანი ბარძიმაძე
შავლეგი ბიწაძე
ხატია კაკაჩიშვილი
მედიკო ხითარიშვილი
დარინა ტალახაძე
მიხაილ ვედიაკოვ
უჩა კახნიაშვილი
შოთა გუდაძე
გრიგოლ რუხაძე
სოფიო ჩილინგარიშვილი
ოგანეს შამილიან
სერგი პეტრიაშვილი
თამაზი უნდილაშვილი
დავით გორგასიძე
ირინა დრიაშვილი
ნატო ფერაძე
თამარ თალაშვილი
თამაზ წიკლაური
ანნა ქავთარაძე
გიორგი შარიფაშვილი
ზურაბ კვახაძე
ოთარ კაპანაძე
მედიკო ასანიძე
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სურენ ბარბარიან
ეთერ მაღრაძე
მაყვალა სანდაძე
მანია თოდუა
ანა რევაზიშვილი
ლარა თოთაძე
შორენა წიკლაური
გალინა ასლამაზაშვილი
ირინე გელაშვილი
ქეთევან ოვაკიმოვი
თამარ მაძღარაშვილი
ლია დალალიშვილი
არაიკ აკოფიანი
ელისო გელაშვილი
ქეთევან ხაჩიძე
ზინაიდა მიქაბერიძე
თეონა ჯიოშვილი
ნოდარ ანდღულაძე
ნარგიზ მახარაძე
მანანა ხურციძე
ნათია ნიკურაძე
შოთა კვინიკაძე
თამარ ბენდელიანი
დავით გვიმრაძე
შორენა ხაჩიძე
ლეილა ნოზაძე
ქეთევან ბირკაძე
მზია მაჩაიძე
არჩილ ლომიძე
ანა მუმლაძე
ნინო მახარაშვილი
შოთა ჩადუნელი
ბადრი ლომიძე
თინა გონგლაძე
ლუკა მაღრაძე
მანანა გელაშვილი
ხათუნა თაკვარელია
ნინო ფალიაშვილი
ავთანდილ თათაშვილი
ნატალია ზუბაშვილი
გიორგი ჩინჩალაძე
ეთერ კილაძე
მარიამ კოპაძე
ნატო გოგალაძე
მალხაზ ელისაშვილი
მარეხ ჩალაური
მურად კობალაძე
მზია გრიგალაშვილი
თამილა ტეფნაძე
ნიკოლოზ მახარაშვილი
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იზოლდა ოსკანოვი
ჟუჟუნა კურტანიძე
კახაბერ მულაძე
ესმა ღამბარაშვილი
თეიმურაზ სხილაძე
შორენა ტაბატაძე
რამაზ გოგიჩაშვილი
ლალი ლაცაბიძე
მანანა გოგოლაძე
ირმა ხაჩიძე
ლელა ხაჩიძე
გიორგი შუბითიძე
ცირა გელაშვილი
მიხეილ თუმანიშვილი
გრიგოლ კაპანაძე
იუზა ბლიაძე
მარინა კაკიაშვილი
ფატმან ბანკანაშვილი
გიორგი მურჯიკნელი
ივანე ციცვიძე
ზაზა გოჩიაშვილი
ნოდარი ჟამგოციანი
როლანდ ჯვარშეიშვილი
ქეთევან გელაშვილი
დარეჯან ფილიშვილი
მანანა ინასარიძე
ნანა ზედგინიძე
ნინო კურტანიძე
ნონა ტურაშვილი
გაბრიელ ილურიძე
ნათია დოგუზაშვილი
გიორგი შავშიშვილი
თინათინ ხარაზიშვილი
ეკატერინე ფარეხელაშვილი
მერაბ ჯოლბორდი
ვასილ ლაცაბიძე
ელიზა კუსრაძე
ზაურ მელაძე
ოთარ დარბუაშვილი
ნოდარ ტერაშვილი
ავთანდილ ყაზარაშვილი
ნონა დათაშვილი
ნონა ოქროშიაშვილი
მაყვალა ლომსაძე
რობერტ ნაზარაშვილი
ბაქარ ტიელიძე
ვლადიმერ ვაზაგაშვილი
ელზა გინტური
ნინო მუზიაშვილი
მანანა გნოლიძე

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

გურამ წიქარიძე
ნუგზარ რაზმაძე
ნიკოლოზ ბერკაცაშვილი
გოჩა მინდიაშვილი
ლელა ფალელაშვილი
გოჩა საბაშვილი
ალექსანდრე გამდლიშვილი
იოსებ გელაძე
ლაშა ვათიაშვილი
თამარ ციხითათრიშვილი
ნუგზარ სირაძე
ნინო გეგელაშვილი
გიორგი შავშიშვილი
ამირან ოსეპაშვილი
ზაზა გეჯაძე
ხათუნა მერებაშვილი
ვალერიან დვალიძე
ჯანიკო ოსიშვილი
მარინე ბერიაშვილი
ნუგზარ ქამხაძე
გიორგი თაბუაშვილი
ფაზილ კადიმ ოღლი
მაია ქესაური
ილია ნონიაშვილი
მარიამი ვარსიმაშვილი
გიორგი მარაული
მაია ბუჩუკური
ნატალია ჭონქაძე
გიგი თურმანაული
ალექსანდრე ნათელაშვილი
გიორგი ამირიძე
მზია წიკლაური
მევლუდი მიღდისელი
ივანე ბურდული
ომან ჯაბუშანური
ლევან შერმადინი
სოფიო ჯღუნიაშვილი
მერი მთიულიშვილი
ზაზა კარიაული
სულხან ჯავახიშვილი
იოსებ ჭონქაძე

