
 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 28 

 

21 სექტემბერი 2012 წელი                         ქ. ბათუმი 

 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების სადემონსტრაციო და 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების დამტკიცების შესახებ 

 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 

შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-15 მუხლის 

პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის და 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

1. დამტკიცდეს საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების 

სადემონსტრაციო ოქმები:  

 

ა) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

პროპორციული სადემონსტრაციო ოქმი (ფორმა №1-07.57.04);  

ბ) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №79 ბათუმის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.58.04); 

გ) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №80 ქედის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.58.05); 

დ) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №81 ქობულეთის საარჩევნო 

ოლქში (ფორმა №1-07.58.06); 

ე) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №82 შუახევის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.58.07); 

ვ) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №83 ხელვაჩაურის საარჩევნო 

ოლქში (ფორმა №1-07.58.08); 



ზ) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №84 ხულოს საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.58.09). 
 

2. დამტკიცდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების 

სადემონსტრაციო ოქმები: 

  

ა) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

პროპორციული სადემონსტრაციო ოქმი (ფორმა №1-07.30.03);  

ბ) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №79 ბათუმის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.31.03); 

გ) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №80 ქედის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა  №1-07.31.04);  

დ) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №81 ქობულეთის საარჩევნო 

ოლქში (ფორმა  №1-07.31.05); 

ე) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №82 შუახევის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა№1-07.31.06); 

 ვ) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №83 ხელვაჩაურის საარჩევნო 

ოლქში (ფორმა№1-07.31.07); 

ზ) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული სადემონსტრაციო ოქმი №84 ხულოს საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.31.08); 

 

3. დამტკიცდეს საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმები:  

 

ა) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

პროპორციული შემაჯამებელი ოქმი (ფორმა №1-07.55.04);  

ბ) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №79 ბათუმის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.56.04); 

გ) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №80 ქედის საარჩევნო ოლქში (ფორმა 

№1-07.56.05); 



დ) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №81 ქობულეთის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.56.06); 

ე) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №82 შუახევის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.56.07); 

ვ) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №83 ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.56.08); 

ზ) საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №84 ხულოს საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.56.09). 
 

4. დამტკიცდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების 

შემაჯამებელი ოქმები: 

  

ა) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

პროპორციული შემაჯამებელი ოქმი (ფორმა №1-07.33.03);  

ბ) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №79 ბათუმის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.32.03); 

გ) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №80 ქედის საარჩევნო ოლქში (ფორმა  

№1-07.32.04);  

დ) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №81 ქობულეთის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა  №1-07.32.05); 

ე) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №82 შუახევის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა№1-07.32.06); 

 ვ) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №83 ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა№1-07.32.07); 

ზ) საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების  

მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი №84 ხულოს საარჩევნო ოლქში 

(ფორმა №1-07.32.08); 

 



5. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი მიღებიდან 2 

(ორი) კალენდარული დღის ვადაში. 

 

6. ეს განკარგულება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე                        არჩილ მიქელაძე 
 

კომისიის მდივანი                             ქეთევან ჯიქია 

 
 


