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შემოსული
განცხადება/
საჩივრების
რაოდენობა

დაკმაყოფილდა

ნაწილობრივ
დაკმაყოფილდა

პოლიტიკური პარტია/საარჩევნო ბლოკი

სადამკვირვებლო ორგანიზაცია

ჯამი

სულ განცხადება/საჩივარი

1425

სულ განცხადება/საჩივარი

629

2054

სულ

52

სულ

93

145

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა - გაერთიანებული
ოპოზიცია ძალა ერთობაშია

36

საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია

17

ევროპული საქართველო
- მოძრაობა
თავისუფლებისთვის

8

სამართლიანი არჩევნებისა და
დემოკრატიის საერთაშორისო
საზოგადოება

67

ლელო - მამუკა ხაზარაძე

3

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო

5

ეროვნულ-დემოკრატიული
პარტია

5

ეს ქვეყანა ჩვენია

1

განვითარებისა და დემოკრატიის
ცენტრი

1

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა
მრავალეროვანი საქართველო

1

სამოქალაქო პლატფორმა 20/20

1

სულ

40

სულ

85

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა - გაერთიანებული
ოპოზიცია ძალა ერთობაშია

21

საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია

23

ევროპული საქართველო
- მოძრაობა
თავისუფლებისთვის

3

სამართლიანი არჩევნებისა და
დემოკრატიის საერთაშორისო
საზოგადოება

49

საქართველოს პატრიოტთა
ალიანსი

2

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო

1

ნინო ბურჯანაძე ერთიანი საქართველო დემოკრატიული მოძრაობა

2

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

2

ლელო - მამუკა ხაზარაძე

11

განვითარებისა და დემოკრატიის
ცენტრი

5

ეროვნულ-დემოკრატიული
პარტია

1

ეს ქვეყანა ჩვენია

1

საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა
მრავალეროვანი საქართველო

1

სამოქალაქო პლატფორმა 20/20

2

საქართველოს საარჩევნო
ადმინისტრაციის პროფესიული
კავშირი

1

125

სულ

359

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა - გაერთიანებული

213

18

თავისუფლებისთვის
ალიანსი
გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია
აღმაშენებელი

დემოკრატიის საერთაშორისო

209

საზოგადოება

ევროპული საქართველო

საქართველოს პატრიოტთა

307

სამართლიანი არჩევნებისა და

ოპოზიცია ძალა ერთობაშია
- მოძრაობა

სულ

2

საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო

49

18

3

ეს ქვეყანა ჩვენია

1

6

ადამიანის უფლებათა ცენტრი

1

ნინო ბურჯანაძე ერთიანი საქართველო დემოკრატიული მოძრაობა
ეროვნულ-დემოკრატიული
არ
დაკმაყოფილდა

პარტია
ლელო - მამუკა ხაზარაძე
ჩვენი საქართველო სოლიდარობის ალიანსი
საქართველოს
ლეიბორისტული პარტია

43
40
3
5

ადვოკატთა და იურისტთა
საერთაშორისო ობსერვატორია
აჭარის განვითარების ცენტრი
ახალგაზრდული ინიციატივა
დემოკრატიისთვის
განვითარებისა და დემოკრატიის
ცენტრი

3
3
1
3

თავისუფალი საქართველო

2

დემოკრატიული საზოგადოება

7

დავით ჭიჭინაძე ტრიბუნა

1

თავისუფალი ვექტორი

3

23

მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორი

1

ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები

მოძრაობა განვითარებული
მომავლისთვის

1

საქართველოს საარჩევნო
ადმინისტრაციის პროფესიული

1

კავშირი
საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა
მრავალეროვანი საქართველო
სამოქალაქო პლატფორმა 20/20

2
4

666

სულ

971

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა - გაერთიანებული

553

ოპოზიცია ძალა ერთობაშია
ევროპული საქართველო
- მოძრაობა

ალიანსი
გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია
განუხილველი
დარჩა
(გასაჩივრების

აღმაშენებელი

88

წესისა და ვადის

დემოკრატიული მოძრაობა

დარღვევის

ლელო - მამუკა ხაზარაძე

გამო)

ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები
ეროვნულ-დემოკრატიული
პარტია
ჩვენი საქართველო სოლიდარობის ალიანსი
საქართველოს

11
25

52

შესაბამის
ორგანოს

52

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო
ადამიანის უფლებათა ცენტრი
ადვოკატთა და იურისტთა
საერთაშორისო ობსერვატორია

9
2

1

ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა

2

10

ანტიკორუფციული მედია ცენტრი

1

44
1

მოძრაობა საქართველოს ერთობისა
და გაერთიანებისათვის
საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა
მრავალეროვანი საქართველო

4
2

სამოქალაქო საზოგადოება

2

რეფორმერი

16

სამოქალაქო პლატფორმა 20/20

55

სამართლიანობისთვის

6

სოციალური გარემო

6

თავისუფალი საქართველო

13

მოძრაობა - გაერთიანებული

სამართლიანი არჩევნებისა და
2

ოპოზიცია ძალა ერთობაშია
გადაეგზავნა

დემოკრატიის საერთაშორისო

147

ერთიანი ნაციონალური

რეაგირებისთვის

5

5

ლეიბორისტული პარტია

გაითხოვეს

იურისტთა ასოციაცია

ოპოზიცია ძალა ერთობაშია

დემოკრატიის საერთაშორისო

2

4

1

2

საზოგადოება

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა - გაერთიანებული

1112

საზოგადოება

ნინო ბურჯანაძე ერთიანი საქართველო -

საქართველოს ახალგაზრდა

141

სამართლიანი არჩევნებისა და

თავისუფლებისთვის
საქართველოს პატრიოტთა

სულ

1

საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია

