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დანართი # 02-751/2018
ყოფილი პოლიტპატიმრები - ადამიანის
უფლებებისათვის
სახელი, გვარი
მადონა ქურცაძე
ნესტან ლომიძე
დალი ფუტკარაძე
მერაბ დიასამიძე
მალხაზ ხიმშიაშვილი
ეთერ დიასამიძე
რომან ბერიძე
ამირან ხურციძე
ედნარ ფუტკარაძე
მამუკა ზოიძე
რევაზ შარაშიძე
შაქრო ქათამაძე
მერაბ ტაკიძე
ლაშა დიმიტრაძე
სულხან მგელაძე
ზაზა ზოიძე
რამაზ ბოლქვაძე
ავთანდილ ლომინაძე
თენგიზ შაინიძე
არჩილ ფუტკარაძე
ვაჟა ვაშაყმაძე
ემზარ ებრალიძე
ლევან მუკუტაძე
როლანდ ბახტაძე
მერაბ თურმანიძე
მარად ბერიძე
ჯემალ აბუსელიძე
თენგიზ წულუკიძე
მალხაზ ფუტკარაძე
ომარ ნაკაიძე
დიმიტრი ფუტკარაძე
ზვიად ფუტკარაძე
ჟუჟუნა მაკარაძე
რომან მიქელაძე
თალიკო ჯავახიძე
გოჩა ბერიძე
რუსლან ფუტკარაძე
ნოდარ გოგიტიძე
ირაკლი ფუტკარაძე
თემურ ფუტკარაძე
ლილი გვარჯალაძე
მურმან ქათამაძე
რამაზი ქარცივაძე
ხათუნა დურგლიშვილი
ამირან ცენტერაძე
ნოდარ ჯინჭარაძე
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რამინ დარჩიძე
შორენა ზოიძე
ემზარ დავითაძე
ნანული დავითაძე
სოფიო ღვინეფაძე
გიორგი ზარნაძე
მარინა გაფრინდაშვილი
იამზე დეკანოსიძე
შაქრო გაბრუშიძე
ნინო ფუტკარაძე
ია ფუტკარაძე
მაყვალა ქამადაძე
ნინო დუმბაძე
თორნიკე ქათამაძე
ბულბული ფუტკარაძე
ნარგიზ ზოიძე
თემური გოგრაჭაძე
დარიკო შარაშიძე
გიორგი მჟავანაძე
შორენა გოგუაძე
ნარგიზ ქათამაძე
ფირუზ ჭაღალიძე
ემზარ ათაბაგი
ლამზირა ბერიძე
ნუგზარ ბოლქვაძე
რეზო ქათამაძე
რამაზი სურმანიძე
ჯემალ ცეცხლაძე
ბესიკ ფუტკარაძე
დალი შაინიძე
მალხაზ მუკუტაძე
ციალა ვახტანგიძე
აიშე აბუსელიძე
ლია შოშიაშვილი
გურამ ბურჭულაძე
თორნიკე ფარტენაძე
თომა პაქსაძე
ლაშა ქაჯაია
ნიკა ყურშუბაძე
ერეკლე ჩუბინიძე
ბაჩუკი ქათამაძე
სულხან სურმანიძე
გიორგი ქათამაძე
გიგა ფარტენაძე
მალხაზ ხარაზი
მერაბ კახაბერიძე
რაფიელ კახაბერიძე
პარმენ მგელაძე
ლელა ტოროტაძე
გიორგი ბაჟუნაიშვილი
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ომარ დავითაძე
დავით გორგილაძე
რამაზ რუხაძე
დავით ჯინჭარაძე
ლაშა მამულაძე
ნიაზ გათენაძე
დავით ქარცივაძე
დავით ორაგველიძე
დავით დვალიშვილი
რატი ჯორბენაძე
პლატონ ჯორბენაძე
პაატა კომახიძე
მამუკა აბაშიძე
დალი მამულაძე
მანუჩარ აბაშიძე
ზვიად ცისკარიძე
ბაჩანა ყურშუბაძე
ლაშა აბუსერიძე
მერაბ ნაგერვაძე
უჩა ურუშაძე
გურამ თურმანიძე
ნუგზარ ორაგველიძე
გოდერძი ალასანია
სოფიკო ნიკურაძე
ედუარდ ცინცქილაძე
ლევან კინწურაშვილი
ნათია დევაძე
დავით ირემაძე
მანანა ჯორბენაძე
დავით დევაძე
კახაბერ მიქელაძე
გურამ ბერიძე
ელგუჯა ჭეიშვილი
ჯაბა ბერიძე
მზია მჟავანაძე
ბადრი ქაჯაია
სულიკო მეფარიშვილი
ელგუჯა აგირბა
ემზარ შავლიძე
ბადრი გოგიძე
ლევან ონიაშვილი
ჟორა ჰარუთიუნიან
სირანუშ მანუკიან
ნარეკ გრაბსკი
ნარინე თოპუზიან
გაიანე ანტანოსიან
ჰაირაპეტ კარაპეტიან
არარატ ელოიან
გვიდონ აროიან
ედგარ წარუკიან
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ნორაირ გინოსიან
ტამარა გრმუშიან
ვარინკა ჩახოიან
არმენაკ ეპრიკიან
ჟირაირ თარზიან
სამველ მალხასიან
გოარ აკოპიან
აიდა ჩომარიან
დმიტრი გონჩაროვ
ხასან ვანაძე
ედუარდ ბადოიან
გრიგორ პაპოიან
ნოდარ შავაძე
კიმ ავეტისიან
ნორიკ ხაჩატრიან
კარენ ოგანესიან
სარკის ღრმაჯიან
ალექსან ჰამბარიან
მკრტიჩ თოროსიან
მკრტიჩ ქეთციან
ჯულიეტა ხალაჩიან
არმენუჰი ღარსლიან
ალვინა ელოიან
მარიამ შამანაური
სალომე ქენქაძე
თათია ბაიდაური
გიორგი პავლიაშვილი
მარიამ პავლიაშვილი
გულო ხორბალაძე
ნინო სუსუნიაშვილი
ხათუნა გელიტაშვილი
მაია მეზურნიშვილი
ეკატერინე ბახტაძე
თეონა ტატუნაშვილი
ჟუჟუნა გონგლაძე
ლელა წიქარიშვილი
დავით დოღანაძე
შორენა შუბითიძე
ნათელა კაპანაძე

