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დანართი # 02-742/2018
ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო
ობსერვატორია
სახელი, გვარი
ამირან ლუხუტაშვილი
თამარი ტიკარაძე
ლევან დარახველიძე
ლევან მიქიაშვილი
თამარი მალანია
იროდი კალანდარიშვილი
მონიკა ვასილევი
ჯუმბერი ლაშქარავა
დავითი გელოზია
ქრისტინა ქაჩიბაია
კობა სიჭინავა
ედიკა ბერაია
გოჩა გოგია
ლაშა ხარებავა
დავით შენგელია
ლია გოგინაშვილი
ფრიდონი ადანაია
თამარი შონია
ვახტანგ ცეცხლაძე
ნაზიბროლა ჯანაშია
იმედა ირემაძე
ია გელაშვილი
მერი ბერულაშვილი
ბაბულია ბლუიშვილი
ზურაბი ესიტაშვილი
არჩილი ხუციშვილი
თამილა სოლომნიშვილი
მარიამი თანდილაშვილი
გურამი გავარდაშვილი
ნიკა იაშვილი
ნინო თამაზაშვილი
პაატა სიმონიშვილი
მარინე კაბერაშვილი
გივი ფამბუხჩიან
ბესიკი ბოლოთაევი
იოსებ დვალიშვილი
ნოდარ ჟამერაშვილი
რობერტი შულაია
სვეტლანა შკრიაბაი
ეთერ ინაიშვილი
მარი ლევერაშვილი
გელა ოთარაშვილი
ნატო სუარიშვილი
რუსლანი რომან ოღლი
შალვა ძოძიშვილი
გიორგი ებრალიძე
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მურმან ქველიძე
გიორგი გელაძე
გიორგი ავსაჯანიშვილი
გრიგოლი დვალაძე
ვიგენტი ხოხაშვილი
ია ბეგლარაშვილი
იზა ალავიძე
ელდარ პაპაშვილი
მაია გუგავა
გვანცა ლომიძე
ლიზა ჩერქეზიშვილი
მარინა თუთისანი
გულიკო ქვრივიშვილი
ესტატე გორგაძე
რომანოზი გიგაური
დარეჯანი კაციაშვილი
ვახტანგი დვალი
მარინე მაღალაშვილი
მანანა ტერაშვილი
ჯონდო ბერუაშვილი
შალვა ტერაშვილი
ნიკოლოზი ოქროპირიძე
დარია ტურაშვილი
თეიმურაზ მიქიაშვილი
გულნარა ბერუაშვილი
გაიოზ სუხიტაშვილი
ნიკოლოზი ხაბელაშვილი
ლია ვანიშვილი
გიორგი შიუკაშვილი
დავით მირაზანაშვილი
ნიკალა ფოფხაძე
გურამ კოლოტაშვილი
ზურაბ მურადაშვილი
გოჩა კობერიძე
გია მახოხაშვილი
ირმა სანდოძე
ნინო სხირტლაძე
დავითი იმერლიშვილი
ზაზა ჯელაძე
მამუკა ქვრივიშვილი
პაატა ქიმერიძე
თამარა ხარაზიშვილი
ოთარ მახარაშვილი
მალხაზ გრძელიშვილი
ირაკლი გარადინსკი
ხათუნა რაზმაძე
ლუკა გორგოძე
თედორე ილიევი
გელა ბიბილურიძე
დოდო მაისურაძე
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ირინა ალბორიშვილი
იოსებ მეტრეველი
რატი ხოზრევანიძე
გიორგი გავაშელაშვილი
ვახტანგ ზედგინიძე
ნოდარი შავაძე
არმინე კირაკოსიან
ჰარუთიუნ გალსტიან
ქეთინო ფირცხელანი‐ჯამბურიძე
მადონა ქურასბედიანი
ოთარ ტვილდიანი
გიორგი ბლიაძე
მზია გურგენიძე
იუზა ვეფხვაძე
ავთანდილი კოჩაძე
თემურ ბუცხრიკიძე
მინდია კლდიაშვილი
ირაკლი ჩუბინიძე
დიმიტრი სხირტლაძე
ლია ტაბატაძე
მაია მაჭარაშვილი
ანა ზივზივაძე
მაია არველაძე
მაყვალა კეკელიძე
აკაკი რამიშვილი
ზაზა ხურციძე
მზექალა ცხვარაძე
რომან თევზაძე
სოფიო კალაძე
შოთა პაპაშვილი
სოფიო ქურასბედიანი
იოსებ აფციაური
ემზარ გედენიძე
ამირან ნარჩემაშვილი
გიორგი ხუციშვილი
ბაკური გვამბერაძე
სოსო მჟავანაძე
იური სულაძე
ზვიად ჩხობაძე
იამზე ბენიძე
ხასან საგინაძე
მარად გელაძე
თემურ ადაძე
გოგიტა ბერიძე
რეჯებ გურგენიძე
როინ სალვარიძე
ნესტან მჟავანაძე
მაია დავითაძე
ვეფხვია აბაშიძე
ჯუმბერ ზოიძე
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გოგიტა ცენტერაძე
ბიჭიკო ბაკურიძე
იამზე ვერძაძე
ზურაბ ართმელაძე
ავთანდილ რომანაძე
გიორგი ქათამაძე
ოლეგ ჯინჭარაძე
ბიძინა წულუკიძე
ომარ კვაჭაძე
ჯუმბერ ნაკაშიძე
თამაზ შამილიშვილი
გოგიტა შავიშვილი
ბიჭიკო ბაჟუნაიშვილი
გურამ გვარიშვილი
მერაბ ზოიძე
ჯუმბერ ინაიშვილი
ზაურ ბოლქვაძე
ლევან ვერულიძე
ხათუნა ბერიძე
ემზარ არძენაძე
გია ბარამიძე
ბადრი ნაკაშიძე
რაულ გოგიაშვილი
მზიური დიასამიძე
ვერა ლაღიძე
ბადრი ბუსქანძე
თამთა დაგარგულია
ნარგიზა გრიგოლია
ლევანი ამბალია
ირმა რურუა
მაია ქაჩიბაია
მარლენი კაზანჯი
ანნა ბერია
სალომე დგებუაძე
ინგა მასხულია
სოფიო ტურავა
ნინო ბუკია
ჯონი ღვინჯილია
თამარა ნანავა
ვაგრამ ალვანჯიან
შირაზ კურკჩიან
ალიონა ოვსიანიკოვი

