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დანართი # 02-857/2018
ყოფილი პოლიტპატიმრები - ადამიანის
უფლებებისათვის
სახელი, გვარი
ნინო კუპატაძე
ვასილ ხვისტანი
ქეთევანი ფიფია
ნონა გაბიტაშვილი
ნინო ზავრაშვილი
სოფიო ჯინჭარაძე
მერაბ გიგაშვილი
ქეთინო სექანია
გია ფაშალიშვილი
გოგიტა ტარტარაშვილი
ეთერი სამხარაძე
ლევანი მაისურაძე
თამარ ლომსაძე
ჟუჟუნა ზვიადაური
მარიამ ფსუტური
ოლიკო ჭუმბურიძე
თამარი გოიაევა
ნინო ნუკრაძე
თამარი ცინცაძე
მარინა ხეცაძე
მაია სომხიშვილი
ავთანდილ ბერძენიშვილი
ნატო ჟორჟოლიანი
მაია პაპოშვილი
ნატალია დათუნაშვილი
მაკა გრიგალაშვილი
ივანე ქარქუსაშვილი
ბაბულია ნათიძე
მართა ტეფნაძე
დარეჯანი ჩუბინიძე
ეკა ცერცვაძე
მაია ყანჩაველი
თამარი გვიჩიანი
გოჩა ნათელაშვილი
ციური კუტიბაშვილი
ქეთევანი ღამბარაშვილი
ნანა ძამაშვილი
დათიკო წიკლაური
დავითი გელაშვილი
ზაზა მასურაშვილი
თენგიზ მამფორია
შმაგი მეზვრიშვილი
ზვიად აფხაზავა
იური მეტრეველი
ლევან ფიფია
თეონა ქრისტესიაშვილი
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გიორგი ცერცვაძე
გურამი წიკლაური
გიორგი ჯაფარიძე
გიორგი თეთრაძე
თენგიზი წიკლაური
მზია ტაბატაძე
სერგო ცვეტკოვ
ია წერეთელი
მავლინა ზურაბიანი
მარიამი ხუნჯუკაშვილი
სვეტლანა ვინიჩენკო
ინგა პანტიაშვილი
ჯონი მაისაშვილი
ნინო გარშაულაშვილი
ეთერი ფიცხელაური
ნინო მარი
თამარი გორელაშვილი
მარი კენკებაშვილი
გიული ფიფინაშვილი
მიხეილი ლომინაშვილი
ნონა პაპავა
ანჟელია ბაბაევა
ნინო ოტიაშვილი
იზა ღურწკაია
თათია გაბაშვილი
ლალი კუჭავა
დავიდ ისოიანი
ეთერი აღდგომელაშვილი
ნინელი გოგიაშვილი
აკაკი ნიაური
მედეია მაჭარაშვილი
ირმა იარალიშვილი
მარიამ ნამგალაძე
მარიამ ზაალიშვილი
მარიამი თხილიაშვილი
ამირანი ჭიკაძე
მერაბი ჩალაძე
ხათუნა ვარდუაშვილი
მანანა ჩოხელი
ნანა რუსიშვილი
დიმიტრი ოთანაძე
მზია ჩუმაშვილი
თამარ გოგილაშვილი
სალომე მოდებაძე
ოლია სუარიძე
რახილია იბრაგიმოვა
ანა სებისკვერაძე
ხათუნა ყაზარაშვილი
ნატალი ხუროშვილი
ალექსანდრე ხატიაშვილი
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ნიკა ტოგონიძე
ანდრო უშარაული
თეა მირცხულავა
თათია შურღაია
მარიამ ტაბატაძე
სალომე პაპიძე
ნიკა კიკილაშვილი
თეონა ქათამაძე
მაკა მესხია
ელზა ბერუაშვილი
სანდრო ბაინდურაშვილი
მარიამ გოგოლაძე
ნათია შვიდბიჭაშვილი
თენგიზ აბრამიშვილი
ნინო წერეთელი
სალომე ჟღერია
ლალი ბერუაშვილი
ია ღურწკაია

