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სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

წევრი 

სიითი N 

ბოლქვაძე ენძელა 0064 

ბოგვერაძე მანანა 0096 

ბიბილური ნანა 0103 

გოლუბიანი გიორგი 0144 

გიორგაძე გიორგი 0149 

გელდიაშვილი ნინო 0166 

გოგნაძე ქეთევან 0176 

გობეჩია მედეა 0210/1 

დოღონაძე მზია 0214 

თვაური მადინა 0276 

თარიმანიშვილი თეიმურაზი 0285 

კვინიკაძე რუსუდან 0350/1 

კაპანაძე შორენა 0356 

ლაზაშვილი მზია 0403/1 
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მირცხულავა ციალა 0437 

მოსულიშვილი ირმა 0452 

მუმლაძე მაია 0458 

მდივნიშვილი ომარ 0477/1 

ნაგლაძე სოლომონი 0501 

ონიკაშვილი ლიზა 0544 

პაპიძე რამინ 0553 

საჯაია ვლადიმერ 0610 

ფაჩულია თამარ 0675 

ქარქაშაძე ლადო 0684 

ქაცანაშვილი ეკატერინე  0685 

ცხვარიაშვილი ნანა 0795 

წერეთელი მაკა 0823/1 

ხუციშვილი მაია 0861 

ხაჩიძე დიმიტრი 0866 

გრიგოლია მანანა  0892 
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ჯუკაშვილი ნაირა 0896 

ჯავახიშვილი ცირა  0914 

ბერაია ჯენეტი 0967 

შენგელია ეთერი 0993 

ბედენაშვილი ჰამლეტი 1052/1 

ბიბილაძე გივი 1061 

მახარაძე ედიშერ 1080 

ჭეიშვილი ამბროსი 1100/1 

არველაძე ნინო 1136 

მგელაძე თინათინ 1175/1 

ლიპარტელიანი მაია 1176 

ხარჩილავა შორენა  1194 

ბიძიშვილი გიორგი 1199 

ნორაკიძე ვლადიმერ 1233/1 

მამულაძე ლევან 1243 

ხომერიკი დავით 1246 
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მთივლიშვილი შალიკო 1250 

რაფავა ბაჩანა 1253 

ოდილავაძე ნუგზარი 1269 

ნინუა ირაკლი 1279 

წულაძე ნანა  1307 

გაბუნია ალექსი 1348 

დავითიშვილი დიმიტრი 1350 

ფრანგიშვილი ოლეგ 1376 

სურმავა შორენა 1390 

ზარქუა როზეტა 1391 

ტუკვაძე ლელა 1417 

შენგელია ირაკლი 1420 

ნაჭყებია ზაზა 1432 

მესხი ზაზა 1435 

ჯანელიძე ილია 1460 

თევზაძე ედგარ 1498 
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გამცემლიძე ცირა 1501 

პოპიაშვილი თემურ 1506 

პაპიძე შაქრო 1512 

კანკავა ნიკოლოზი 1562 

ლაბაძე მალხაზ 1572 

გოგოლაძე ლელა 1583 

ელიკაშვილი მიხეილ 1614/1 

ლომთათიძე ალექსანდრე 1615 

ბაბლუანი მაიზერ 1665/1 

ძიგუა სულხანი 1666 

შონია კარლო 1712 

გოგიჩაიშვილი ლაშა 1722 

ბუცხრიკიძე ნესტან 1724 

ტაბაღუა თამაზი 1728 

რეხვიაშვილი მანანა 1736/1 

სიჭინავა ნანა 1755 
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მახარაშვილი მაყვალა 1758/1 

ადაძე ენვერ 1800 

ინაშვილი ბადრი 1802/1 

ცეცხლაძე ლევან 1805 

სილიკაშვილი ბესიკ 1812 

ხარაიშვილი ზაზა 1868 

ადიკაშვილი ცირა 1886 

აბაშმაძე ლელა 1893 

ბასილაშვილი თინათინ 1913 

გორდეზიანი ნიკოლოზ 1914 

ბოლქვაძე ამირან 2003 

კლდიაშვილი მურთაზ 2009/1 

კუკულაძე ირა 2041/1 

არობელიძე დოდო 2046 

მამალაძე ხათუნა 2048/1 

მინდიაშვილი ზაურ 2060 
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მამუკაშვილი გელა 2084 

საბიაშვილი ეთერ 2116 

ჯიჯელავა ვანდა 2136 

გობოსაშვილი მალხაზ 2143 

აბაშიძე როინ 2146 

ხოზრევანიძე ელდარ 2192 

დალაქიშვილი მანანა 2235 

რუაძე მერაბი 2250 

ჭინჭარაშვილი როლანდი 2255 

შავლაძე ლიანა 2278 

ფრუიძე ნანა 2292 

კაჭარავა მანანა 2300 

ბუცხრიკიძე ხათუნა 2303 

ჩიკვატია ზურაბ 2306 

ფუტკარაძე ნინო 2319 

სანაძე დავით 2327 
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ბოლქვაძე პაატა  2356 

ქამადაძე მურმან 2420/1 

გულიაშვილი თემურ 2436 

ჯანგირაშვილი მალხაზ 2438 

კვაჭაძე ლაშა 2475/1 

ალხაზიშვილი დემურ 2487 

ჩერქეზია ნათელა 2499 

ფანცულაია ზაზა 2505 

ელიავა ნუგზარ 2514 

ყუფარაძე ფრიდონი 2516 

იასაღაშვილი დავით 2531 

გელაშვილი გიორგი 2533 

პატარქალაშვილი ლევან 2547 

ორმოცაძე ბადრი 2577 

კაკაბაძე თამარ 2632/1 

მოდებაძე ეკატერინე 2649 
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სირაძე გელა 2662 

ბიწოშვილი ლალი 2678 

ზაქარიაძე ირაკლი 2686 

არღვლიანი ამირან 2746 

ძიმცეიშვილი ნანა 2763 

ძამსაშვილი მარინა 2769 

აბულაძე ვლადიმერი 2773 

მიქაუტაძე ლაშა 2774 

მერლანი მანანა 2794 

ონიანი ირმა 2824/1 

კუბლაშვილი შაქრო 2833 

ბერინაშვილი ეკატერინე 2867 

გოგლიძე მაია 2893/1 

ვიბლიანი კახაბერ 2896 

მუმლაძე ზვიად 2898 

ყურაშვილი ქეთევან 2947 
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მიქელაძე ქეთევან 2948/1 

დევრისაშვილი ციცინო 2949 

კვანტრიშვილი ნიკოლოზ 3089/1 

მემარნე მანანა 3091 

ციცაგი ესტატე 3103 

ციცვიძე სულიკო  3147 

ზარანდია ზაურ 3164/1 

ჯიმშელაძე გულნარა 3169 

ხუციშვილი ამირან 3181 

ჯავახიშვილი მაია 3189 

ნებიერიძე ვაჟა 3202/1 

უჩაიძე ტოგო 3236 

ქობულია ნავოლის  3249 

ზუბიაშვილი ალექსანდრე 3266/1 

ჯღარკავა ლალი 3292/1 

ბეჟანიშვილი ლამარა 3307 
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კალანდია შორენა 3318 

მათიაშვილი დავით  3324 

ავალიანი ავთანდილ 3362/1 

კაჭარავა ქრისტინე 3363/1 

შუშანაშვილი ზვიად 3458 

წურწუმია ლაშა 3553/1 

ქართველიშვილი კობა 3555/1 

მეკეიძე ალექსანდრე 3572 

ცატავა გვანცა 3616 

ჟამუტაშვილი თენგიზ 3637/1 

ხარჩილავა ჰამლეტ 3657 

მიქავა მამუკა 3674 

გიორგაძე დავით 3751/1 

ბოსტაშვილი თამარ 3760 

ფუტკარაძე ჯაბა 3777 

სიჭინავა ელენე 3783 
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გელაშვილი ნინო 3807 

ჭანტურია თამარ 3837 

ბაქრაძე ვალერი 3843 

ჭანტურაია ილია 3865 

ჭიღლაძე ლევან 3882 

დანელია ირინა 3890 

ბოლაშვილი ნანა 3926 

ბერიძე მაგდა 3930 

ვარდუკაძე შორენა 3978/1 

მიქელაძე ნუგზარ 3999 

მარგველაშვილი სალომე 4011 

ლომიძე მამუკა 4023 

ცინაძე ამირან 4054 

ხმალაძე სულხანი 4065/1 

გეთიაშვილი თენგიზ 4082 

მიქაშვილი ვლადიმერ 4090 
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კერძაია თამარ 4102 

ჯამბაზიშვილი გიორგი 4126 

ქერდიყოშვილი მაია  4141 

ჯალალი ლალი 4144 

კახიძე ხატია 4150 

ავალიშვილი მარინე 4155 

კუპატაძე ნაზიბროლა 4159 

დონაძე მაია 4162 

ნარსია თეიმურაზ 4183/1 

ნონიკაშვილი ციური 4193 

ალხაზაშვილი ირაკლი  4203 

მესხი ლაშა 4221 

კუხიანიძე მევლუდი 4253 

გოგოლაძე კახაბერ 4275 

ავანაშვილი ნაია 4291 

ნებიერიძე ნატო 4329 
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კონჯარია მამუკა  4330 

სულხანიშვილი ციური 4337 

თედიაშვილი გოჩა  4338 

შაშიაშვილი დავით  4384 

ვაშაკიძე აკაკი 4393 

მოისწრაფიშვილი გიორგი 4404 

ბერიძე პაატა 4458 

სახეჩიძე გრიგოლ 4461 

ქორიძე კონსტანტინე 4468 

მერაბიშვილი თამარი 4478 

ორკოდაშვილი თეიმურაზ 4490 

ქარელი ლალი  4535 

გიუნაშვილი ნათია 4557 

ბერიძე ბადრი 4561 

ფერაძე გელა 4566 

შალიკაშვილი ქეთევან 4631 
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სულამანიძე მერაბი 4635 

ქანთარია სოფიო 4642 

რევაზიშვილი ნანა 4654 

ალავიძე დავით 4661 

ამირანაშვილი გიორგი 4663 

კლოიანი ნაზელი 4683 

ამირანაშვილი ნინო 4714 

ხვადაგიანი შორენა 4746 

კოჩალიძე დარინა 4759 

მჭედლიძე გიორგი 4797 

ფაჩუაშვილი ელისო  4798 

ბენიძე ნონა  4817 

ბოჭორიშვილი ალექსანდრე 4919 

ფერაძე თეონა 4933/1 

დანელია აპალონ 4996 

კაშია ნინო  5018 
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მჟავანაძე ნანა 5050 

ჯანელიძე აკაკი 5059 

ჯოხაძე თეიმურაზ 5073 

კესარელი გურამ 5116 

ბოჭორიშვილი ელისო 5145 

ასანიშვილი მანანა  5146 

ქავშბაია თეიმურაზი 5177 

რამაზაშვილი გოგა 5185 

მამულაშვილი ვასილ 5187 

მაისურაძე ელდარ 5201 

დადიანი ხათუნა 5220 

კუხალაშვილი კახა 5338 

მდივნიშვილი ანა 5340 

ბოლქვაძე ნოდარ 5346 

ლორთქიფანიძე ნინო  5359 

ბალახაშვილი პეტრე 5364 
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ბორაშვილი თეა 5373 

წიკლაური მარინე 5423 

დუნდუა მარეხი 5428 

ალექსიძე სოფიკო 5450 

დოლაბერიძე ნინო 5463 

ბერძენაძე ინდიკო 5491 

ხარატი ზურაბ 5515 

ცნობილაძე ნატო 5571 

ველთაური ავთანდილ 5577 

ფურცხვანიძე ხათუნა 5583 

ოთხმეზური გიორგი 5595 

ლომიძე ირაკლი 5602 

ბესიაშვილი გულბათი 5603 

ნადირაშვილი ნელი 5639 

არდია ფიქრია 5672 

თევდორაძე მალხაზი 5684 
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ჩანქსელიანი მირანდა 5688 

მაკარაძე ლაურა 5696 

გოგოლაძე თამილა 5705 

ტარტარაშვილი ნათია 5710 

სიხარულიძე არჩილ 5712 

ძაძუა თამუნა 5759 

ლორთქიფანიძე ნინო  5766 

პატარიძე თეიმურაზ 5777 

გზირიშვილი ნინო 5781 

ფირცხალავა თამთა 5798 

დიასამიძე ნათია 5799 

კაკუბავა მაია 5804 

დვალი თინათინ 5811 

ბრეგვაძე მაგული 5821 

ბარათაშვილი მამუკა 5839 

მაღლაფერიძე ინგა 5868 
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გოგიჩაიშვილი გელა 5876 

გოცირიძე თამარ 5983 

თურმანიძე გვანცა 5985 

ძნელაძე ნოდარ 5995 

ელიაშვილი ზურაბ 6014 

ხუჭუა სოფიო 6023 

გეგუჩაძე ბექა 6026 

წიკლაური ნატალია 6049 

მოთიაშვილი ვაჟა 6067 

კუჭავა ლევანი 6093 

ჩანქსელიანი თალიკო 6153 

ურთმელიძე ნინო 6178 

შაბურიშვილი ნინო 6191 

მიხელიძე ირაკლი 6253 

ჩირგაძე ალექსანდრე 6335 

ვარდიაშვილი სალომე 6357 
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ქორიძე თეონა 6366 

ნარმანია გიორგი 6369 

ესართია  სოფიო 6374 

კაკრიაშვილი თეა 6415 

ებანოიძე გიორგი 6420 

დარსალია ირაკლი 6443 

დოლიძე ვალერიან 6484 

ბახუტაშვილი ქეთევან 6495 

მარღანია ნანა  6508 

კაკაბაძე მუხრან 6534 

კომლაძე ლევან 6549 

ჯანეზაშვილი ვახტანგ 6556 

ქეშიკაშვილი ქეთევან 6565 

კალანდაძე სალომე  6582 

ირემაძე ნატო 6597 

განჯელაშვილი ნინო 6629 
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ნაცვლიშვილი ქეთევან 6635 

მჭედლიძე ლაშა 6642 

გვალია თამარ 6643 

ქურდოვანიძე გურანდა 6683 

ზვიადაძე სოფიო 6697 

რაზმაძე მეგი 6699 

კეკენაძე ანნა  6737 

თოთიბაძე სალომე  6755 

მურცხვალაძე ნატო 6779 

როდონაია გიორგი 6791 

აბუსელიძე თამილა 6808 

კოსტავა ანა  6880 

მესხიშვილი დავითი 6884 

ჩარხოშვილი ნანა 6936 

ასლანიკაშვილი ირაკლი 7032 

გადელია ზვიად 7043 
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ჯაფარიძე სოფიო  7044 

გოგიშვილი სოფიკო 7052 

პარუნაშვილი თამარ 7056 

თუშიშვილი სოფიკო 7074 

დოღონაძე თამარ 7098 

კვანტალიანი ნინო  7101 

ჭელიძე ზეინაბ 7164 

ესართია ვლადიმერ 7190 

თხელიძე სალომე 7209 

ჯანაძე სალომე 7220 

ცომაია გიორგი  7277 

იობიძე რამაზი 7280 

ზოიძე მანუჩარ 7289 

ხაჩირაშვილი თამუნა 7315 

ჯოლოგუა ირაკლი 7316 

კაკაბაძე მარი 7319 
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აფრასიძე ლევანი 7353 

მანჯგალაძე ხათუნა  7360 

სარჯველაძე თამარი 7416 

თვარაძე გრიგოლი 7439 

მამულაშვილი დარეჯან 7441 

შენგელია დოდო 7470 

 პაპინაშვილი ნათია 7475 

ჩიტაშვილი ვაჟა 7476 

ჩალაძე დავით 7479 

სივსივაძე ნათელა 7517 

დათუკიშვილი ანა 7547 

მელიქიძე ამირან 7558 

ქაჯაია მანუჩარ 7572 

კუპატაძე ზურაბ 7578 

ჯორბენაძე მარიამ 7580 

ნანობაშვილი ნიკა  7589 
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ტყეშელაძე ლაშა 7618 

ლათიბაშვილი კახაბერ 7651 

სორდია თამარ 7670 

ჭარბაძე მარიამი 7752 

ოსეფაშვილი სალომე 7760 

ფუხაშვილი დავით 7763 

კიკნაძე თორნიკე 7790 

ხიმშიაშვილი ირაკლი 7796 

სიორიძე გიორგი 7840 

აფციაური ნათია 7841 

ახალაძე ალექსანდრე 7845 

ბურდული ზურაბ 7852 

ზერეკიძე მიხეილ 7869 

ნოზაძე ნუგზარი 7873 

შარვაშიძე არჩილ 7914 

ყაველაშვილი პეტრე   7935 
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ხოლეგაშვილი მამუკა 7961 

ქურთაული სოფიო 7982 

ურიდია ქეთევანი 7983 

ჯგერენაია ცირა  7986 

ლომინაძე ნინო 7996 

ქეშიკაშვილი მადონა 8008 

ჯიქია დავით 8010 

დოლბაია მარი 8033 

ჭელიძე მონიკა 8064 

რომანჩენკო ანა  8082 

ლარცულიანი ნანა 8101 

ჭელიძე ანა 8102 

მოსულიშვილი ნანული  8113 

დიასამიძე ლინდა  8204 

კემულარია იაკობ 8208 

თოდუა რევაზ 8216 
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ფანცხავა გიორგი 8221 

ჩიდრაშვილი კახა 8227 

ხალვაში ვიტალი 8237 

კორძაძე ნინო 8264 

ჩადუნელი გურამ 8267 

კვანტალიანი შოთა 8272 

ხოსროშვილი მალხაზ 8277 

ჯიბუტი სალომე 8304 

ფაილოძე გიორგი 8334 

გვრიტიშვილი ხატია 8358 

ხუროშვილი გიორგი 8371 

გორდულაძე არჩილ 8394 

გოგეშვილი მიხეილ 8404 

ქორჩილავა ეკატერინე 8430 

სირბილაშვილი ზაზა 8432 

მესხი მიხეილ 8453 
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ღვინიაშვილი გივი 8459 

ბულაშვილი მარიამი 8470 

ბერძული დავით 8475 

ბარამიძე გიორგი 8479 

სვანიძე ქეთევან 8481 

ხანთაძე სალომე 8498 

ბაბუნაშვილი მიხეილ 8500 

ნებიერიძე ანა 8524 

ქორიძე ანა 8542 

წულაია დავით 8555 

ბუკია თამთა 8570 

ქობალია ქეთევან 8587 

პაპიძე თათია 8607 

გუგუშვილი თიკო 8675 

ტყემალაძე ზურაბი 8677 

გუჩმაზაშვილი დავითი 8682 
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დევდარიანი გივი 8683 

მუკბანიანი გიორგი 8772 

ჩოგოვაძე ივანე 8783 

ჩუბინიძე გიორგი 8855 

მახარაძე სალომე 8864 

სულაქველიძე სალომე 9017 

კუხალეიშვილი ანა 9018 

წულაია ნათია 9127 

შარაძე დავით 9170 

კიტია როლანდი 9198 

ლობჯანიძე ქეთევანი 9273 

შამათავა ბელა  9287 

ოდიშელიძე ნანა 9295 

ჭიალაშვილი გიორგი 9302 

ქათამაძე ნინო 8659 

ინეზა წოწონავა 7377 
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კაპანაძე ნანა 6920 

შოთა ქემაშვილი 9102 

რატი გელბახიანი 9220 

 




