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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში 

მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების შესახებ 

 

 „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 119-ე მუხლის, 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ჩ“ ქვეპუნქტის, 45-ე 

მუხლის, 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლესი საბჭოს 

2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისათვის რიგითი ნომრის 

მინიჭების წესის განსაზღვრის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი  

საარჩევნო  კომისიის 2016 წლის 5 სექტემბრის №13 დადგენილების და საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის  2016 წლის 2 სექტემბრის №395  განკარგულების 

შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის 

არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტებს განესაზღვროთ შემდეგი რიგითი ნომრები: 

 

№1 - საარჩევნო ბლოკი  „პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის“; 

№3 - საარჩევნო ბლოკი  „ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობა“;  

№5 - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“; 

№6 - „უსუფაშვილი - რესპუბლიკელები“;  

№7 - „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის“;  

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

№9 - „ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი“;  

№10 - „შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“;  

№11 - „სახალხო ხელისუფლება“;  

№14 - „დავით თევზაძე - საქართველოს მშვიდობისათვის“;  

№16 - „საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია“ 

№17 - „საქართველო“;  

№19 - საარჩევნო ბლოკი „თოფაძე-მრეწველები, ჩვენი სამშობლო“;  

№23 - საარჩევნო ბლოკი „ჩვენები - სახალხო პარტია“;  

№25 - „კახა ძაგანია, სოსო შატბერაშვილი, პაატა ჯიბლაძე, არჩილ ბენიძე - მემარცხენე 

ალიანსი“;  

№26 - „ეროვნული ფორუმი“;  



№27 - „ირაკლი ალასანია - თავისუფალი დემოკრატები“; 

№31 - „კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო;“  

№32 - „მურმან დუმბაძე - მედეა ვასაძე - ემსახურე საქართველოს;“  

№41 - „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“. 

 

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 

 

 

         


