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დანართი # 02-413/2018
ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო
ობსერვატორია
სახელი, გვარი
იზა ტოფაძე
ნინო დოხნაძე
თამარი გაბისიანი
მზევინარ გოგსაძე
ივეტა კოპაძე
ნათელა ქევანაშვილი
გელა ენუქიძე
იზოლდა მაცაბერიძე
ილია მაჩაიძე
ამალია ცირიკიძე
მანანა მარგველიძე
მაკა მაჭანკალაძე
ნანი მეტრეველი
სუნჯა ყიფიანი
ქეთევან ჯელაძე
ერმალო ქათამაძე
ტარიელი ბრეგაძე
ნათია ქათამაძე
თამაზი მიქიაშვილი
ნატო ბოჭორიშვილი
სოფიო ბეღელური
ლია ისაკაძე
ირმა ჭეიშვილი
გულოვანი გოჩელაშვილი
ამირანი ლომთაძე
ლევანი ერაძე
ზეინაბი გოგელაშვილი
ვეფხვია შანიძე
ირაკლი ალფაიძე
თამარი ზარნაძე
თემური კუპრაშვილი
მურთაზი ლომთაძე
მანუჩარ ქარქაშაძე
ალექსანდრე გაბრიაძე
ლარისა გვენეტაძე
კახაბერი ცირეკიძე
ირინა არსენაშვილი
ქეთევან ყიფშიძე
ხათუნა მიხელიძე
ნატო წერეთელი
ეკა მიხელიძე
ლელა კახიძე
ლალი ლომთაძე
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ანზორი დეისაძე
ციჟარი გურჯიძე
ნათია მახათაძე
ნუგზარ კაპანაძე
ოლეგი ნოზაძე
ზაზა ლაბაძე
ალიკო იაკობიძე
მანუჩარ რაზმაძე
თამაზი ხვედელიძე
მანანა ლოლაძე
ნიკა სამხარაძე
ნელი თაბაგარი
თემური ნოზაძე
ირმა დევიძე
სულხანი შეყილაძე
ზაური ბიწაძე
ნუნუ ჯაფარიძე
ხვიჩა კაპანაძე
ზურაბ გოგალაძე
ამირან გრიგალაშვილი
ამირანი ბარბაქაძე
ზვიადი პაპიძე
დავითი ჯაფარიძე
ინგა ბარელაძე
ევგენი მახათაძე
ოთარი იაკობიძე
ნონა კურტანიძე
ირინე იაკობიძე
თემურ ქურცაძე
იროდი ჯაჯანიძე
ლალი ჭიტაძე
ცისია კუპატაძე
ზურაბ კენჭოშვილი
შოთა გელბახიანი
რევაზ ხვედელიძე
რევაზი ჯოხაძე
ზვიად ცერცვაძე
დემური ჩაფიძე
მერი გოგბერაშვილი
ზეინაბ თუთბერიძე
მაკა აზნარაშვილი
ირმა კაპანაძე
მერი პაპიძე
ეკატერინე გაფრინდაშვილი
ნონა სამხარაძე
ვეფხვია ყობიაშვილი
ლელა ცერცვაძე

91
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მაია ჯიშკარიანი
ლია ასანიძე
ასმათ კუპატაძე
ინგა მიქაბერიძე
მარეხი ლოლაძე
ლელა დარბაიძე
მალხაზ მაჭარაშვილი
ხათუნა თუთბერიძე
მზია ბეღელაძე
ლია ჩინჩალაძე
კონსტანტინე ადამაშვილი
ნინიკო ბასიშვილი
ივეტა კახობერაშვილი
დავით ბადალაშვილი
ვაჟა გაბიდაური
ბექსტონ რეზესიძე
ტანრივერდი გუსეინოვი
მინური შავაძე
ბაგრატ ავალიანი
ერვანდ სარქსიანი
კარლენ არუთინიანი
ყურბან თალიბოვი
ნესტან ასუმბანი
რაგიბ კაჯაროვი
ფიქრია მეშველიანი
ელისო კანდელაკი
მზისადარ მარგველანი
ქეთევან ნაროევა
ზურაბი პაპაშვილი
ნანული მინაძე
შორენა გიორგობიანი
მიხეილ მანაშვილი
მარიამ ახვლედიანი
მარინა შავარდენიძე
მაია ზედგინიძე
სერგო მონადირიშვილი
ნინო ბედიანაშვილი
სირანა ინაზემცევა
ნათია მაისურაძე
თალიკო სულეიმანაშვილი
მზია მამულაძე
ოთარ ტიკურიშვილი
ხათუნა ჩიხლაძე
გიორგი ბეკოშვილი
იესავ ფარჯიანი
გიორგი გრიგალაშვილი
ნოდარი ციხელაშვილი
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177
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ლევანი მინაშვილი
ლევან დაუთაშვილი
ვანო რთველაძე
ლევან რთველაძე
გოჩა იასაღაშვილი
გიორგი ჭიაბრიშვილი
მერაბი ფოლადიშვილი
შოთა ოკმელაშვილი
დავით ტატუაშვილი
ვახტანგი ავალიშვილი
თელმან მანთაშაშვილი
გია დემირჩიევი
ლევანი ტატუაშვილი
სოსო ჭყონიძე
გიორგი ჭყონიძე
იოსები ოქრიაშვილი
ნიკო დევნოზაშვილი
ლევანი ჭყონიძე
არჩილი ადუაშვილი
შალვა ოქრიაშვილი
გიორგი დევნოზაშვილი
ალბერტ ვიბლიანი
დევიდ დოხოლიანი
გიორგი ციხელაშვილი
გიორგი ასლამაზაშვილი
გიორგი სიმონიშვილი
ლევონ ხაჩატურიან
ჟორა არაკელიან
მიხეილ ვანაძე
სოლომონ საბაძე
ვაგე კაზარიან
ოთარი ბოლქვაძე
ედნარ კახაძე
იური ოგანესიან
რიმა ბადასიან
ნონა ვოსკანიან
როინ ნაკაშიძე
არმენუი ბაბოიან
მურმან კოჩალიძე
ბადრი ხოზრევანიძე
არმან მარკოსიან
გოჩა პაქსაძე
არდაკ გევორკიან
ფოტის ტერსენოვი
ოთარ ბერიძე
სულიკო შავაძე
მირონ კვანჭიანი

185
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თემურ მიქელაძე
ნოდარ მარკოიძე
მაია ბერიძე
სპირიდონ კურდოვ
დავით პაპუნაშვილი
ცირა წამალაშვილი
ავთანდილ დავლაძე
ბადრი ხოზრევანიძე
მამია მიქელაძე
ირაკლი შავაძე
ტარიელ ვანაძე
გეგი გვიჩიანი
გოჩა ცეცხლაძე
გენად ბოლქვაძე
თეონა ქალდანი
ჟუჟუნა ხოსიტაშვილი
სოფიო ღვინიაშვილი
იური ბასილაშვილი
ხათუნა პავლიაშვილი
მაია ჯანყარაშვილი
ციცინო ბახუტაშვილი
გიორგი კოჭლამაზაშვილი
ილია მაჭარაშვილი
ქეთევან ჭრელაშვილი
ლიანა ჯანიაშვილი
ნელი ნადირაშვილი
ზურაბ ქუფარაშვილი
მერაბი კრაწაშვილი
ზაქრო ბეგიაშვილი
მამუკა ფაშალიშვილი
შალვა ჭაბაშვილი
ზვიად მახარობლიშვილი
ნატო გოგოჭური
ნინო ბაბალაშვილი
თამარი კუსრაშვილი
მიხეილ ტუხაშვილი
შალვა ფხოველიშვილი
მარისი ბაცაცაშვილი
ეკა კიკილაშვილი
შორენა კუსრაშვილი
მანანა ნიკვაშვილი
ციალა ინაშვილი
ნანა ნადაშვილი
მირიან მირიანაშვილი
ეკატერინე შაიშმელაშვილი
დავით ჭუჭულაშვილი
სეირანი ბღარაშვილი
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გულნარა ხუციშვილი
თეონა სეხნიაშვილი
გიორგი მანგოშვილი
სერობ აღაჯანიანი
გულად ბერიძე
დავით გორგაძე
ალიკა დავითური
სერგო ნაროზაშვილი
ზურაბ თინიკაშვილი
მაკა ზურაშვილი
თამარ თარაშვილი
ციალა ჯამასპიშვილი
ზურაბი ჯანაშვილი
ციალა იგნატიევა
მარიამ ზვიადაური
ლაშა მეხრიშვილი
მაია ლამაზოშვილი
ელენა ძნელაშვილი
თორღვა გიგაური
ბელა მამუკაშვილი
ელგუჯა ლომთათიძე
იზოლდა გოგინავა
ლალი პაპაშვილი
სვეტლანა კაცაძე
ლაურა ბედოშვილი
თამარი ბურნაძე
თამარი ბერიაშვილი
მანანა ჯახველაძე
ნონა ბლიაძე
ინგა შუბლაძე
ლეილა აღაპიშვილი
ირინე გოგობერიშვილი‐დგებუაძე
თამელა ჩალიგავა
თამარ მელიქიშვილი
მარინე ტაბატაძე
ნუნუ ბაბაკიშვილი
ინგა გეგეჭკორი
ინგა ზირაქიშვილი
ირმა ოსიტაშვილი
ეკატერინე ცარციძე
მერაბ გელიკოშვილი
ნატალია ლუტიძე
ფატმან სტურუა
ლია აფციაური
ნინო ცაცაშვილი
გიული ქაჯაია
თეონა სებისკვერაძე

279
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მაია გელბახიანი
ქეთევან ყუშიტაშვილი
მანანა გიორგაძე
ლალი სისაური
გიული სეხნიაშვილი
ინგა მურუსიძე
თინათინ მღებრიშვილი
ელენე შაშიაშვილი
მზია ტარტარაშვილი
ნინო მაჭარაშვილი
ალექსი შატბერაშვილი
მერი წინწალაშვილი
ლეილა ჭიპაშვილი
ნინო გრიგალაშვილი
მაყვალა წიკლაური
მაკა ბეჟუაშვილი
მაყვალა ჯანგულაშვილი
ელისო მიქაუტაძე
ქეთევანი გოგრიჭიანი
მაია ლობჟანიძე
ლილი ბერბიჭაშვილი
ჟულიეტა გიგაშვილი
მარიამ წიკლაური
მაკა ბიწაძე
თამარ ხარაიშვილი
თეა შევარდნაძე
თამარ შუბითიძე
ნათია ჯავახიშვილი
თამარი ლომიძე
მაია თათრიშვილი
ნანული დილებაშვილი
მაკა მაჭანკალაძე
ელიზბარ ცარციძე
ალუდა მიქელაძე
სოფიო მთიულიშვილი
ლია გოზალიშვილი
ნანული მაისურაძე
მარი მდივნიშვილი
მარიამ მუმლაძე
ქეთევან ყამარაული
ეთერი ბაღდოშვილი
ქრისტინე კიკნაძე
ნაირა გოგრიჭიანი
ეკატერინე სოლომნიშვილი
ანი დარჩიაშვილი
ნანი ფოფხაძე
ირმა კორკოტაძე
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სალომე უნგიაძე
მარიამი სონიშვილი
სალომე ხუციშვილი
იოანე სალუქვაძე
ვარდო ძნელაძე
მაია ყოჩიაშვილი
ნათია ჭანკოტაძე
ციური კამლაძე
ციცინო აბესაძე
მარინე ღადალაშვილი
მანანა ვარდოშვილი
გელა ედელიშვილი
ლილი სვიაკაური
რევაზ გუტაშვილი
მერი ხანგოშვილი
სეიდ ციხესაშვილი
მერაბი უძილაური
ვაჟა იმერლიშვილი
ნოდარ ჭაბუკაშვილი
ლამზირა უძილაური
გენადი თანდილაშვილი
მერაბი ბულკაშვილი
ალექსი გავარდაშვილი
თეა თათრულაიძე
ნოდარი იმედაშვილი
ბესიკი ხოხობაშვილი
მორისი ზუბაშვილი
ნოდარ კურდღელაიძე
ია დათულიშვილი
ოთარ ცათიაშვილი
ქეთევან თორღვაიძე
ნაზო აბალოიძე
მერაბ ქავთარაშვილი
ზაქარია ერთგულაშვილი
ნინო ლოლიშვილი
გიორგი ცხაოშვილი
ეთერ ქინქლაძე
ელვარ იდრისოვი
მარი ჯოხარიძე
ნინო ქევხიშვილი
ნიკა ბაჩიაშვილი
ამირანი ბაქრაძე
მარიამი კუსრაშვილი
თამარი ჩიდრაშვილი
ლევანი გოგიჩიძე
თამარი ვაშაკაშვილი
ნათია წულუკიძე
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ნინო ხითარიშვილი
მარინე კობაიძე
ლუკა ჩოთალიშვილი
მარინე სოღროაშვილი
ნანა დულუზაური
გაბილ მაილოვი
ელშან დუნიაევი
როვშან ფაშაევი
ნინო ღვინიაშვილი
ნატალია ბახბახაშვილი
ზურაბი არჩემაშვილი
შალვა წიკლაური
ირმა წიქარაძე
დემნა ხუგაშვილი
ნინო გაიპარაშვილი
კობა მათიაშვილი
ნატო პაპუნაშვილი
ხვთისო ბუთხაშვილი
ნათია დურგლიშვილი
ნია ოთარაშვილი
ხატია ალექსიძე
ეველინა მესხი
გენადი ურჩუხიშვილი
ერეკლე ყაჭიური
სალომე ჭაბაშვილი
გოგოთურ ფიცხელაური
ნანა სარიჯაშვილი
ლელა ფიცხელაური
მარინა ჩაველაშვილი
მაკა ვაჭრიძე
ალექსი ჩალაძე
სოფიკო ხმიადაშვილი
ანი ხატიაშვილი
რატი თაღიაშვილი
ნინო ფარნაოზიშვილი
მაკა ბუჭველაშვილი
ნანა ბატიაშვილი
ეკატერინე მამულაშვილი
სალომე ხარებაშვილი
მალხაზი მერაბიშვილი
აკაკი იმერლიშვილი
მარიამი აბრამიშვილი
ხვიჩა ბოჭორიშვილი
ნანა ძამუკაშვილი
ხაიამ ისაევი
იური ერემიანი
გიორგი მჭედლიძე
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ფერიდე ტვილდიანი
გიორგი მეშველიანი
ილიაზ მეშველიანი
ისლამ ბაბაშოვი
ელიზბარი მამედოვი
შამილ ბაირამოვი
ალი მამედოვი
ქამრან აშიროვი
შახინ ბაირამოვი
გიუნდუზ აბდიევი
ნუკრი ანდრიაძე
ლევან ურუმაშვილი
ლაშა კიკოლიაშვილი
ოთარ ფოლადიშვილი
გელა თამაზაშვილი
გილანი ჯაფარიძე
დავითი ფრუიძე
გიორგი სვანიძე
გივი ყურაშვილი
გიორგი მუშკუდიანი
ალექსანდრე ბეჟანიშვილი
დავით ყიფშიძე
იოსებ მუხაგულიშვილი
გიორგი გაბაძე
არჩილ მინდიაშვილი
გულიკო ნავერიანი
ვალია გერლიანი
პაატა თეთრაული
გიორგი ძამნაშვილი
ჯაბა აბრამაშვილი
მათე მათიაშვილი
პაატა რატიანი
ნოდარი იოსელიანი
გაბრიელი გიგლემიანი
ემზარი მაკარაძე
ია ფანჯაკიძე
მიშა ჯანხოთელი
აზარ მირზოევი
თევდორე რატიანი
შაქირ ალიევი
ტელმან მამედოვი
ზაკია აგაბალაევა
ელდარ მამედოვი
ჩინგიზ მუსტაფაევი
ფახრად ჯალილოვი
გიულიუშ ნოვრუზოვა
მუბარიზ ისმაილოვი
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ლამია იუსიფოვა
ელმინ იბრაგიმოვი
რასიმ გაჯიევი
გიულბანიზ სეიდოვა
ზაურ ხალილოვი
ვადიმ მამედოვი
იუსიფ ნაიბოვი
ახმედ ახმედოვი
კანან მუსაევი
გიას ბაირამოვი
შახინ სულეიმანოვი
მაარიფ მამედოვი
ათახალილ გასანოვი
ზოხრაბ ალახვერდიევი
დავით ბურძენიძე
აიაზ ბედიევი
რუსლან გუსეინოვი
გიორგი მინაძე
იოსები ჯიყაშვილი
პაატა ნასყიდაშვილი
არეკნაზ გარიბიანი
პავლე მისკარიანი
იოსები მურადაშვილი
გელა კუპატაძე
აიგიუნ ბაირამოვა
ეხტიბარ ტახმაზოვი
კასუმ იუსუბოვი
ნიზამი გუსეინოვი
ზოია მახარაძე
ვლადიმერ სარკისიანი
ნამიგ ორუჯოვი
ილქინ ასკეროვი
მუსა სულეიმანოვი
არზუმან გუსეინოვი
ახვერდი ახვერდიევი
ანარ ნურმამედოვი
მუტალიბ მასიმოვი
გასან მამედოვი
რაშიდ მუსაევი
ელნურ გუსეინოვი
მეხმან ახვერდიევი
მარინა ფონიავა
ლევან პარუნაშვილი
ანარ ბაბაევი
ემზარი მამედოვი
ჯეიხუნ მურადოვი
გრიგოლი ჯალაღონია
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ილხამ ნაბიევი
ლაშა ფარჯიანი
ზიადხან ჯაფაროვი
საიად სამედოვი
ბაქირ დამირჩალოვი
აიაზ ფალანგოვი
ჰასან ფარუხოვი
ასაფ იუსიფოვი
ლაშა სამხარაძე
ოთარ გიორგაძე
ზამირ სულეიმანოვი
ყურბან რზაევი
ჯალილ მამედოვი
სამირ ნაბიევი
შაქირ კარაევი
კაზარ სარგსიანი
მაჰარამ ხალილოვი
კეიკუბატ ყურბანოვი
ტატევიკ კონიანი
გალუსტ ავაქიანი
ისლამ ასტანოვი
ჩინგიზ რიზაევი
აფლატუნ ბაირამოვი
გუსეინ მამედოვი
ისლამ გუსეინოვი
გურბან გუსეინოვი
გიულმამედ მამედოვი
აფგან შაბანოვი
გულბაიაზ ბალაგოზოვა
არარატ აკოფიანი
ნოდარ კიკნაძე
აზად უმუდოვი
სარდარ იუსუბოვი
ლელა ჯალაღონია
ასლან ბერიძე
ვაფადარ დურმუშოვ
ამილ მუსაევ
გიორგი ბუზალაძე
თამარი ყანჩაშვილი
ნორა ხვედელიძე
ხათუნა სარალიძე
პაატა ლუტიძე
დავითი ჭუმბურიძე
გენადი გიგოლაევი
ზვიადი ფხალაძე
ლიანა ჭელიძე
ხათუნა კოპალიანი
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ნანა დათეშიძე
სოსო ქოზაევი
ფარმან ალიევ
ნათიგ აბდულაევი
უსუფ ალიევი
ინთიზარ სოინოვ
რამილ ნიაზოვი
გურამი მაჭარაშვილი
ვლადიმერი ონიანი
გელა გელაშვილი
ვასილი ლობჟანიძე
ნათია შუბითიძე
ირაკლი ქვრივიშვილი
კესო საბაშვილი
ქეთევანი ჯანაშვილი
ლალი ხარშილაძე
მაია ბარნაბიშვილი
თამაზი ივანეიშვილი
მიხეილი კაპანაძე
მანანა კურტანიძე
გიორგი კაპანაძე
მაია ჭიტაძე
ლელა შიხაშვილი
მარიამი მჭედლიშვილი
ეკა ხუციშვილი
დავით ელოშვილი
ნინო სოლომნიშვილი
თამაზ ტატულიშვილი
ბადრი ტურაშვილი
დავით ბერიაშვილი
ლევანი ბადაშვილი
სესე როსტომაშვილი
ეთერი ფრეწუაშვილი
ნანა კორაშვილი
ელგა მარღიევი
ზაური რასულოვი
მიხეილ კულატამიშვილი
არაფა აბასოვი
მურადი იბრაგიმხალილოვი
მარინე ქენქაძე
ეთერი თომაშვილი
ალიკა ჯალალოვი
კახაბერი მჭედლიშვილი
ლევანი მამულაშვილი
ზურაბ ნემსაძე
გივი ჩახნაშვილი
ზაზა ხვთისაურიშვილი
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მაია ნუროშვილი
მარინე ზარდიაშვილი
მაია ნაპირელი
ლილი ვარსიმაშვილი
მაია ლიუ
მალხაზი ბერიკაშვილი
ელგუჯა გოგილაშვილი
ლალი ბოჭორიშვილი‐კუპრაშვილი
ნინო ღვინაშვილი
ტარიელი იაგანაშვილი
მარინე ბოსტოღანაშვილი
ნელი თევდორაშვილი
ლაშა გეთიაშვილი
შორენა ზაკალაშვილი
თამარ წოწკოლაური
რობიზონი ჯავახიშვილი
ზაალი საგინაშვილი
მაია ღლიღვაშვილი
ნანა ფაცინაშვილი
ნუნუ ღლიღვაშვილი
ქეთევანი ბაწაშვილი
მარინა ბაცანაძე
ნონა ბერიკაშვილი
ნოდარი ჭანყოშვილი
ნანული კუკუჯანიშვილი
ლიკა არჯევნიშვილი
მარინე ქადაგიშვილი
ნათია ალიაშვილი
როზა აფციაური
დიანა იკაევი
ია ზურაბაშვილი
ველტა ჩაკვეტაძე
მაია გელაშვილი
ნინო ყელეურიძე
მარი მათარაშვილი
სოფიკო შალაშვილი
ნინო მწარიაშვილი
ნანა ორთოიძე
ნინო ნადირაშვილი
გიორგი ღარიბაშვილი
გიორგი თოხარიკაშვილი
ვასილი ბიწკინაშვილი
თამარ გოგიშვილი
ელენე ჯანიაშვილი
იზა დანელიშვილი
შალვა ელიზბარაშვილი
ნანა გელაშვილი
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ნანული კვირიაშვილი
ლიკა ქურთიაშვილი
რუსუდანი ზარდიაშვილი
ალახვერან დეიხანოვი
კურბან ალიევი
სალმან ედიგაროვი
კაშამ ნასიბოვი
რაფიკ ხალაფოვი
ნაბი ოსმანოვი
მამედ თანრივერდიევი
მახარამ ბაირამოვი
ვალეჰ ჯამალოვი
რაფაილ რახიმლი
გულუ ჰაჯიევი
ეკატერინე ტოპეშაშვილი
ლეილა სუხიაშვილი
მაია ალადაშვილი
მაია სახიაშვილი
გიორგი ჭიკაძე
ანა მირიანაშვილი
მანანა ტაბატაძე
თემური ბეგიაშვილი
ლალი როსტომაშვილი
ნინო მჭედლიშვილი
სოსო ყავრიშვილი
თამარი საგინაშვილი
ნანა მჭედლიშვილი
რუიზან სონაშვილი
ნათია თავდგირიძე
გიორგი ჯაჭვაძე
მიხეილ კაზაკოვი
გიორგი ღრეული
თამარი ბაბუნაძე‐ჭიაბერაშვილი
ქეთევანი თათრიშვილი
თეა გორგილაძე
ნათია იმედაშვილი
ნინო ბედიაშვილი
მარინე მესხიშვილი
ინგა ბასილაშვილი
ალექსი მამუკაშვილი
ნინო წიკლაური
ლალი გრატიაშვილი
გიორგი პარუნაშვილი
გოდერძი ჯავახიშვილი
მარინე გზირიშვილი
გულნარა გოცირიძე
თინათინი მარიდაშვილი
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ალიონა დვალიშვილი
თამარი მაისურაძე
გიული ოთიაშვილი
ნინო კონიაშვილი

