
 

 
 

 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისია 
 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №25 

 

20/09/2020                                                                                                 ქ. ბათუმი 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის 

არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 381 მუხლის, „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონის 45-ე მუხლის, 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის, „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო 

სუბიექტებისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების წესის განსაზღვრის შესახებ“ უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2020 წლის 17 სექტემბრის №6 დადგენილების და „საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 

31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ“ 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2020 წლის 19 სექტემბრის №163/2020 

განკარგულების შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის 

არჩევნებისათვის რეგისტრირებულ პოლიტიკურ პარტიებსა და საარჩევნო ბლოკებს განესაზღვროთ 

შემდეგი რიგითი ნომრები: 

 

№2 - ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია - ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის;  

№3 -ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა;  

№4 - დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა - ქდმ;  

№5 - საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა-გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა 

ერთობაშია“; 

№7 - თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის;  

№8 - დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი - საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი;  

№10 - შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია; 

№14 - ბეჟან გუნავა - ქართული არჩევანი; 

№17 - ირაკლი ოქრუაშვილი - გამარჯვებული საქართველო;  

№19 - ჩვენი საქართველო - სოლიდარობის ალიანსი;  

№20 - საქართველო;  

№21 - თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა, გიორგი წულაია);  

№24 - ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები;  

№26 - ეკა ბესელია - პ.პ. „სამართლიანობისთვის“; 

№27 - გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია აღმაშენებელი; 

№31 - თავისუფლება-ზვიად გამსახურდიას გზა;  

№34 - სოციალური სამართლიანობისათვის;  

№36 - გირჩი;  

№41- ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო;  

№44 - ქართული იდეა;  



№47 - ზვიად ძიძიგური - საქართველოს კონსერვატიული პარტია;  

№52 - სერგო ჯავახიძე-ევროატლანტიკური ვექტორი; 

№55 - ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა;  

№56 - ლელო-მამუკა ხაზარაძე;  

№61- ბაგრატიონი - სახე+.  

 

2. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. 

ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი მიღებიდან 2 (ორი) კალენდარული დღის ვადაში.  

 

3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს მიღებისთანავე. 

 

 

პარმენ ჯალაღონია 

თავმჯდომარე 

 

 

სოფიო კახაძე 

კომისიის მდივანი 

 


