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დანართი # 02-501/2018
ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო
ობსერვატორია
სახელი, გვარი
მზია ღონღაძე
ნინა დრევალი
მამუკა მაღლაკელიძე
მარიამი ფანჩვიძე
ნინო ილურიძე
მაყვალა მიმინოშვილი
ზურაბი კოპალიანი
გოჩა ნათელაშვილი
როლანდი ბუთხაშვილი
ნინო ტაბლიაშვილი
თედო ხვისტანი
მანანა სადაღაშვილი
თათია კობიაშვილი
თეიმურაზი მაყიშვილი
ლაშა რამინაშვილი
ილია ბუზალაძე
ნანა ნაკანი
თათია ქვარცხავა
ვერა წოწერია
ქეთევანი თარხნიშვილი
მაია ყიფშიძე
ვახტანგი მიქელაძე
თამარ გობეჯიშვილი
ოთარ მემარნიშვილი
მაკა თალაკვაძე
თინათინ დიდებაშვილი
ამირან კავლელაშვილი
ვერა სინჯიკაშვილი
ლუკა ვეფხვაძე
ანა კაპანაძე
ანა დათუკიშვილი
გრიგოლ ბუაჩიძე
ჯონი მაისაშვილი
ნათია მაჭარაშვილი
ანტონი ომიაძე
თეა გვარამია
მერაბ მენაბდიშვილი
თეონა იჩქიტიძე
მარიკა კვინტრაძე
მარიამი ცაგარეიშვილი
ირმა ხუციშვილი
ლალი არღვლიანი
ნინო ოტიაშვილი
მზია ჯოგლიძე
გიორგი ელიზბარაშვილი
შორენა წინწალაშვილი
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გიორგი ქადაგიშვილი
ბელა წიკლაური
ოლღა თათევოსიანი
ანო ხმიადაშვილი
ნინო ჯანელიძე
ზაზა მალაზონია
მონიკა თხილიაშვილი
ნატა რეხვიაშვილი
ნარიე თურმანიძე
ანა კურტანიძე
ნანა შარმიაშვილი
მარიამი ხოსიტაშვილი
მაია ჩხაიძე
ირინა აბრამიშვილი
ხათუნა ბურდული
ეკატერინე სუდაძე
მაისო გოგილაშვილი
ლელა ლაღიძე
ესმა თათარაიძე
ნიკოლოზი სპანდერაშვილი
მარიამი ხუფენია
მარიამ ლიპარტელიანი
ნინა ონაშვილი
ანი აფციაური
ავთანდილ საბაშვილი
მაკა ხარაიშვილი
გალინა დვალი
თეონა ქათამაძე
ჟუჟუნა მელაძე
თენგიზი კიკოზაშვილი
ნოდარ ავალიშვილი
ლიანა გურასპიშვილი
ნინო ბეშკენაძე
სუსანა ზანდუკელი
ლევანი ქსოვრელი
ლუკა მიშვიძე
რამინი ხაბურზანია
ოთარი ჯაფარიძე
ლალი მელიწკაური
ქეთევან გვარამაძე
თამარ ანდრიაძე
ნინო პაპიაშვილი
ინგა ჩახვაშვილი
ნინო სალაძე
ვლადიმერ ონოფრიშვილი
ნინო ცქიტიშვილი
მამუკა ბალიაშვილი
მაია გუგუშვილი
გიორგი მსხილაძე
თამარ ნამგალაძე
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მანანა დოლიძე
ირაკლი ლეგაშვილი
ნინო ანთაძე
ნია ქირია
ნინო მესხი
ნათია პავლიაშვილი
თინათინ მაჭავარიანი
ნათია ცინდელიანი
მარიამ კოპელაშვილი
ხათუნა ჩხვიმიანი
შმაგი ჩხეტიანი
მარინა ჩხვიმიანი
ზოია ჭკადუა
მირზა გერლიანი
მარიამ ნიჟარაძე
რამაზი შუკვანი
ლანა შუკვანი
მზიანა შუკვანი
დარიკო ხვიბლიანი
როზა ფილფანი
ეთერი ხოჯელანი
იამზე მუშკუდიანი
რიჩარდ ფირცხელანი
ნინო შავაძე
მურმან ნიკოლოზიანი
მაგდანა ჯაფარიძე
მარგო კვიციანი
ვლადიმერ ნიჟარაძე
მალხაზ დადვანი
ნატრული თამლიანი
მამუკა ქალდანი
ზვიადი ხარძიანი
ჯოტო გიგანი
გოჩა გურგულიანი
ზურაბი ჭკადუა
ლუიზა კვიციანი
ზაზა გერლიანი
ჯეირან კვირიკაძე
გიორგი ვეზდენი
მედეა ჯაჭვლიანი
მაკა ლომთაძე
მარო გვიჭიანი
გიორგი ხერგიანი
დავით ჟორჟოლიანი
გიორგი რატიანი
მანანა ცენტერაძე
მერაბ რურუა
შოთა მაღალაშვილი
მადონა არჩვაძე
ნინო წიკლაური
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174
175
176
177
178
179
180
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ეკატერინე მაჩიტიძე
ანა ბენდელიანი
ნოდარი ლოლაშვილი
თამარ ბაკურაძე
ნინო ფეტელავა
ფიქრია გოგოლაძე
ქრისტინა მილოსერდოვა
ვიტალი კაკრიაშვილი
რევაზ გელენავა
თამარი სეფაშვილი
ანა კიკვაძე
ნუგზარ სულამანიძე
ილია მაჭავარიანი
ლელა დოლიძე
მაია ჯამბურიძე
თეა კეკელიძე
ანა ვალიევა
დავით მირიანაშვილი
მარიზა ღოლიჯაშვილი
ანა გიორგაძე
მზევინარ ქობულაშვილი
ჯულიეტა ბერიძე
ლევან ცომაია
ზვიადი ზვიადაური
ელენე ხუციშვილი
რუსუდან ბუნტური
ხათუნა ჯოხაძე
ნანი გოგიაშვილი
ფოთოლა მოწონელიძე
ეკატერინე ლიპარტაშვილი
ომარ აბულაძე
დავითი მაჭავარიანი
რუსუდან ხვედელიძე
ხათუნა ღვედაშვილი
დიანა ბოლქვაძე
ნელი სულაბერიძე
ეთერ ქუტიძე
ლევანი ქამხაძე
ნინო ონიანი
ლევანი ჯიბუტი
ნინო ძნელაძე
დიმიტრი კუტალია
შორენა ბუზალაძე
მარიამ ამირანაშვილი
თეა სამხარაძე
ემა სარქისიანი
მზია პერტენავა
ლია ვეშაპიძე
ინგა ჟვანია
ირმა გიგინეიშვილი
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ნინო ჭიკაიძე
თამარ ჩილაჩავა
თეიმურაზ თევდორაძე
ნუგზარი ჯიქია
ირმა დალაქიშვილი
ელისო შეყლაშვილი
მზია მოისწრაფიშვილი
ია ბელთაძე
ილია ხიდაშელი
თინათინ ლობჟანიძე
ვაჟა ებიაშვილი
ხათუნა ქართველიშვილი
ქეთევანი პაპოშვილი
თამარი არჩუაძე
ფერიდე ესაძე
მანანა მოისწრაფიშვილი
ნიკა როსტომაშვილი
მარიამი ჯავახიშვილი
მარინა მოწონელიძე
მაია რაზმაძე
ციალა ბერძენიძე
ლევანი შეყილაძე
ჟანა თავშავაძე
თინათინ გვენეტაძე
ნათია მიხელიძე
გიგლა ქუთათელაძე
მაია ჟორჟოლიანი
ნინო გოგატიშვილი
გულნარა ზარქუა
გოჩა დოლიძე
თამაზ სიკინჭალაშვილი
ნათელა მოსიაშვილი
გიორგი შენგელია
ეკატერინე ბეგაშვილი
ქეთევან ბერეჟიანი
ინგა ვაჭარაძე
ნანა პაიჭაძე
სოფია ზარანდია
ელისო დგებუაძე
ციური ლაგურაშვილი
ნუცკა მაყაშვილი
ოლღა აბულაძე
რუსუდან მამულაშვილი
ეკატერინე პაპიაშვილი
ნათელა ჩაჩავა
დინარა შეყელაძე
მანანა დუნდუა
მზია ახვლედიანი
ალექსანდრე ჭიტაძე
ლილი იმნაძე
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გვანცა კელაპტრიშვილი
ელიზა ბედიანაშვილი
თამარ კობრიაშვილი
აბესალომ გოგუა
კახაბერი ოთინაშვილი
მაია სურამელაშვილი
ნატო ივანაშვილი
აზა ხარაული
ინგა მოდებაძე
ხათუნა შიუკაშვილი
მანანა გოგობერიძე
მამუკა მაჭარაშვილი
ლუბა სადღობელაშვილი
თამარ ცხოვრებაძე
მარადი სიდამონიძე
იამზე სიმონიშვილი
ლია ჩახაია
ლამზირა ძიგავა
მიხეილ წერედიანი
ანა ჯიშკარიანი
თამარი გველესიანი
ბექარი სივსივაძე
ციური ჯაფარიძე
გიორგი ბოგვერაძე
ლევან თაყაძე
ლალი ღვინიაშვილი
მიხეილ გაჩეჩილაძე
ლალი მანველიძე
დალი კოკოევა
ნინო სვანიძე
მადონა ტყავაძე
თამარი გიგაური
მარინე წიკლაური
თამარ თავაძე
მარინე ტაბატაძე
მადონა ბერიაშვილი
ქეთევან გიგინეიშვილი
ნანა მამულაშვილი
მირანდა ჩანქსელიანი
მამუკა შენგელია
ნინო გოგილაშვილი
გიორგი ქიმერიძე
ლია თაბუკაშვილი
სოფიო ბაბილოძე
გიორგი ყუფარაძე
ნაირა ათენაშვილი
ჯუმბერ მოდებაძე
ელეონორა მღებრიშვილი
ნუნუ თელია
მერაბ პაპაშვილი
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თეონა დარბაიძე
ირინე ლაბაძე
მარიამ ჯანხოთელი
ნანა მინდოდაური
სოფიო გლოველი
როინი კერესელიძე
მზიული ხრიკული
ქეთევან ბარათაშვილი
ნინო ქიტუაშვილი
მანანა გრძელიშვილი
თამილა ლომთაძე
ციური ბენაშვილი
ზვიად დაშნიანი
მაია კაკაბაძე
გოჩა სხირტლაძე
მაკა ხვედელიძე
თამარ ზაქარიაძე
აკაკი ჩიბურდანიძე
ოლღა ტურაშვილი
ზურაბ გოცირიძე
ეკატერინე ფაღავა
ემზარი გოგატიშვილი
ლალი კენჭოშვილი
ილარიონ მიროტაძე
ჯილდა სვანიძე
დავით გამგონიძე
მაია მესტუმრიშვილი
ნინო შაშიაშვილი
მარინა ილურიძე
გრიგოლ მეტრეველი
ანუკი ხორგუაშვილი
ჯაბა კოღუა
ნატო სორდია
გიორგი ჭიღლაძე
მარიამ მელიქიძე
ციალა ჯამრიშვილი
თინათინ ხიზანიშვილი
ავთანდილ ფიცხელაური
მამუკა მუჭაური
მიხეილ ჯორბენაძე
ლელა ბურჯალიანი
ესენია ესებუა
დოდო მთავრიშვილი‐ნარიმანიძე
თამარი ბარათაშვილი
დავით მუშკუდიანი
მანანა ადუაშვილი
ვაჟა წამალაიძე
ნინო მჭედლიძე
ირმა ფრანგულაშვილი

