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დანართი # 02-938/2018
ყოფილი პოლიტპატიმრები - ადამიანის
უფლებებისათვის
სახელი, გვარი
გიზო ფოცხვერაშვილი
ალექსი ხუციანიძე
ნიკოლოზი კუცია
ალექსი სიდამონიძე
თამაზ ბაკურაძე
გოჩა პშიშინი
გიგი გზობავა
თეკლა შერმადინი
თამარი ჭაჭუა
თემური სარაჯიშვილი
მარიამ ქურციკიძე
ანანო თვალიაშვილი
შალვა კობიაშვილი
უჩა წიკლაური
სალომე ზარანდია
მაია გოცირიძე
ნინო არველაძე
ლევან ბესელია
გურამ კობოსნიძე
მადლენა გუმბერიძე
ირაკლი წამალაშვილი
მარიამ მღებრიშვილი
სალომე წულუკიძე
თემურ გოგაძე
დავით ფარცახაშვილი
ნუგზარი ბეჟუაშვილი
მარინე ზარიძე
ხათუნა რუხაძე
ალექსანდრე სისაური
რეზიკო ღვედაშვილი
ბექა ლეჟავა
თეიმურაზ ჭეიშვილი
სალომე სოსელია
მაკა გრიგალაშვილი
ნინო გამსახურდია
ცოტნე მჭედლიძე
მარიამ ხაჩიძე
თამარ ბურჯანაძე
ერეკლე გოგიშვილი
თამარ ხიზანეიშვილი‐ქურთიშვილი
ხატია ცაავა
ნათია ცაავა
ლაშა ხინგავა
საბა ქვარიანი
შალვა შარაბიძე
ჯუმბერ ჩხეიძე
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მარიკა კუტივაძე
მზია სანაძე
ლანა გაგუა
მთვარისა ბაქრაძე
ჟანა გიორხელიძე
ფიქრია გვანცელაძე
გიული ჯანაძე
სალომე უკლება
სოფიო გუმბერიძე
ნინო კვარაცხელია
მალვინა დეისაძე
ნონა გელოვანი
ნინო სოფრომაძე
რუსუდანი გაბადაძე
უშანგი მურღულია
ნინო ლილუაშვილი
ციური მარგველაშვილი
ნინი სვანაძე
ნანი ბეშკენაძე
ზვიადი ბუხრაიძე
სალომე ჭანკვეტაძე
ლალი ბოჭორიშვილი
ნათია ქაშიბაძე
მაკა დათუაშვილი
მარინე სულაკაძე
თეა კოპალიანი
შორენა ხვედელიძე
მარინე მანაგაძე
ხათუნა მანაგაძე
დიანა კოვზირიძე
ეკატერინე ქორჩილავა
რუსუდანი ქვაჩაკიძე
ხათუნა ჩიხლაძე
თამთა იდაძე
ლელა უკლება
ნათია ყურაშვილი
თეა ფურცხვანიძე
თეა ბონდარენკო
სალომე მეფარიშვილი
ეთერი კირკიტაძე
თეა სულუხია
ლოლეტა ბერაია
ინგა ქამუშაძე
ხატუნა ჯოხაძე
ნატო ანდრიაძე
ირაკლი ჭანტურიძე
ხათუნა გიორგობიანი
თათია ლომიძე
ცისანა წაქაძე
ინგა სახელაშვილი‐იაშვილი
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ჯაბა გოგონაძე
ირინე გუგეშაშვილი
მარიამი ხობუა
ლია სირბილაძე
ნათია თევზაძე
თემური გიორგობიანი
შოთა გამეზარდაშვილი
ლელა ხეცურიანი
რუსუდანი ჩუბინიძე
რიტა ლაჭყეპიანი
ბექა ნაცვლიშვილი
დალი ტაბატაძე
ნანა ჟორჟოლიანი
თეონა ბასილაძე
კლარა გორგოძე
ნანა მირიანაშვილი
მაია მამაგეიშვილი
თეიმურაზ ჭილაძე
ზურაბი საკანდელიძე
სოფიო ფანჩულიძე
ანჟელა ტრაპაიძე‐ტურაბელიძე
ნარგიზი შალამბერიძე
ირინე ქლიბაძე
ია დანელია
ირმა ობოლაძე
მარინა აბულაძე
ნუნუ იაშვილი
გურამი ბურდული
ინგა ქასრაშვილი
ნინო ბოდოკია
სალომე ჩიხლაძე
შორენა გაგიშვილი
ნანი ერისთავი
თამთა ნემსიწვერიძე
დავითი ბურჯანაძე
ნიკოლოზ ჭოლაძე
მაია ნარიაშვილი
ზურაბ იობიძე
ხათუნა გასვიანი
ვლადიმერი ჩიტოშვილი
ინგა კუპრავა‐ნამგალაძე
ხათუნა ფურცხვანიძე
მიმოზა ჟორჟოლიანი
ნატო გორდაძე
დავით კბილაშვილი
ნიკალა ქებულაძე
სოფიო კიკნაველიძე
ეკატერინე კუპრეიშვილი
მანანა სამანიშვილი
ფატმან კვიმსაძე
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ზურაბ ბურჯანაძე
რუსუდან ზაქარიაძე
მარიამი ბანძელაძე
თენგიზი ჩხიკვაძე
მარიამი დეისაძე
მაგდანა სირბილაძე
ეთერი ფერაძე
ილია გოგელაშვილი
თეიმურაზი ჯოხაძე
დავით თევზაძე
დოდო მეძმარიაშვილი
თენგიზი შენგელია
მაგდანა ლობჟანიძე
მანანა ადამაძე
როზა დვალიშვილი
გრიგოლი სოფრომაძე
თამილა შერგელაშვილი
რუსუდან ხვადაგიანი
თეონა პაქსაძე
ომარი ხურციძე
გურამი გოცირიძე
თინათინ მარდალეიშვილი
ბექა შალამბერიძე

