
პარტიები რომელთაც გაუუქმდათ რეგისტრაცია 

 

 

 

N 
 

პარტიის სახელწოდება  
 

 

რეგ.გაუქმების/უარის თქმის 

საფუძველი 
 

 

 

1 

 

 

„სახალხო მოძრაობა“  
 

 

35-ე მუხლის მე-7 პუნქტის 

,,ე”ქვეპუნქტის, 39-ე მუხლის მე-7 

პუნქტის და 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად 
 

 

 

2 

 

„ჯონდი ბაღათურია - 

ქართული დასი  
 

 

35-ე მუხლის მე-7 პუნქტის 

,,ე”ქვეპუნქტის, 39-ე მუხლის მე-7 

პუნქტის და 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად 
 

 

 

3 

 

 

„ხალხის პარტია“  
 

 

35-ე მუხლის მე-7 პუნქტის ,,ე~ 

ქვეპუნქტის, 39-ე მუხლის მე-7 პუნქტის 

და 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად 
 

 

 

 

4 

 

 

„დემოკრატიული 

სიმართლის პარტია“ 

 

35-ე მუხლის მე-7 პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი და 

მე-3 პუნქტების, 73-ე მუხლის მე-5 

პუნქტის და პარტიის ხელმძღვანელის 

21.09.2012 წ. # დსპ/-1-21 წერილის 

შესაბამისად 

 

 

 

 



 

კანდიდატები,რომელთაც გაუუქმდათ რეგისტრაცია 

 

N სახელი,გვარი პარტიის 

სახელწოდება 

რეგისტრაციაზე უარის 

თქმის საფუძველი 

 

 

1 

 

 

თამილა ტაკიძე  N20 

 

პ/გ „შალვა 

ნათელაშვილი - 

საქართველოს 

ლეიბორისტული 

პარტია“ 

არ  წარმოადგენს 

პასიური საარჩევნო 

უფლების მქონე პირს, რის 

გამოც უარი უნდა ეთქვას 

საარჩევნო რეგისტრაციაში 

გატარებაზე. 
 

 

 

 

2 

 

 

 

ნელი ჩაჩუა-აბაშიძე 

N20 

 

 

პ/გ „ახალი 

მემარჯვენეები“ 

შეყვანილია  უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნებში 

მონაწილე პოლიტიკური 

მოძრაობის „სამართლიანი 

საქართველოსთვის“ 

პარტიულ სიაში და 

ერთდროულად არსებობს  

მისი თანხმობა ორივე 

პარტიულ სიაში შეყვანის 

თაობაზე 

 

3 

 

ნატალია გიორგაძე 

N35 

ბლოკი „გიორგი 

თარგამაძე - 

ქრისტიან-

დემოკრატიული 

მოძრაობა“ 

 

არ  წარმოადგენს პასიური 

საარჩევნო უფლების მქონე 

პირს 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

ჯამბულ ბერიძე  N9 

 

 

 

 

პ/მ „სამართლიანი 

საქართველოსთვის“ 

წარმაოდგენს 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი 

ორგანოს წევს, რომელსაც 

უმაღლეს საარჩევნო 

კომისიაში არ 

წარმოუდგენია 

უფლებამოსილების 

შეწყვეტის შესახებ 

შესაბამისი სამართლებრივი 

აქტი 



 

 

 

 

5 

 

 

 

 

ნელი ჩაჩუა-აბაშიძე 

N29 

 

 

 

 

პ/მ „სამართლიანი 

საქართველოსთვის“ 

შეყვანილია  უმაღლესი 

საბჭოს არჩევნებში 

მონაწილე პოლიტიკური 

გაერთიანება „ახალი 

მემარჯვენეების“ პარტიულ 

სიაში და ერთდროულად 

არსებობს  მისი თანხმობა 

ორივე პარტიულ სიაში 

შეყვანის თაობაზე 

6 მაია აბუსელიძე N16 პ/მ „სამართლიანი 

საქართველოსთვის“ 

არ წარმოადგენენ პასიური 

საარჩევნო უფლების მქონე 

პირებს 

7 ინგა მსხალაძე  N17 პ/მ „სამართლიანი 

საქართველოსთვის“ 

არ წარმოადგენენ პასიური 

საარჩევნო უფლების მქონე 

პირებს 

8 ჯაბა კაკალაძე  N19 პ/მ „სამართლიანი 

საქართველოსთვის“ 

 

არ წარმოადგენენ პასიური 

საარჩევნო უფლების მქონე 

პირებს 

 

9 

 

ჯაბა მახარაძე N21 პ/მ „სამართლიანი 

საქართველოსთვის“ 

არ წარმოადგენენ პასიური 

საარჩევნო უფლების მქონე 

პირებს 

10 ჯაბა კომახიძე N23 პ/მ „სამართლიანი 

საქართველოსთვის“ 

არ წარმოადგენენ პასიური 

საარჩევნო უფლების მქონე 

პირებს 

11 თეონა 

ლორთქიფანიძე  N32 

პ/მ „სამართლიანი 

საქართველოსთვის“ 

არ წარმოადგენენ პასიური 

საარჩევნო უფლების მქონე 

პირებს 

 

 

 

12 

 

 

 

ნოდარ ქარცივაძე 

N25 

 

 

ბლოკი „ბიძინა 

ივანიშვილი - 

ქართული ოცნება“ 

სააღრიცხვო ბარათში 

თანამდებობის გრაფაში 

ინფორმაცია სრულად არ 

აქვს მითითებული, რის 

გამოც უარი უნდა ეთქვას 

საარჩევნო რეგისტრაციაში 

გატარებაზე. 

 

13 თენგიზ ჯიბლაძე 

N15 

პ/გ“კახა კუკავა - 

თავისუფალი 

საქართველო“ 

არ წარმოადგენს პასიური 

საარჩევნო უფლების მქონე 

პირს 



14 ნინო ლასურიძე N26 პ/გ“კახა კუკავა - 

თავისუფალი 

საქართველო“ 

სააღრიცხვო ბარათში 

მითითებული არა აქვს 

ხელმოწერის თარიღი 

15 რატი ფუტკარაძე N16 პ/გ 

„დემოკრატიული 

სიმართლის პარტია“ 

არ  წარმოადგენს პასიური 

საარჩევნო უფლების მქონე 

პირს 

 

 

 

16 

 

 

 

ბიძინა დუმბაძე N3  

 

 

„შალვა 

ნათელაშვილი - 

საქართველოს 

ლეიბორისტული 

პარტია“ 

 

43-ე მუხლის პირველი და 

მე-3 პუნქტების, 73-ე 

მუხლის მე-5 პუნქტის და 

უმაღლესი საბჭოს წევრობის 

კანდიდატის ბიძინა 

დუმბაძის 2012 წლის 20 

სექტემბრის განცხადების 

შესაბამისად 

 

 

 


