№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

დანართი # 02-786/2018
ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო
ობსერვატორია
სახელი, გვარი
გიორგი ქუთათელაძე
დავითი ქერელაშვილი
ლია ონიანი
სალომე ბიბიჩაძე
ლაშა კურტანიძე
მაყვალა ქამადაძე
ნინო დუმბაძე
თორნიკე ქათამაძე
ბულბული ფუტკარაძე
ნარგიზ ზოიძე
თემური გოგრაჭაძე
დარიკო შარაშიძე
რუსლან მგელაძე
შორენა გოგუაძე
ფირუზ ჭაღალიძე
ემზარ ათაბაგი
თემურ ხილაძე
მამუკა ბერიძე
რეზო ქათამაძე
რამაზი სურმანიძე
ჯემალ ცეცხლაძე
ბესიკ ფუტკარაძე
დალი შაინიძე
მალხაზ მუკუტაძე
ციალა ვახტანგიძე
აიშე აბუსელიძე
გია ბერიძე
რევაზი დიასამიძე
ოთარ კახაძე
რაულ კირკიტაძე
ედიშერ შავაძე
იოსებ ტარიელაძე
იოსებ შერვაშიძე
ედნარ მამულაიშვილი
მამუკა ცხვარაძე
ირაკლი დევაძე
თეიმურაზ ბაკურიძე
ნიკოლოზ გაბუნია
ვაჟა მჟავანაძე
შორენა ბერიძე
სოსო წულეისკირი
ედუარდ შარაძე
ბეჟან დავითაძე
ბესიკ კაბოსნიძე
მერაბ ხალვაში
სალომე ტუღუში
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ია გორჯელაძე
ნინო წერეთელი
ალექსანდრე სანაძე
ნუგზარ ინაიშვილი
მერაბ შავაძე
მანანა ფუტკარაძე
გიორგი მუსელიანი
ნინო გუგუშვილი
თამაზ ნინიძე
მარიამ ბრეგაძე
ოთარ ბაციკაძე
ფიქრია კვაშილავა
ჯემალ გოხიძე
ნანა ჯანელიძე
მამუკა გოგიტიძე
ანზორ ირემაძე
ბადრი მიქელაძე
კახაბერ დოლიძე
თამაზ ტუღუში
ენვერ თურმანიძე
ვიქტორ თოფურიძე
ზაზა კახიძე
გალაქტიონ ორმოცაძე
თათია ჭკუასელი
გულნარა ბერიძე
ლეილა ბერიძე
ბესიკ აბესაძე
ანზორ ზოიძე
პაატა მენთეშაშვილი
ჟუჟუნა მაკარაძე
ავთანდილ მახარაძე
ვარდო ფუტკარაძე
ნატო ცეცხლაძე
ირმა ფანჯიკიძე
მადონა მაკარაძე
მარიკა ებიტაშვილი
ბადრი მიქელაძე
ჯუმბერ მიქელაძე
მანანა სუქიაშვილი
ლია დიასამიძე
მამუკა ღვინიაშვილი
ნანა ავალიანი
მარინა ფუტკარაძე
მზიურ ზოიძე
თემურ ბრეგვაძე
ნუკრი ფუტკარაძე
ნანა ღლონტი
ნესტანი ქუხილავა
მადონა ფუტკარაძე
ელგუჯა კანდელაკი
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რეზო პერანიძე
ირაკლი ტარიელაძე
ავთანდილ ქათამაძე
საიმე მსახურაძე
ზაურ მიქელაძე
მანანა ქამადაძე
ჯემალ დავითაძე
ნაზიბროლა დევაძე
ზაზა წურწუმია
მანანა სოსელია
ელიზა აბზიანიძე
მარინა მეშველიანი
მაყვალა ჩანქსელიანი
ლალი მამარდაშვილი
ამირან ლუხუტაშვილი
ზვიადი ხადური
ბექა აბრამიძე
გიორგი ქისიშვილი
გაგა გუგუნაშვილი
თამარ მაისურაძე
ეკატერინე ხუჭუა
რევაზ ცირეკიძე
მარი ზედგინიძე
გიორგი ნებიერიძე
გელა ქარჩაიძე
ლაშა ჩიქოვანი
ვაჟა კოკაია
ლაშა ლორია
დავით ჟღენტი
გიორგი საბანაძე
ზაალი ნაპირელი
შოთა ვაშაკიძე
ავთანდილ კიკალიშვილი
მანუჩარ ხუციშვილი
თამარ კუკავა
თეკლა ხუციშვილი
დავით გაგნიძე
ვასილი ღვინიაშვილი
რამაზი მაისურაძე
თათია ჯიმშიტაშვილი
გიორგი გვენცაძე
ლაშა ნებიერიძე
გიორგი შონია
მანუელი ქობალია
ალექსანდრე ხატიაშვილი
თეოფანე კოკაია
სოსო წინწკალაძე
ვლადიმერ ცომაია
ვახტანგ ზუკაკიშვილი
ოთარი კაკაბაძე
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დავით შავთვალაძე
თამაზი ხარძიანი
თორნიკე ლაზარიშვილი
გიორგი ფეიქრიშვილი
დავით შათირიშვილი
შოთა ჩეკურიშვილი
მიხეილი მურაჩაშვილი
შოთა ხაბარელი
თამუნა წიკლაური
მანანა ივანიშვილი
ირაკლი ტყებუჩავა
ნანა ტაბატაძე
ნინო მექვაბიძე
ალექსანდრე ენაგელი
გიორგი შენგელია
ზურაბ ზურაბიშვილი
გელა ბერუაშვილი
ნოდარ მერაბიშვილი
ლამარა შაქარაშვილი
ირმა ტყებუჩავა
ედუარდ ხუხუნაიშვილი
მიხეილ კაჭკაჭური
დავითი საღარეიშვილი
რევაზ გუგუნაშვილი
ზაქრო ივანიშვილი
ნიკა კობახიძე
ლუკა ხარშილაძე

