
 

N პარტიის სახელწოდება სახელწოდება,რომლითაც 

მონაწილეობს არჩევნებში 

ხელმძღვანელი პირი წარმომადგენელი უსკოში 

1 „ერთიანი საქართველო-

დემოკრატიული მოძრაობა“ 
 

„ნინო ბურჯანაძე-ერთიანი 

საქართველო-

დემოკრატიული მოძრაობა“ 
 

 

 

ნინო ბურჯანაძე 

 

 

რუსლან ბერიძე 

2 „საქართველოს ხალხთა 

ერთობა გაერთიანებული, 

დემოკრატიული 

სახელმწიფოსთვის“ 
 

 

„ბაგრატიონი - სახე+“ 
 

 

ედნარ ბაგრატიონი 

 

ია ტარიელაძე 

3 „პოლიტიკური მოძრაობა-

გამარჯვებული 

საქართველო“ 
 

„ირაკლი ოქრუაშვილი - 

გამარჯვებული საქართველო“ 
 

ირაკლი ოქრუაშვილი ქეთევან ჯიქია 

4 „ქართული მარში - 

ეროვნული მოძრაობა“ 
 

„ქართული მარში - 

ეროვნული მოძრაობა“ 
 

ალექსანდრე ბრეგაძე ნინო ტაკიძე 

5 „გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია 

აღმაშენებელი“ 
 

„გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია 

აღმაშენებელი“ 
 

 

გიორგი ვაშაძე 

გიგა მიქელაძე 

6 „საქართველოს 

კონსერვატიული პარტია“ 
 

„ზვიად ძიძიგური - 

საქართველოს 

კონსერვატიული პარტია“ 

 
 

 

ზვიად ძიძიგური 

მარიკა დოლიძე 

7 „საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია“ 
 

„შალვა ნათელაშვილი-

საქართველოს 

ლეიბორისტული პარტია“ 

შალვა ნათელაშვილი 
 
 
 

რამაზ ბართია 



8 „ახალი პოლიტიკური 

ცენტრი“ 
 

 

„გირჩი“ 
 

 

იაგო ხვიჩია 

 

თინათინ ბოლოკაძე 

9 „თამაზ მეჭიაური ერთიანი 

საქართველოსთვის“ 
 

„თამაზ მეჭიაური ერთიანი 

საქართველოსთვის“ 
 

 

თამაზ მეჭიაური 

 

ამირან მელაძე 

10 „სამართლიანობისთვის“ 
 

ეკა ბესელია - პ.პ. 

„სამართლიანობისთვის“ 
 

 

ეკა ბესელია 

 

ნანული მამულაძე 

11 „ქართული არჩევანი“ 
 

„ბეჟან გუნავა - ქართული 

არჩევანი“ 
 

 

ბეჟან გუნავა 

გიორგი შაინიძე 

მართა მელაძე 

12 „თავისუფალი საქართველო“ 
 

„თავისუფალი საქართველო„ 

(კახა კუკავა, გიორგი წულაია) 
 

 

კახა კუკავა 

ნიკოლოზ ანთაძე 

13 „ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული 

საქართველო“ 
 

„ქართული ოცნება - 

დემოკრატიული 

საქართველო“ 
 

ბიძინა ივანიშვილი დავით ბანძელაძე   

ლევან ლაზარიაშვილი 

14 „ევროპული საქართველო - 

მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის“ 
 

„ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია - 

ევროპული საქართველო - 

მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის“ 

 

დავით ბაქრაძე 

ბესიკ მამინაიშვილი 

15 „ჩვენი საქართველო - 

სოლიდარობის ალიანსი“ 
 

„ჩვენი საქართველო - 

სოლიდარობის ალიანსი“ 

 
 

ბექა ნაცვლიშვილი მამუკა ჯაში 

16 პარტია „საქართველო“ 
 

 

 

პარტია „საქართველო“ 
 

გიორგი ლილუაშვილი სოფიკო მაისურაძე 

 
 



17 „ქართული იდეა“ 
 

 

„ქართული იდეა“ 
 

ლევან ჩაჩუა შორენა ფაღავა 
 

18 „თავისუფლება-ზვიად 

გამსახურდიას გზა“ 
 

„თავისუფლება-ზვიად 

გამსახურდიას გზა“ 
 

მალხაზი გორგასლიძე ზურაბ გიორგაძე 

19 „ევროატლანტიკური 

ვექტორი“ 
 

„სერგო ჯავახაძე-

ევროატლანტიკური 

ვექტორი“ 
 

 

სერგო ჯავახაძე 

ლაშა ბრეგვაძე 

20 „საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსი“ 
 

„დავით თარხან-მოურავი, 

ირმა ინაშვილი - 

საქართველოს პატრიოტთა 

ალიანსი“ 
 

დავით თარხან-მოურავი ნინო მამულაძე 

21 „ტრიბუნა, ქრისტიან-

დემოკრატიული მოძრაობა“ 
 

„დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა - 

ქდმ“ 
 

 

გრიგოლ ჯოჯუა 

 

ლელა ირემაძე 

22 „ლელო საქართველოსთვის“ 
 

„ლელო-მამუკა ხაზარაძე“ 
 

მამუკა ხაზარაძე ივანე ფირცხალაიშვილი 

23 „ალეკო ელისაშვილი-

მოქალაქეები“ 
 

„ალეკო ელისაშვილი-

მოქალაქეები“ 
ალეკო ელისაშვილი გენრი დოლიძე 

 
24 

 

„სოციალური 

სამართლიანობისთვის“ 
 

 

„სოციალური 

სამართლიანობისთვის“ 

 

 

 

 

 

მამუკა ტუსკაძე 

 

ინეზა მორჩილაძე 



 

 

 
 

 

 

 

25 

„ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა 

 

 

ბლოკი „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა-

გაერთიანებული ოპოზიცია 

„ძალა ერთობაშია“ 

 

 

 

გრიგოლ ვაშაძე 

 

 

 

ქრისტინე გურგენიძე საქართველოს    

რესპუბლიკური პარტია 

 

 


