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დანართი # 02-528/2018
ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია
სახელი, გვარი
ლაშა გვენეტაძე
გიორგი ნადარეიშვილი
სოფიო კაპანაძე
მელანო ავალიშვილი
ლევან ჯაფარიძე
ლეილა ტიბუა
ნატო ფოფხაძე
შალვა ხუციშვილი
გოჩა ოძელაშვილი
ეკატერინე ებრალიძე
მარინა კიკალია
ირმა კავლელაშვილი
შორენა ფიცხელაური
მარიკა მარგიანი
არსენა საჯაია
ეთერი პატარაია
ნატო წენგუაშვილი
ანა შავგულიძე
ნინო კვარაცხელია
ნანა ბოკუჩავა
გულნარა პავლიაშვილი
ეკატერინე იოსელიანი
ციური ფირცხალავა
მაია დიდია
კახა ხაინდრავა
მანანა აკოფაშვილი
ქეთევან ბოჭორიშვილი
მაია ხორგუანი
ალა გომელაური
მარინა თეთრუაშვილი
ანი კიკუაშვილი
ნიტა ჯეირანაშვილი
სერგო ჩხეიძე
თამარი კაკაშვილი
ნატალია ქურდაშვილი
მარინა კელენჯერიძე
რუსუდან მუზაშვილი
რუსუდან ჩუბინიძე
რევაზ მაკალათია
იოსები კეკელია
დიანა ბასილაია
ნანა გოქსაძე
დავით ბოკერია
თამარ კალატოზიშვილი
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ირმა ჭავჭანიძე
ჯონდო ჯიბღაშვილი
შოთა კოხოძე
თამარ ბერძენიშვილი
ანა გორდეზიანი
იზოლდა გაბისიანი
ლია გაფრინდაშვილი
რუსუდან დვალიშვილი
სოფიკო ჯანაშია
ქეთევან კერესელიძე‐ბექაური
სოფია ჯაფარიძე
გივი ყიფშიძე
იოსებ კვარაცხელია
ნატო ქანდაურიშვილი
მზევინარი მირზიაშვილი
მაია მაქაცარია
დავით ყიფიანი
თამარ კუტივაძე
მეგი ჭუაძე
სესილი ჯანიაშვილი
ირინე კაპანაძე
არნაზ მაისურაძე
მზია ჩხეიძე
თეონა ქუთათელაძე
მაკა იორამაშვილი
თამუნა ადამია
ნელი ჯობავა
მარინა სიმონიშვილი
ზაირა იმნაძე
ნინო თვალჭრელიძე
ნანა სორდია
ირინე ცინცაძე
მარინა მგელაძე
ლარისა რატოვი
ლევანი კორძაია
მამუკა ყულიაშვილი
ზურაბ ნარუშვილი
ნინო ზავრაშვილი
ეკა გელაშვილი
მაკა ჩხაიძე
ლალი ტაბლიაშვილი
ივეტა გელდიაშვილი
ციური აღდგომელაშვილი
თეა სუხაშვილი
გვანცა ჯიმშელეიშვილი
გიორგი ლომსაძე
მარინე ყორშია
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თამაზი ჟორჟოლიანი
მარინე ცომაია
ბაგრატი ქელბაქიანი
თამარი ცინცაძე
მარინა ხეცაძე
მაია სომხიშვილი
ავთანდილ ბერძენიშვილი
ნატო ჟორჟოლიანი
თამარი კვარაცხელია
მარიკა მელიქიძე

