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Վրաստանու մ ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմի նների 
գոյու թյու նը հաշվվու մ է 12 տարի, սակայն, ցավոք, դեռևս լիարժեք չի գործու մ 
հարցերի կոլեգիալ քննարկման ձևը և որոշու մն երը, որպես օրենք, ընդու նվու մ 
են մի ակառավարման սկզբու նքով: Սակրեբու լոյի նիստերու մ դեռևս հազվադեպ 
են հարցերի հաջորդական քննարկու մն երը, որոնց պատճառը նախագծերի 
նախաձեռնման և քննարկման ընթացակարգերի ոչլիարժեք իմացու թյու նն է: 

Գրքի նպատակն է օգնու թյու ն ցու ցաբերել սակրեբու լոյի անդամն երին՝ իրենց 
իրավասու թյու նները լիարժեք և արդյու նավետ կատարելու  մե ջ, մանրամասնորեն 
բացատրել օրենքով նրանց վրա դրված իրավու նք-պարտականու թյու նները և 
պարզաբանու մն եր տալ սակրեբու լոյի նիստ անցկացնելու  ընթացակարգերի 
կապակցու թյամբ:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը և 
Վրաստանի այլ գործող օրենսդրու թյու ն, մի  շարք դեպքերու մ, չեն սահմանու մ 
սակրեբու լոյի աշխատանքի ընթացակարգային կարգավորու մն երը: Դրանից 
ելնելով, գրքու մ տրված են նաև երաշխավորական բնու յթի դրու յթներ, որոնք կարող 
են սակրեբու լոները կիրառել սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նը (ռեգլամե նտը) 
կազմե լիս: 

Ներածու թյու ն 
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Մաս I

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը 
և նրա իրավասու թյու նը 

Գլու խ I. Սակրեբու լոյի գործու նեու թյան իրավական 

հիմու նքները և հիմն ական սկզբու նքները

1.1 Սակրեբու լոյի կարգավիճակը 

Սակրեբու լոյի՝ որպես ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակ նշանակու մ 
է նրա իրավական իրավիճակը, նրա դերը և հարաբերակցու թյու նը տեղական 
ինքնակառավարման այլ ինստիտու ցիաների հետ: Կարգավիճակի որոշու մը 
հայեցակարգային նշանակու թյու ն ու նի և նրա ճիշտ որոշու մի ց են նշանակալիորեն 
կախված այս մարմն ի գործու նեու թյան գործնական տեսանկյու նները: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» եվրոպական խարտիայի 3-րդ 
հոդվածու մ տրված է տեղական ինքնակառավարման հայեցակարգը: Այս 
հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, «տեղական ինքնակառավարման իրականացու մը 
կատարվու մ է խորհու րդների կամ վեհաժողովն երի կողմի ց, որոնք կազմվու մ 
են ու ղիղ, համընդհանու ր և հավասար ձայն տալու  հիման վրա գաղտնի 
քվեարկու թյամբ ընտրված անդամն երից և որոնց մոտ կարող են գոյու թյու ն ու նենալ 
նրանց առջև պատասխանատու  գործադիր մարմի ններ»:

Տեղական ինքնակառավարու մը, եվրոպական խարտիայի նման, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը մե կնաբանու մ 
է որպես «իրավու նք և հնարավորու թյու ն՝ օրենքով սահմանված կարգով 
կարգավորելու  և կառավարելու  տեղական նշանակու թյան հարցերը տեղական 
բնակչու թյան շահերին համապատասխան»: Այս իրավու նքի իրականացու մը 
ըստ եվրոպական խարտիայի, ներկայացու ցչական մարմն ի գերակայու թյու նն է: 
Ավելին, ինքնակառավարու մ կարելի է իրականացնել մի այն ներկայացու ցչական 
մարմն ի կողմի ց: Ինչ վերաբերու մ է ինքնակառավարման գործադիր մարմն ին, 
նրա գոյու թյու նը խարտիան պարտադիր չի համարու մ և, եթե անգամ ստեղծվու մ 
է, այն պետք է պատասխանատու  լինի  ներկայացու ցչական մարմն ի առջև: 
Այսպիսով, հիերարխիա և փոխհարաբերակցու թյու ն ինքնակառավարման 
ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների մի ջև եվրոպական խարտիայի կողմի ց 
սահմանված է մի ակողմանի: Տեղական նշանակու թյան հարցերի կառավարու մը 
և կարգավորու մը ներկայացու ցչական մարմն ի իրավասու թյու նն է, որի կողմի ց 
ընդու նված որոշու մն երի մի այն կատարողն է ինքնակառավարման գործադիր 
մարմի նը, վերջինս իր գործու նեու թյամբ պատասխանատու  է ներկայացու ցչական 
մարմն ի առջև: 
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Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը սահմանող այս եզրակացու թյու նը 
ելք է սակրեբու լոյի դերը և իրավասու թյու նը որոշելու  համար:Սակրեբու լոն 
ինքնակառավարման գլխավոր ինստիտու ցիան է և ինքնակառավարման 
սահմանված իրավասու թյու նները սակրեբու լոյի սեփական իրավասու թյու նն է, 
որը պետք է իրականացվի տեղական բնակչու թյան շահերին համապատասխան:

1.2 Սակրեբու լոյի գործու նեու թյան իրավական հիմու նքները
ա) Վրաստանի Սահմանադրու թյան 2–րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված է, 

որ «Վրաստանի քաղաքացիները տեղական նշանակու թյան գործերը կարգավորու մ 
են ինքնակառավարման մի ջոցով, չխախտելով պետական ինքնիշխանու թյու նը: 
Տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների 
ղեկավարների պաշտոնը ընտրովի է: Տեղական ինքնակառավարման 
մարմի ններ ստեղծելու  կարգը, իրավասու թյու նը և պետական մարմի նների 
հետ հարաբերու թյու նը որոշվու մ է օրգանական օրենքով»: Չնայած այն բանին, 
որ Սահմանադրու թյան մի այն այս մե կ կետն է նվիրված ինքնակառավարման 
հարցին, նրանու մ տրված դրու յթները ստեղծու մ են ինքնակառավարման և, 
համապատասխանաբար, սակրեբու լոյի գործու նեու թյան սահմանադրական 
հիմու նքները: Սահմանադրու թյան վերը նշված կետից կարելի է կատարել հետևյալ 
եզրակացու թյու նները. 

ինքնակառավարու մը Վրաստանի քաղաքացիների իրավու նքն է, 
ինքնակառավարու մ նշանակու մ է տեղական նշանակու թյան գործերի վճռու մ,
 ինքնակառավարու մ իրականացվու մ է տեղական ինքնակառավարման 
ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների մի ջոցով, որոնց ղեկավարների 
պաշտոնը ընտրովի է,
 տեղական ինքնակառավարման մարմի նների ստեղծման կարգը, 
իրավասու թյու նը և պետական մարմի նների հետ հարաբերու թյու նը 
սահմանվու մ է օրգանական օրենքով,
 ինքնակառավարու մ իրականացվու մ է պետական ինքնիշխանու թյու նը 
չխախտելով:

բ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Եվրոպական խարտիան 
Վրաստանի խորհրդարանի կողմի ց վավերացվել է 2004 թվականի հոկտեմբերի 26-
ին: Խարտիան սահմանու մ է այն հիմն ական սկզբու նքները և պայմանները, որոնք 
պետք է բավարարեն Եվրոպայի խորհրդու մ մի ավորված բոլոր պետու թյու նները: 
Խարտիայի ներածական մասու մ ևեթ տրված են տեղական ինքնակառավարման 
այն հիմն ական սկզբու նքները, որոնք պարտադիր կերպով պաշտպանելու  են 
Եվրոպայի խորհրդի պետու թյու նները: Դրանք են. 

տեղական ինքնակառավարման ճանաչու մը որպես պետու թյան 
ժողովրդավարական կարգի կարևորագու յն հիմու նքներից մե կը,

 հասարակական գործերի կառավարմանը քաղաքացիների մասնակցու թյան 
իրավու նքը՝ Եվրոպայի խորհրդի պետու թյու նների համար որպես ընդհանու ր-
ժողովրդավարական արժեքի ճանաչու մ, 
այս իրավու նքի, նախ և առաջ տեղական մակարդակով իրականացու մ,
 իշխանու թյան ապակենտրոնացու մը որպես Եվրոպայու մ կառավարման 
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ամե նաարդյու նավետ համակարգի կազմավորման հիմք, 
 Ժողովրդավարորեն ընտրված տեղական ինքնակառավարման և դրանց 
ղեկավար մարմի նների գոյու թյու ն, որոնք ու նեն լայն ինքնավարու թյու ն իրենց  
լիիրավու թյու նները իրականացնելու  ու ղիների և հնարավորու թյու նների 
ընտրու թյան և տրված գործու նեու թյան համար անհրաժեշտ մի ջոցների 
տեսակետից:

Խարտիայի ընդու նմամբ Եվրոպայի խորհրդի պետու թյու նները և 2005 թվականից 
արդեն նաև Վրաստանը, ստանձնեցին պարտավորու թյու ն ստեղծել պայմաններ 
տեղական ինքնակառավարման վերևու մ նշված հիմն ական սկզբու նքները 
կատարելու  համար: Այս պայմանները և սկզբու նքները ձևավորված են Խարտիայի 
առաջին մասի 2-րդ -11-րդ հոդվածներու մ: 

Խարտիայի 2-րդ հոդվածի համաձայն, Եվրոպայի խորհրդի անդամ-
պետու թյու նները ընդու նու մ են, որ տեղական ինքնակառավարման սկզբու նքը 
հանրահայտ պետք է լինի երկրի ներքին օրենսդրու թյամբ, եթե դա հնարավոր 
է նաև երկրի Սահմանադրու թյամբ: Այսպիսով, Եվրոպայի խորհրդի 
անդամ-պետու թյու նների համար այս հոդվածով սահմանված է տեղական 
ինքնակառավարման սահմանադրական և օրենսդրական հիմու նքների գոյու թյան 
պարտավորու թյու նը: Այս պարտավորու թյան պաշտպանու թյան նպատակն 
է ինքնակառավարման կայու նու թյան ապահովու մը: Ինքնակառավարման 
ձևավորու մը և նրա գործու նեու թյու նը կարող է որոշվել մի այն Սահմանադրու թյամբ 
և օրենսդրական ակտով և ոչ՝ օրենքին ենթակա նորմատիվային ակտով, որը, ի 
տարբերու թյու ն Սահմանադրու թյան և Օրենքի, նվազ կայու ն է: 

Խարտիայի 3-րդ հոդվածու մ տրված է տեղական ինքնակառավարու մ 
հասկացու թյու նը, որը ընդհանու ր պետք է լինի Եվրոպայի խորհրդի պետու թյու նների 
համար և, չնայած տարբեր երկրներու մ տեղական ինքնակառավարման կոնկրետ 
համակարգերի փոխադարձաբար տարբերու թյանը, ամե ն պետու թյու նու մ պետք 
է սահմանվի այս համակարգի կառու ցման հայեցակարգային հիմքը: Այսպիսով, 
Եվրոպայի խորհրդի պետու թյու նների համար տեղական ինքնակառավարման 
հայեցակարգը մի ասնական է և այն նախատեսու մ է տեղական ինքնակառավարման 
հետևյալ պարտադիր նշանները.

 համընդհանու ր, ու ղիղ, հավասար և գաղտնի քվեարկու թյամբ ընտրված 
տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմի նների գոյու թյու ն: 
Հատկանշական է, որ ինքնակառավարման գործադիր մարմի նների ստեղծման 
կարգը Խարտիայով ռեգլամե նտացված չէ, այն սահմանվու մ է ազգային 
օրենսդրու թյամբ: Դրա հետ մի ասին, չի բացառվու մ հնարավորու թյու նը, երբ 
ներկայացու ցչական մարմի նները անմի ջականորեն իրականացնու մ են նաև 
գործադիր գործառու յթներ, սակայն դրանք կարող են ու նենալ իրենց հաշվետու  
գործադիր մարմի նները,
 տեղական ինքնակառավարման մարմի նների իրավու նքը «ռեգլամե նտացնելու  
հասարակական գործերի կարևոր մասը», այսինքն՝ ու նենան սեփական 
լիիրավու թյու նները,
 տեղական ինքնակառավարման մարմի նների «իրատեսական ու նակու թյու նը» 
օրենքի շրջանակներու մ իրականացնել սեփական լիիրավու թյու նները, 
այսինքն՝ տեղական ինքնակառավարման մարմի նները պետք է ու նենան 
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բավականին հնարավորու թյու ն և մի ջոցներ սեփական իրավու նքները 
իրականացնելու  համար, 
 տեղական ինքնակառավարման մարմի նների անկախ 
պատասխանատվու թյու նը, այսինքն՝ տեղական ինքնակառավարման 
մարմի նները չի կարելի դիտել որպես կենտրոնական իշխանու թյան 
ենթակայու թյու նու մ եղող գործակալու թյու ններ: Այդպիսով, այս մարմի նները 
իրենց իրավասու թյու նները իրականացնելիս, պետք է օգտվեն օրենքով 
սահմանված ինքնավարու թյամբ,
 տեղական ինքնակառավարման մարմի նների լիիրավու թյու նը սահմանելիս և 
իրականացնելիս հաշվի առնեն տեղական բնակչու թյան շահերը:

Խարտիայի 4-րդ հոդվածը առաջադրու մ է այն հիմն ական պարտադիր 
սկզբու նքները և պայմանները, որոնցով պետք է սահմանվի տեղական 
ինքնակառավարման լիիրավու թյան ոլորտը: Մասնավորապես.

 ինքնակառավարման կայու նու թյան համար անհրաժեշտ է, 
ինքնակառավարման մարմի նների հիմն ական լիիրավու թյու նները 
սահմանվեն պետական Սահմանադրու թյամբ կամ օրենքով, թերևս Խարտիան 
չի բացառու մ, որ առանձին կոնկրետ իրավասու թյու ններ այս մարմի նների 
համար կարող են լիազորված լինել որևէ այլ ակտի հիման վրա, 
 ինքնակառավարու մ իրականացնելու  համար անհրաժեշտ է, որ 
ինքնակառավարման մարմի նները օրենքի շրջանակներու մ ու նենան 
նաև այն իրավասու թյու նները, որոնք անմի ջականորեն սահմանված 
չեն Սահմանադրու թյամբ կամ օրենքով, սակայն բովանդակու թյամբ 
տեղական նշանակու թյան են: Տեղական նշանակու թյան հարցերը լու ծելիս 
ինքնակառավարման մարմի նների նախաձեռնու թյան սահմանափակու մը 
թու յլատրելի է մի այն օրենքի հիման վրա և այն դեպքու մ, երբ այս կամ այն 
հարցի կարգավորու մը օրենքով հատկացված է կառավարման այլ մարմն ի, 
 ինքնակառավարման լիիրավու թյու նների ոլորտը սահմանելիս անհրաժեշտ 
է հաշվի առնվի, այսպես կոչված, օժանդակու թյան սկզբու նքը, որը բխու մ 
է ապակենտրոնացման ընդհանու ր սկզբու նքից: Այս լիիրավու թյու նները 
բաշխելիս նախատեսու մ է իրավասու թյու նների փոխադրու մ այն մարմի նների 
վարչու թյանը, որոնք ամե նամոտն են քաղաքացու ն և լավ են ճանաչու մ 
տեղական պայմանները և կարիքները: Այսինքն՝ հարցը պետք է վճռվի որքան 
հնարավոր է ստորին մակարդակի մարմն ի կողմի ց այն պայմանով, եթե 
գոյու թյու ն ու նեն նրա վճռման համար անհրաժեշտ նյու թական և այլ մի ջոցներ,
 ինքնակառավարման մարմի ններին շնորհված իրավասու թյու նները պետք 
է լինեն կատարյալ և էքսկլյու զիվ: Այս սկզբու նքը կիրառվու մ է տարբեր 
մակարդակի կառավարման մարմն ի իրավասու թյու նները փոխադարձաբար 
սահմանազատելիս: Դրա հետ մի ասին ենթադրվու մ է, որ ինքնակառավարման 
էքսկլյու զիվ իրավու նքների սահմանափակու մ կառավարման կենտրոնական 
և տարածաշրջանային մարմի նների կողմի ց թու յլատրելի է մի այն օրենքով 
պարզորոշ սահմանված դեպքերու մ և շրջանակներու մ,
 ինքնակառավարման մարմի ններին լիազորված իրավասու թյու նը 
իրականացնելիս պետք է ու նենաք հնարավորու թյու ն հաշվի առնելու  

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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տեղական պայմանների յու րահատկու թյու նները,
 մի նչև տեղական ինքնակառավարման մարմի նների կողմի ց որոշու մն երի 
ընդու նու մը, կառավարման այլ մարմի նները պետք է անցկացնեն անհրաժեշտ 
խորհրդատվու թյու ններ, որպեսզի չկատարվի լիիրավու թյու նների խառնու մ 
կամ կրկնօրինակու մ:

Խարտիայի 5-րդ հոդվածով սահմանված է պետու թյու նների պարտավորու թյու նը, 
տեղական ինքնակառավարման տարածքային սահմանների ցանկացած 

փոփոխու թյան ժամանակ հաշվի առնել տեղական ինքնակառավարման 
մարմի նների կարծիքը, իսկ եթե օրենքով թու յլատրելի է, անցկացնել հանրաքվե:

Խարտիայի 6-րդ հոդվածը կազմու մ է տեղական ինքնակառավարման 
ինստիտու ցիոն կարգավորման կարևորագու յն պայմանները: Մասնավորապես.

 տեղական ինքնակառավարման մարմի նները, օրենքի շրջանակներու մ, 
պետք է ու նենան հնարավորու թյու ն իրենք որոշելու  սեփական  վարչական 
կառու ցվածքը, 
 տեղական ինքնակառավարման մարմի նների աստիճանավորները պետք 
է ու նենան աշխատանքի այնպիսի պայմաններ, որոնք ապահովու մ 
են բարձր որակավորման կադրերի ընտրու թյու նը, պրոֆեսիոնալ 
պատրաստվածու թյու նը, համապատասխան վարձատրու թյու նը և 
աշխատանքային առաջընթացի հնարավորու թյու նները:

Խարտիայի 7-րդ հոդվածով որոշված են տեղական ինքնակառավարման 
ընտրված անձանց կարգավիճակի սահմանման պարտադիր պայմանները: 
Մասնավորապես.

 ընտրովի անձանց կարգավիճակը այնպիսին պետք է լինի, որ ապահովվի 
նրանց իրավասու թյու նների ազատ և անսահմանափակ իրականացու մը,
 ընտրովի անձանց կարգավիճակը պետք է ապահովի այս անձանց կողմի ց 
իրավասու թյու նների իրականացման գործընթացու մ կատարած ծախսերի 
նյու թական փոխհատու ցման հնարավորու թյու նը: 

Խարտիայի 8-րդ հոդվածով սահմանված են պետական իշխանու թյան 
մարմի նների կողմի ց ինքնակառավարու մն երի գործու նեու թյան վրա վարչական 
վերահսկողու թյու ն իրականացնելու  պարտադիր պայմանները. 

 վարչական վերահսկողու թյան իրականացու մը թու յլատրելի է մի այն 
Սահմանադրու թյամբ կամ օրենքով  որոշված դեպքերու մ և համապատասխան 
կարգով.
 վերահսկիչ մարմի նների մի ջամտու մը համամասնական պետք է լինի այն 
շահերի հետ, որոնց պաշտպանու թյանն էլ ծառայու մ է պետու թյան կողմի ց 
իրականացված սահմանափակու մը, 
 վարչական մի ջամտու մ թու յլատրելի է մի այն երկու  դեպքու մ. 
ինքնակառավարման մարմի նների կողմի ց ընդու նված որոշու մն երի 
օրինականու թյու նը որոշելու , կամ էլ պետական իշխանու թյան մարմն ի 
կողմի ց տեղական ինքնակառավարմանը լիազորված իրավասու թյու նների 
իրականացու մը վերահսկելու  համար: 

Խարտիայի 9-րդ հոդվածով սահմանված են տեղական ինքնակառավարման 
ֆինանսական ապահովման հիմն ական պայմանները.

 ապահովված պետք է լինի տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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իրավու նքը ու նենալու  սեփական ֆինանսական ռեսու րսներ, որոնք անկախ 
կկիրառեն իրենց գործառու յթները իրականացնելիս, 
 տեղական ինքնակառավարման մարմի նների ֆինանսական ռեսու րսները 
պետք է բավարար լինեն, որպեսզի այս մարմի նները իրականացնեն 
Սահմանադրու թյամբ և օրենսդրու թյամբ իրենց շնորհված գործառու յթները, 
 տեղական ինքնակառավարման մարմի նների համար օրենսդրու թյան 
շրջանակներու մ երաշխավորելու է տեղական հարկեր և տու րքեր մտցնելու  
իրավու նքը, 
 ֆինանսապես թու յլ տեղական ինքնակառավարու մն երին օգնու թյան համար 
կիրառվելու  են ֆինանսական հավասարեցման ընթացակարգերը, կամ այլ 
համարժեքային մի ջոցներ, սակայն այն չպետք է սահմանափակի տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նների ընտրու թյան ազատու թյու նը,
 տեղական ինքնակառավարման մարմի ններին հասանելի պետք է լինի 
ազգային բանկի վարկային կապիտալը,
 պետու թյան կողմի ց տեղական ինքնակառավարման մարմի նների դրամական 
նպաստները չպետք է սահմանափակեն նրանց անկախու թյու նը իրենց 
լիիրավու թյան ոլորտու մ:

Խարտիայի 10-րդ հոդվածը նախատեսու մ է պետու թյու նների 
պարտականու թյու նը՝ տեղական ինքնակառավարու մն երին ընդհանու ր 
խնդիրները վճռելու  համար ինքնակառավարու մն երի ասոցիացիաների ստեղծման 
և մի ջազգային համագործակցու թյան իրավասու թյամբ ապահովու մը:

Խարտիայի 11-րդ հոդվածով հաստատված է պետու թյու նների 
պարտականու թյու նը ապահովելու  տեղական ինքնակառավարման իրավու նքների 
պաշտպանու թյու նը դատական կարգով:

Խարտիայի երկրորդ մասու մ (12-րդ-14-րդ հոդվածներ) ձևակերպված են  
առանձնահատու կ դրու յթներ, որոնցով որոշվու մ է Եվրոպայի խորհրդի անդամ-
պետու թյու ններու մ Խարտիայի գործողու թյան ոլորտը: 

Խարտիայի 12-րդ հոդվածով յու րաքանչյու ր պետու թյու ն պարտավորվու մ 
է կատարել առաջին մասի (2-րդ - 11-րդ հոդվածներով) առնվազն 20 կետ, 
դրանցից գոնե տասը պետք է ընտրվի այն կետերից, որոնք որոշու մ են տեղական 
ինքնակառավարման հիմն արար սկզբու նքները և պայմանները: 

Խարտիայի 13-րդ հոդվածով որոշվու մ են ինքնակառավարման մարմի նները, 
որոնց վրա պարտադիր կարգով տարածվելու  է Խարտիայի գործողու թյու նը: 
Այս հոդվածի համաձայն, Խարտիայու մ տրված տեղական ինքնակառավարման 
սկզբու նքները տարածվու մ են պետու թյու նների տարածքի վրա գոյու թյու ն ու նեցող 
տեղական ինքնակառավարման մարմի նների բոլոր տեսակների վրա: 

Խարտիայի 14-րդ հոդվածով պետու թյու նները պարտավորվու մ են ազգային 
օրենսդրու թյու նը Խարտիայի հետ ներդաշնակելու  նպատակով, ընդու նել 
համապատասխան օրենսդիր ակտեր: Նրանք նու յնպես պարտավոր են այս և այլ 
տեսակ մի ջոցառու մն երի մասին Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտու ղարին 
հաղորդել ողջ անհրաժեշտ լրատվու թյու նը:

Խարտիան վավերացու մի ց հետո դարձավ Վրաստանի օրենսդրու թյան 
բաղկացու ցիչ մասը և նրանու մ տրված սկզբու նքների պաշտպանու թյու նը  
պարտադիր է ինչպես պետու թյան, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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մարմի նների համար: Այդ պատճառով էլ Խարտիայու մ տրված այս սկզբու նքները 
ստեղծու մ են ինչպես տեղական ինքնակառավարման, այնպես էլ սակրեբու լոյի 
գործու նեու թյան կարևորագու յն իրավական հիմքերից մե կը: 

գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը 
ընդու նել են Վրաստանի Սահմանադրու թյան 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետու մ գոյու թյու ն 
ու նեցող հետևյալ գրու թյան համապատասխան՝ «Տեղական ինքնակառավարման 
մարմի նների ստեղծման կարգը, իրավասու թյու նը և պետական մարմի նների 
հետ հարաբերու թյու նը որոշվու մ է օրգանական օրենքով»: Նշված օրենքը 
այն հիմն ադիր փաստաթու ղթն է, որով Վրաստանի Սահմանադրու թյան և 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» եվրոպական Խարտիայի սկզբու նքների 
համապատասխան, որոշվու մ են ինքնակառավարման մի ավորի իրավասու թյու նը 
(այսինքն՝ այն հարցերը, որոնք Սահմանադրու թյանը համապատասխան, 
տեղական նշանակու թյան հարցեր են), ինքնակառավարման ինստիտու ցիոն 
կառու ցվածքը և գործու նեու թյան հիմն ական սկզբու նքները: Այստեղից ելնելով, 
օրգանական օրենքը տեղական ինքնակառավարման հիմն ական օրենքն է, որը 
ստեղծու մ է ինքնակառավարման, ինքնակառավարման մարմի նների և, պարզ է, 
սակրեբու լոյի գործու նեու թյան հիմն ական իրավական շրջանակը: 

դ)«Վրաստանի ընտրական օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրգանական օրենքը՝ 
սահմանու մ է Սակրեբու լոյի անդամն երի ընտրու թյան կարգը:

ե)«Վրաստանի ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրենքը 
կազմու մ է սակրեբու լոն, որպես կոլեգիալ վարչական մարմն ի կողմի ց վարչական-
իրավական ակտի հրատարակման և գործադրման, վարչական բողոքի և դիմու մի  
քննարկման, վարչական գործարքի պատրաստման, կնքման և կատարման կարգ: 

զ) «Նորմատիվային ակտերի մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանվու մ 
են սակրեբու լոյի կողմի ց նորմատիվային ակտի պատրաստման, ընդու նման 
(հրատարակման), հրապարակման, գործու նեու թյան, հաշվարկի և համակարգման 
կանոնները:

 է) «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրենքով, «Տու րքերի 
համակարգի հիմու նքների մասին» Վրաստանի օրենքով, «Տեղական տու րքերի 
մասին» Վրաստանի օրենքով, «Լիցենզիաների և թու յլտվու թյու նների մասին» 
Վրաստանի օրենքով, «Պետական գնու մն երի մասին» Վրաստանի օրենքով և 
«Վրաստանի հարկային օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրենքով սահմանվու մ 
են սակրեբու լոյի գործու նեու թյան իրավական հիմու նքները ինքնակառավարող 
մի ավորի ֆինանսների կառավարման և բյու ջետային գործընթացու մ: 

ը) «Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի մասին» Վրաստանի 
օրենքով և «Պետական ու նեցվածքի և տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 
ու նեցվածքը սեփականաշնորհման և օգտագործման իրավու նքով փոխանցելու  
մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանված են սակրեբու լոյի գործու նեու թյան 
իրավական հիմու նքները ու նեցվածքի կառավարման և կարգադրու թյան ոլորտու մ: 

թ) «Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների գործու նեու թյան 
պետական վերահսկողու թյան մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանվու մ 
են սակրեբու լոյի և սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձանց իրավու նքները 
տեղական ինքնակառավարման մարմի նների գործու նեու թյան վրա պետական 
վերահսկողու թյու ն իրականացնելու  գործընթացու մ:

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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ժ) «Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքը կազմու մ է Վրաստանու մ 
հանրային ծառայու թյան կազմակերպման իրավական հիմքերը, կարգավորու մ է 
հանրային ծառայու թյան իրականացման հետ կապված հարաբերու թյու նները և 
սահմանու մ է հանրային ծառայու թյան իրավական իրավիճակը: 

Բացի վերը նշված օրենսդրական ակտերից, ըստ առանձին ոլորտների 
սակրեբու լոյի գործու նեու թյան իրավական հիմքեր են ստեղծու մ, այսպես կոչված, 
ճյու ղային օրենքները, ինչպես նաև Վրաստանի նախագահի հրամանագրերը և 
Վրաստանի  կառավարու թյան որոշու մն երը: 

Սակրեբու լոյի գործու նեու թյան կարևոր հիմք են ստեղծու մ իրենք՝ սակրեբու լոյի 
կողմի ց ընդու նված նորմատիվային ակտերը: Դրանց շրջանու մ առաջնային 
է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նը (ռեգլամե նտը): Ճիշտ սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) է որոշվու մ ոչ մի այն սակրեբու լոյի աշխատանքի 
կազմակերպման կարգը, այլև, ինչը առավել նշանակալից է, անձամբ սակրեբու լոյի 
մանրամասն իրավասու թյու նը: Այդ պատճառով էլ այս փաստաթու ղթը կոչվու մ 
է կանոնադրու թյու ն (ռեգլամե նտ), քանզի այն որոշու մ է այս մարմն ի ինչպես 
իրավասու թյու նը (ինչը, որպես օրենք, կանոնադրու թյան ձևով է սահմանվու մ), 
այնպես էլ նրա աշխատանքի կազմակերպման հարցերը (ինչը, որպես օրենք, 
սահմանվու մ է ռեգլամե նտով): 

1.3 Սակրեբու լոյի գործու նեու թյան հիմն ական սկզբու նքները 
Սակրեբու լոյի գործու նեու թյան հիմն ական սկզբու նքները իրավական բնու յթի 

այն գլխավոր գաղափարներն են, որոնք ստեղծու մ են սակրեբու լոյի նպատակային 
կողմն որոշիչի որոշման և նրա իրավասու թյանը պատկանող հարցերը 
օբյեկտիվորեն և բարենպաստորեն լու ծելու  հիմքը: Այս սկզբու նքները մի ավորու մ 
է, մի  կողմի ց տեղական ինքնակառավարու մ իրականացնելու , իսկ մյու ս կողմի ց, 
կոլեգիալ վարչական մարմն ի գործու նեու թյան սկզբու նքները: Սակրեբու լոյի 
գործու նեու թյան հիմն ական սկզբու նքներն են. 

ա) օրինականու թյան սկզբու նքը: Այս սկզբու նքի համաձայն, սակրեբու լոյի 
կողմի ց գործու նեու թյու նը պետք է իրականացվի օրենքի հիման վրա, օրենքին 
համապատասխան և օրենքով սահմանված շրջանակներու մ: Սակրեբու լոյի 
աշխատանքի կազմակերպու մը և նրա կողմի ց իրավասու թյու նների իրականացու մը 
պետք է հիմն վի Վրաստանի գործող օրենսդրու թյան վրա, իսկ սակրեբու լոյի կողմի ց  
ընդու նված իրավական ակտերը պետք է  համապատասխանեն առաջնակարգ 
իրավաբանական ու ժ ու նեցող ակտերին: Այս սկզբու նքը սակրեբու լոյի որպես 
կոլեգիալ վարչական մարմն ի գործու նեու թյան գլխավոր սկզբու նքներից մե կն է: 
Այս տեսակետից սակրեբու լոյի գործու նեու թյան վրա տարածվու մ են «Ընդհանու ր 
վարչական օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրենքի 5-րդ հոդվածի պահանջները, 
որոնց համաձայն, «Վարչական մարմի նն իրավու նք չու նի օրենսդրու թյան 
պահանջներին հակառակ իրականացնել որևէ արարք: Իրավասու թյան 
չարաշահմամբ հրատարակված վարչական-իրավական ակտը, ինչպես նաև 
վարչական մարմն ի կողմի ց իրականացված արարքը չու նի իրավաբանական ու ժ և 
չեղյալ պետք է հայտարարվի»:

բ) Հրապարակայնու թյան սկզբու նք: Այս սկզբու նքը պահանջու մ է սակրեբու լոյի 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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գործու նեու թյան թափանցիկու թյու ն, տեղական բնակչու թյան կարծիքի իր 
վերահսկողու թյան ենթակայու թյու ն, որոշու մն երի մշակման, ընդու նման և 
գործադրման վերահսկողու թյան գործընթացու մ  քաղաքացիների կողմի ց 
հանրային ազդեցու թյան իրականացման հնարավորու թյու ն: 

Հրապարակայնու թյան սկզբու նքի նշանակու թյու նը, մի  կողմի ց բխու մ է 
ինքնակառավարման էու թյու նից, որի համաձայն, ինքնակառավարու մը Վրաստանի 
քաղաքացիների իրավու նքն է: Համապատասխանաբար, ինքնակառավարման 
մարմի նների, հատկապես սակրեբու լոյի գործու նեու թյան հրապարակայնու թյու նը 
անհրաժեշտ պայման է քաղաքացիների կողմի ց Սահմանադրու թյամբ 
երաշխավորված իրավու նքի իրականացման համար: Մյու ս կողմի ց, սակրեբու լոն 
կոլեգիալ վարչական մարմի ն է և «Ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 10-րդ 
հոդվածի համաձայն, «Ամե ն ոք իրավու նք ու նի ծանոթանալու  վարչական մարմն ու մ 
գոյու թյու ն ու նեցող հրապարակային լրատվու թյանը, ինչպես նաև ստանալու  
դրանց պատճեները, եթե դրանք չեն պարու նակու մ պետական, մասնագիտական, 
կոմե րցիոն կամ անձնական գաղտնիք»: 

Այս սկզբու նքը իրականացվու մ է երեք հիմն ական ու ղղու թյու ններով.
 Լրատվու թյան հրապարակայնու թյու ն: Դա հրապարակայնու թյան սկզբու նքի 
հիմն ական ու ղղու թյու ններից մե կն է, որի համաձայն, սակրեբու լոն 
պարտավոր է ապահովել իր գործու նեու թյան մասին (սակրեբու լոյի և 
սակրեբու լոյի մարմի նների նիստի անցկացման ժամանակը, տեղը և նրա 
օրակարգը, որոշու մն երի նախագծերը և ընդու նած որոշու մն երը) լրատվու թյան 
մատչելիու թյու նը և հրապարակու մը:
 Որոշման մշակման և ընդու նման գործընթացի հրապարակայնու թյու ն: 
Այս ու ղղու թյու նը ենթադրու մ է սակրեբու լոյի և նրա մարմի նների կողմի ց  
որոշու մն երի  մշակման և ընդու նման գործընթացու մ քաղաքացիների 
ընդգրկու մ: Այն մե խանիզմն երի գոյու թյու նը, որոնք հնարավորու թյու ն կտան 
ինքնակառավարող մի ավորու մու մ բնակվող քաղաքացիներին ոչ մի այն ներկա 
գտնվել, այլև անձամբ մասնակցել (արտահայտել կարծիք, առաջադրել հարցեր, 
ներկայացնել և պաշտպանել իրենց առաջարկու թյու նները և կարծիքները) 
սակրեբու լոյի և սակրեբու լոյի մարմի նների (սակրեբու լոյի հանձնաժողովն եր, 
սակրեբու լոյի բյու րո, սակրեբու լոյի ժամանակավոր աշխատանքային խմբեր) 
աշխատանքին:
 Ընդու նած որոշու մն երի կատարման վրա վերահսկողու թյան 
հրապարակայնու թյու ն: Այս ու ղղու թյու նը ենթադրու մ է այն մե խանիզմն երի 
գոյու թյու նը, որոնք Վրաստանի քաղաքացիներին կտան հնարավորու թյու ն 
իրականացնելու  հասարակական վերահսկողու թյու ն սակրեբու լոյի կողմի ց 
ընդու նված որոշու մն երի պատշաճ կատարման վրա: Նշվածը կապված է 
ինչպես որոշման ընդու նման ընթացքի մասին լրատվու թյան մատչելիու թյան, 
այնպես էլ հաշվետվու թյու նների հրապարակայնու թյան և քաղաքացիների 
հնարավորու թյու նների հետ գնահատելու  ինքնակառավարման մարմի նների, և 
պաշտոնատար անձանց գործու նեու թյու նը, արտահայտելու  դիտողու թյու ններ 
և տալու  երաշխաավորու թյու ններ: 

գ) Տեղական իշխանու թյան մի ասնու թյան սկզբու նք: Այս սկզբու նքը ենթադրու մ 
է ինքնակառավարման ներկայացու ցչական և  գործադիր մարմի նների գոյու թյու նը 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 



18

որպես մի ասնական օրգանիզմ: Տեղական ինքնակառավարու մ իրականացելու  
կազմակերպու մը կապվու մ է ինքնակառավարման լիիրավու թյանը պատկանող 
հարցերի պլանավորման, որոշու մն երի նախապատրաստման, ընդու նման, 
իրականացման և կատարման վրա  վերահսկողու թյան գործառու յթների 
տարբեր մարմի նների մի ջև բաշխման հետ: Գործառու յթների նման բաշխու մը 
պայմանավորու մ է երկու  հիմն ական՝ ներկայացու ցչական և գործադիր 
ինստիտու ցիաների գոյու թյու նը: Դրա հետ մի ասին, նման բաժանու մը չի 
կարելի նու յնացնել պետական իշխանու թյան բաժանման հարցի հետ: 
Ինստիտու ցիաների բաժանմամբ կատարվու մ է ոչ թե իշխանու թյան բաշխու մ, 
այլ գործառու յթների վերաբաշխու մ ինքնակառավարման տարբեր մարմի նների 
մի ջև: Ինքնակառավարու մը մի ասնական մարմի ն է և այստեղ կարող է կատարվել 
մի այն իրավասու թյու նների բաշխու մ և ոչ թե իշխանու թյան սահմանազատու մ 
և հավասարակշռու մ: Ինքնակառավարու մը ներկայացնու մ է մի ասնական 
տեղական իշխանու թյու ն, որը իրականացվու մ է ներկայացու ցչական և 
գործադիր  ինստիտու ցիաների մի ջոցով: Այս երկու  ինստիտու ցիաներն էլ 
տեղական իշխանու թյան մասն է և ոչ թե առանձին-առանձին գոյու թյու ն ու նեցող 
իշխանու թյու ններ, ինչպես դա ներկայացված է պետու թյան մակարդակով, որտեղ 
բաժանված են օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանու թյան մարմի նները: 
Իշխանու թյան բաժանման սկզզբու նքի տեղափոխու մը ինքնակառավարման 
մակարդակի վրա և այս սկզբու նքի հիման վրա  ներկայացու ցչական և  
գործադիր մարմի նների սահմանազատման փորձը սկզբու նքորեն ճիշտ չէ: 
Ինչ խոսք, ինչպես ներկայացու ցչական, այնպես էլ գործադիր մարմի ններն 
ու նեն իրենց բնու թագրական առանձնահատու կ գործառու յթները, սակայն այս 
երկու   ինստիտու ցիաների իրավասու թյան որոշու մը խստորեն չի կատարվու մ: 
Համաշխարհային պրակտիկայու մ հաճախ են դեպքերը, երբ մե կ ինստիտու ցիային 
բնու թագրական գործառու յթների փոխադրու մը կատարվու մ է երկրորդ 
ինստիտու ցիայի օգտին: Առանձին դեպքերու մ, հնարավոր է ներկայացու ցչական 
մարմի նը կամ նրա հանձնաժողովը ստանձնի որոշման գործադրման 
իրավասու թյու նը (օր. ինքնակառավարման ինստիտու ցիոն կառու ցվածքի որոշ 
մոդելներու մ գործադիր մարմի ն ընդհանրապես չի ստեղծվու մ և այս գործառու յթը 
իրականացնու մ են ներկայացու ցչական մարմն ի հանձնաժողովն երը): 
Համաշխարհային պրակտիկայու մ կան նաև այնպիսի օրինակներ, երբ գործադիր 
մարմի նը ստանձնու մ է ոչ մի այն գործադիր գործառու յթ, այլև նորմատիվային 
բնու յթի որոշու մն եր ընդու նելու  իրավասու թյու ն:

դ) Կոլեգիալու թյան սկզբու նք: Սակրեբու լոն կոլեգիալ մարմի ն է և, 
համապատասխանաբար, նրա համար պարտադիր է այս սկզբու նքի 
պաշտպանու թյու նը: Իսկ դա ենթադրու մ է հարցերի պատրաստման, քննարկման 
և որոշու մն երի գործընթացու մ տարբեր կարծիքների պլյու րալիզմ և կոնսենսու ս՝ 
ընդհանու ր համաձայնու թյու ն: Կոլեգիալու թյան սկզբու նքի իրականացման հիմք է 
ստեղծու մ սակրեբու լոյի  ընտրովիու թյու նը և բազմանդամու թյու նը: Սակրեբու լոն 
ընտրվու մ է համընդհանու ր, հավասար և ու ղիղ ընտրական  իրավու նքի հիման 
վրա, գաղտնի քվեարկու թյամբ: Ընտրովիու թյան այս սկզբու նքը պայմանավորու մ 
է սակրեբու լոյու մ տեղական բնակչու թյան տարբեր հետաքրքրու թյու նների 
խմբերի համամասնական արտացոլու մ և ստեղծու մ է հիմք սակրեբու լոյի 
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1. Օ.Մելքաձե, Զ. Էզու գբաիա, Մու նիցիպալային իրավու նք, Թբ. 2002 թ. էջ 60:

կողմի ց քննարկվող հարցի մասին տարբերվող կարծիքներ արտահայտելու  
և հանրագու մարելու  համար: Կոլեգիալու թյան սկզբու նքի  պաշտպանու թյան 
երաշխիք է սակրեբու լոյի նիստի իրավասու թյան և որոշու մ ընդու նելու  համար 
պարտադիր քվորու մի  առկայու թյու նը և որոշու մ մի այն քվեարկու թյամբ ընդու նելու  
հնարավորու թյու նը: Կոլեգիալու թյան սկզբու նքի պաշտպանու թյու նը նու յնպես 
ենթադրու մ է սակրեբու լոյի անդամն երին նախագծերի հետ ժամանակին 
ծանոթանալու , անհրաժեշտ  լրատվու թյու ն և  խորհրդատվու թյու ններ 
ստանալու  և սեփական կարծիքը  ազատ արտահայտելու  հնարավորու թյան  
ապահովու մ: «Նշվածին հասնելու  համար անչափ կարևոր է տեղական 
ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմի նների պաշտպանու թյու նը  
ավելորդ քաղաքականացու մի ց: Ընդհանու ր-պետաական քաղաքական ու ժերի  
որոշակի ազդեցու թյու նը տեղական ընտրովի ներկայացու ցիչների վրա, չպետք 
է պայմանավորվի այս վերջինների կողմի ց, այսպես կոչված, կոնյու կտու րային 
գործու նեու թյան, քաղաքական ընդդիմախոսների հետ մի անշանակ արհեստական 
հակադրու թյան, տեղական շահերի և ինքնակառավարման տնտեսա - 
էկոնոմի կական նպատակների անտեսմամբ»:1 Կոլեգիալու թյան սկզբու նքի 
իրականացու մը նաև կապվու մ է  ներկայացու ցչական համամասնու թյան 
պաշտպանու թյան սկզբու նքի հետ: 

ե) Ներկայացու ցչական համամասնու թյան պաշտպանու թյան սկզբու նք: Այս 
սկզբու նքի համաձայն, սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երը, թե աշխատանքային 
խմբերը պետք է կազմվեն սակրեբու լոյու մ ներկայացված տարբեր քաղաքական 
ու ժերի ներկայացու ցչական համամասնու թյան պաշտպանու թյամբ: 
Սակրեբու լոն իրավու նք չու նի սակրեբու լոյի ֆրակցիային կամ սակրեբու լոյու մ 
ընտրված որևէ կու սակցու թյան ներկայացու ցչի մե րժել ու նենալու  գոնե մե կ 
ներկայացու ցիչ սակրեբու լոյի ամե ն հանձնաժողովու մ, կամ աշխատանքային 
խմբու մ: 

զ) Անկախու թյու ն և անկողմն ակալու թյու ն հարցերը լու ծելիս: Այս սկզբու նքը 
բխու մ է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական 
օրենքի պահանջից, որի համաձայն ինքնակառավարման մարմի նները 
օրենքով սահմանված սեփական  իրավասու թյու նները իրականացնու մ են 
անկախ և սեփական պատասխանատվու թյամբ, ինչը ենթադրու մ է այն, որ չի 
թու յլատրվու մ ինքնակառավարման մարմի ններին սեփական իրավասու թյու նները 
իրականացնելիս դիրեկտիվն եր տալ կամ ստիպել (վարչական, քաղաքական, 
ֆինանսական կամ այլ լծակներ կիրառելով): Այս սկզբու նքի պաշտպանու թյու նը, 
նու յնպես երաշխավորված է «Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 
գործու նեու թյան պետական վերահսկողու թյան մասին» Վրաստանի օրենքով, 
որի համաձայն, ինքնակառավարման սեփական իրավասու թյան վրա 
վերահսկողու թյու նը թու յլատրելի է մի այն  օրենքի հետ համապատասխանու թյան 
պաշտպանու թյան ձևով (տես՝ օրինականու թյան պաշտպանու թյան սկզզբու նքը): 
Սակրեբու լոյի կողմի ց հարցերի անկախ լու ծու մը ենթադրու մ է անկախու թյու ն 
պետական մարմի ններից և ոչ թե քաղաքացիների մասնակցու թյու նից: Տեղական 
ինքնակառավարման հասկացու թյու նը մատնանշու մ է հարցերի լու ծու մը՝ 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 



20

տեղական բնակչու թյան շահերին համապատասխան: Այդպիսով, այդ սկզբու նքի 
իրականացու մը նախատեսու մ է այն մե խանիզմն երի գոյու թյու նը, որոնք պետք 
է պաշտպանեն տեղական ինքնակառավարման մարմի ններին պետու թյան  
մի ջամտու թյու նից: Դրա համար անհրաժեշտ է ինչպես  ինստիտու ցիոն, 
այնպես էլ ֆինանսա-տնտեսական անկախու թյան ապահովու մ և պետու թյան 
կողմի ց ինքնակառավարման մարմի նների գործու նեու թյան վերահսկողու թյան 
ռեգլամե նտացու մ: Ինստիտու ցիոն անկախու թյու նը ենթադրու մ է տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նների ստեղծման այնպիսի կարգ, որը պետու թյանը 
հնարավորու թյու ն չի տա ու ղիղ հիերարխային ենթակայու թյան վերածել տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նները: Այսպիսի կարգը  տրված է ինչպես »Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» եվրոպական Խարտիայով, այնպես էլ «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքով և ենթադրու մ 
է տեղական ինքնակառավարման մարմի նների  ձևավորու մ անմի ջականոորեն 
բնակչու թյան կողմի ց, առանց պետական  կառավարման մարմի նների 
մի ջամտու թյան: Ֆինանսա-տնտեսական անկախու թյու նը, մի  կողմի ց, կապված է 
սեփական ու նեցվածքի և անկախ բյու ջեի  գոյու թյան հետ, իսկ մյու ս կողմի ց, օրենքով 
որոշված իրավասու թյու նների՝ ինքնակառավարող մարմն ի ու նեցած ու նեցվածքի, 
ֆինանսների, այլ նյու թա-տեխնիկական մի ջոցների բավարարվածու թյան և 
համապատասխանու թյան հետ: 

 Ինչ վերաբերու մ է անկողմն ակալու թյանը, այս սկզբու նքը բխու մ է «Ընդհանու ր 
վարչական Օրենսդրու թյան 8-րդ հոդվածի պահանջից», որի համաձայն, 
«Վարչական մարմի նը պարտավոր է իր իրավասու թյու նը իրականացնել 
անկողմն ակալ» և «վարչական վարու յթին չի կարող մասնակցել պաշտոնատար 
անձը, որն ու նի անձնական հետաքրքրու թյու ն, կամ առկա այլ հանգամանք, 
որը ազդեցու թյու ն կգործի գործի վճռման վրա»: «Ընդհանու ր վարչական 
օրենսդրու թյամբ» սահմանված այս պահանջը նու յնպես տրված է «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի 323 հոդվածի 5-րդ կետու մ. 
«Սակրեբու լոյի անդամը պարտավոր է հրաժարվել սակրեբու լոյի նիստու մ այն 
հարցի վճռմանը մասնակցու թյու նից և քվեարկու թյու նից, որի նկատմամբ նա ու նի 
գու յքային կամ այլ անձնական հետաքրքրու թյու ն:

է) Օրենքով սահմանված գործառու յթների իրականացման վրա անկախ 
պատասխանատվու թյան սկզբու նք: Անկախ պատասխանատվու թյու ն նշանակու մ 
է արարքի վրա (գործողու թյու ն կամ անգործու թյու ն) պատասխանատվու թյու ն 
սեփական ռեսու րսներով (նյու թական կամ այլ տեսակ): Ինքնակառավարող մի ավորը  
հանրային իրավու նքի անկախ իրավաբանական դեմք է: Համապատասխանաբար, 
նա ու նի անկախ պատասխանատվու թյու ն, այսինքն՝ նա պատասխան չի տալիս 
այլ իրավաբանական դեմքերի պարտականու թյու նների համար այնպես, ինչպես 
այլ իրավաբանական անձինք պատասխան չեն տալիս ինքնակառավարող 
մի ավորի պարտականու թյու նների համար: Դա քաղաքացիական օրենսդրու թյամբ 
սահմանված ընդհանու ր կարգ է: Համանման կարգ է սահմանված ընդհանու ր 
վարչական օրենսդրու թյան 208-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, որի համաձայն էլ, «...
տեղական ինքնակառավարման մարմն ի,, ինչպես նաև նրա պաշտոնատար անձի 
կամ այլ ծառայողի կողմի ց իր ծառայական պարտականու թյու նը իրականացնելիս 
հասցված վն ասի համար պատասխանատու  է տեղական ինքնակառավարման 
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(կառավարման) մարմի նը»: Թերևս, Վրաստանի Սահմանադրու թյան 42-րդ 
հոդվածի 9-րդ կետով սահմանված է, որ «Բոլորի համար երաշխավորված է 
պետական և ինքնակառավարման մարմի ններից և  ծառայողներից անօրեն 
հասցված վն ասի դատական կարգով լրիվ վարձատրու թյու ն պետական 
մի ջոցներից»: Սահմանադրու թյան այս գրու թյու նը պայմանավորված է նրանով, 
որ պետու թյու նը հանդիսանու մ է  մարդու  իրավու նքների պաշտպանու թյան 
երաշխիք և ելնելով այն բանից, որ կարող է ինքնակառավարող մի ավորը չու նենալ 
բավարար մի ջոցներ վն ասը հատու ցելու  համար, պետու թյու նը ստանձնու մ է 
պարտականու թյու ն հատու ցել այս վն ասը, թերևս դա չի բացառու մ, այսպես կոչված, 
ռեգրեսի իրավու նքը՝պետու թյու նը հետագայու մ պահանջու մ է  ինքնակառավարող 
մի ավորից իր կողմի ց ինքնակառավարող մի ավորի փոխարեն վճարած մի ջոցները 
ետ վերադարձնել: 

Ը) Բնակչու թյան առջև հաշվետվու թյան սկզբու նք: Սակրեբու լոն իր 
գործու նեու թյու նը և իրավասու թյու նը իրականացնելու  համար հաշվետու  է 
մի այն ընտրողների առջև: Այս սկզբու նքի իրականացու մը կապվու մ է ինչպես 
հրապարակայնու թյան պաշտպանու թյան, այնպես էլ հաշվետվու թյան 
պարտականու թյան մե խանիզմն երի գոյու թյան հետ: Այս մե խանիզմն երը 
ենթադրու մ են սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձանց 
և սակրեբու լոյի անդամն երի կողմի ց բնակչու թյան առջև պարտադիր 
պարբերական հաշվերտվու թյու ններ և ինքնակառավարման գործադիր 
մարմի նների և պաշտոնատար անձանց հաշվետվու թյան պարտականու թյու նը 
սակրեբու լոյի առջև: Հաշվետվու թյան պարտականու թյան նման բաժանու մը 
ցու յց է տալիս, որ սակրեբու լոն պատասխանատու  է բնակչու թյան առջև ոչ 
մի այն սեփական, այլև ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի գործու նեու թյան 
համար ևս: Սակրեբու լոն իրավասու  է և ցանկալի է նաև, որ գործադիր մարմն ի 
և  պաշտոնական անձանց կանոնադրու թյամբ սահմանի ոչ մի այն սակրեբու լոյի, 
այլև  անմի ջականորեն բնակչու թյանը  պարբերաբար  հաշվետվու թյու ններ 
հանձնելու  պարտականու թյու ն, սակայն, ելնելով այն բանից, որ սակրեբու լոն 
ինքն է որոշու մ իր գործադիր մարմի նների գործառու յթները, իրավասու թյու նները, 
գործու նեու թյան կարգը և վերահսկողու թյան ձևերը, բնակչու թյան առջև 
անմի ջականորեն պատասխանատու  է սակրեբու լոն և ոչ թե նրա կողմի ց 
ստեղծված գործադիր մարմի նները: 
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Գլու խ II Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նները

2.1 Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նների որոշու մ 

Սակրեբուլոյի կողմից սեփական իրավասությունների որոշումը 
սկզբունքային և կարևորագույն հարց է, որի ճիշտ լուծումից է կախված 
ինքնակառավարման մարմինների ներդաշնակ գործունեությունը և տեղական 
իշխանության միասնականության սկզբունքի իրականացումը: «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը սահմանում 
է միայն սակրեբուլոյի առանձնահատուկ իրավասությունները: Դրանք այն 
հարցերն են, որոնք կարող է վճռել միայն սակրեբուլոն և որի լիազորումը 
ինքնակառավարման այլ մարմիններին անթույլատրելի է: Օրգանական 
օրենքով սահմանված այս առանձնահատուկ իրավասություններից, 
կարելի է ասել, գլխավորն է սակրեբուլոյի իրավասությունը հաստատելու 
ինչպես սեփական, այնպես էլ գործադիր մարմնի և նրա կառուցվածքային 
կամ տարածքային մարմինների դրույթները, այսինքն՝ կատարել 
օրգանական օրենքով սահմանված ինքնակառավարող միավորի 
սեփական իրավասությունների վերաբաշխում ինքնակառավարման 
ներկայացուցչական և գործադիր մարմինների և պաշտոնատար անձանց 
միջև: Այդ իրավասությունը անչափ կարևոր է և միայն նրա ճիշտ և մտածված 
գործադրմամբ է հնարավոր հասնել ինքնակառավարման մարմինների 
միջև գործառույթների պատշաճ բաժանման: Մինչև 2006 թվականը գործող 
օրգանական օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման և կառավարման 
մասին» սահմանում էր ինչպես սակրեբուլոյի, այնպես էլ գործադիր մարմնի՝ 
շրջանային վարչության (քաղաքապետարանի) և ինքնակառավարման 
պաշտոնատար անձնաց իրավասությունները, համապատասխանաբար, 
սակրեբուլոն զրկված էր այս իրավասությամբ ինքնակառավարող միավորի 
լիիրավությանը պատկանող հարցերով որոշումներ ընդունելու և կատարելու 
իրավունքի բաշխումը ինքնակառավարման մարմինների միջև ըստ իր 
հայեցողությամբ: 2005 թվականին ընդունված օրգանական օրենքը «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին», որը գործադրվեց 2006 թվականից, հիմնովին 
փոխեց այս մոտեցումը, որով Վրաստանի օրգանական օրենքը մոտեցրեց 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Եվրոպական խարտիայով 
սահմանված չափանիշերին և ստեղծեց տեղական ինքնակառավարման 
ներկայացուցչական մարմնի առաջատար դերի իրավական հիմքերը: Ցավոք, 
2006 թվականին ընտրված սակրեբուլոները ոչ այնքան արդյունավետորեն 
կիրառեցին նշված իրավունքը: Ինքնակառավարման հզորությունը կախված 
է ինքնակառավարման ներկայացուցչական մարմնի դերից: Մինչև օրս 
այս օղակը ինքնակառավարման ինստիտուցիաներում դեռևս թույլ է 
դրսևորված: Առաջին պլանին, ավանդաբար կանգնած է գործադիր մարմինը, 
գամգեբելին (քաղաքապետը) և ոչ թե սակրեբուլոն: Դրա պատճառներից 
մեկը պայմանավորում էր նաև «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
օրենքի թերությունը, որի համաձայն, ճիշտ է, ինքնակառավարող միավորի 
ղեկավար հայտարարվում էր սակրեբուլոյի նախագահը, սակայն գամգեբելին 
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(քաղաքապետը) ներկայացնում էր ոչ միայն հանրային աստիճանավորը, 
այլև քաղաքական պաշտոնատար անձը, որին ընտրում էր սակրեբուլոն 
սակրեբուլոյի բյուրոյի ներկայացմամբ անցկացված մրցույթի հիման վրա: 
Միաժամանակ, ինքնակառավարող միավորի այնպիսի կարևորագույն 
գործառույթներ, ինչպիսիք են ունեցվածքի և ֆինանսների կառավարումը, 
օրենքի համաձայն, կենտրոնանում էր գամգեբելիի (քաղաքապետի) 
ձեռքում: 2009 թվականի դեկտեմբերին օրգանական օրենքում մտցված 
փոփոխություններով իրատեսորեն փոխվեց հաշվեկշիռը սակրեբուլոյի 
օգտին: Գամգեբելին (քաղաքապետը) հանդիսանում է ոչ թե քաղաքական 
պաշտոնատար դեմք, այլ միայն հանրային աստիճանավոր, որին 
պաշտոնին նշանակում և ազատում է սակրեբուլոյի նախագահը: Նույնպես, 
ինքնակառավարող միավորի ունեցվածքի և ֆինանսների կառավարման 
հարցերը կախված չեն գամգեբելիի (քաղաքապետի) միանձնյա որոշումից: 
Օրգանական օրենքում մտցված փոփոխությունները ստեղծեցին իրատեսական 
իրավական հիմք միանձնյա կառավարումից կոլեգիալ կառավարման 
անցնելու համար: Արդեն ստեղծվել է կատարյալ  հնարավորություն, 
որպեսզի մեկընդմիշտ հրաժարվեն միանձնյա կառավարման 
խորհրդային ժառանգությունից, սակայն օրենքի գործադրումը կախված 
է անձամբ սակրեբուլոյի որոշումներից: Սակրեբուլոն ինչպես սեփական 
կանոնադրությամբ (ռեգլամենտով), այնպես էլ շրջանային վարչության 
(քաղաքապետարանի), շրջանային վարչության (քաղաքապետարանի) 
կառուցվածքային միավորների և տարածքային մարմինների դրույթները 
հաստատելիս, պետք է դրսևորի հաստատուն կամք կոլեգիալ կառավարման 
մոդելին անցնելու համար: Այս դրույթները քննարկելիս և ընդունելիս 
առավելագույնս պետք է ապահովված լինի սակրեբուլոյի առաջատար դերը: 
Այդպիսի ինստիտուցիոն կառուցվածքը, ինչ խոսք, կարող է լինել նվազ 
հրատապ, բայց ինքնակառավարման այն գլխավոր հիմնախնդիրներից 
մեկը, ինչպիսին է ռեպրեզենտատության և բնակչության վստահության, 
ինքնակառավաման գործընթացներում բնակչության ընդգրկվածության 
ծայրաստիճան ցածր մակարդակը, ինքնակառավարման աստիճանավորների 
կամ սակրեբուլոյի անդամների կողմից նախաձեռնության բացակայությունը 
ինքնակառավարման մարմինների միանձնյա կառավարման և միանձնյա 
որոշումներ ընդունելու խորհրդային կարգը կարող է հաղթահարվել միայն 
կոլեգիալ մարմինների դերի մեծացմամբ: Անհրաժեշտ է, ամեն տեսակի 
կոլեգիալ մարմնի ուժեղացում. ինչպես սակրեբուլոյի, այնպես էլ սակրեբուլոյի 
հանձնաժողովների, և, որ գլխավորն է, գործադիր կառուցվածքում 
արմատավորել որոշումների կոլեգիալ ընդունում: Այս ամենը հնարավոր է 
ինքնակառավարման մարմինների դրույթների միջոցով, որոնց ընդունումը 
սակրեբուլոյի առանձնահատուկ իրավասությունն է:

Ինքնակառավարման մարմինների դրույթները կազմելիս վճռական 
նշանակություններից մեկը շնորհվում է սակրեբուլոյի կանոնադրությանը 
(ռեգլամենտին): «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի 
օրգանական օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, սակրեբուլոյի 
ինչպես կառուցվածքը և գործունեության կարգը, այնպես էլ իրավասությունները 
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որոշվում են սակրեբուլոյի կանոնադրությամբ (ռեգլամենտով): «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը, միանգամայն 
արդարացիորեն, չի որոշում տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
կամ ծառայությունների լիիրավությունները և 16-րդ հոդվածով կազմում 
է ընդհանուր առմամբ ինքնակառավարող միավորի իրավասությունները: 
Սակրեբուլոն այս իրավասություններից պետք է որոշի, թե որը պետք 
է իրականացնի ինքնակառավարման այս կամ այն մարմինը: Օրենքով 
հաստատված է միայն մեկ սահմանափակում, մասնավորապես, 22-րդ 
հոդվածով տրված են այն իրավասությունները, որոնք միայն սակրեբուլոյի 
առանձնահատուկ լիիրավությանն են պատկանում և որոնք չի կարող 
կատարել ինքնակառավարման այլ մարմին: Այսպիսով, բացի վերևում 
նշված սահմանափակումից, սակրեբուլոն ունի հնարավորություն 
իր հայեցողությամբ բաժանել օրգանական օրենքի 16-րդ հոդվածով 
սահմանված իրավասությունները ինքնակառավարման մարմինների և 
կառուցվածքների միջև: Դա, սակրեբուլոյի կարևորագույն իրավասությունն 
է և խոսում է սակրեբուլոյի որպես ինքնակառավարման գլխավոր մարմնի 
մասին: Օրգանական օրենքը սակրեբուլոյին տվեց իրավունք որոշելու 
ինչպես սեփական, այնպես էլ ինքնակառավարման այլ մարմինների 
իրավասությունները: Այս իրավասությունները որոշելիս անհրաժեշտ է 
ճիշտ հաշվեկշռի պաշտպանումը ռեպրեզենտատության և լիիրավության 
միջև: Ինքնակառավարումը քաղաքացիներին ամենամոտ կանգնած 
իշխանությունն է, այդ պատճառով, պարզ է, ինքնակառավարման 
մարմինների կողմից ընդունված որոշումների ռեպրեզենտատությունը 
կարևորագույն է: Սակայն այսպիսի մեկ հայացքով, ժողովրդական 
որոշումները ոչ միշտ կարող են լինել ռացիոնալ: Այդպիսի որոշումները, 
որոնք մեկ անգամ կիրառելիս կարող են ամենից ավելի ընդունելի լինել 
բնակչության համար, վերջին հաշվով հնարավոր է ավելի վնասեն նրանց 
շահերը: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է որոշումների ժողովրդականությունը 
հաշվեկշռվի որոշումների ռացիոնալացմամբ (որը կարող է սկզբում այնքան 
էլ ընդունելի չլինի բնակչության համար): Ներկայացուցչական մարմինը, 
որը ընտրվում է անմիջականորեն բնակչության կողմից, կողմնորոշված 
է նրա կողմից ընդունված որոշումների ռեպրեզենտատության վրա: 
Ինչ վերաբերում է գործադիր մարմնին, որը կազմված է վարձված և 
արհեստավարժ գործիչներից, կողմնորոշված է որոշումների ընդունման 
ռացիոնալության և ավելի պակաս՝ դրանց ժողովրդականության վրա: 
Այսպիսի հաշվեկշռի պաշտպանությունը, պարզ է, չի նշանակում հարցերի 
մեխանիկական սահմանազատում: Ինքնակառավարող միավորի սեփական 
իրավասությանը հատկացված իրավունքը ամեն հարցով որոշումներ 
պատրաստելու, ընդունելու և կատարելու մասին, ռացիոնալ կերպով պետք 
է բաժանվի ներկայացուցչական և  գործադիր մարմինների միջև: Դրա 
հետ միասին  իրավասությունների բաժանման ժամանակ սակրեբուլոն 
պետք է ունենա արդյունավետ մեխանիզմներ ոչ միայն վերահսկողություն 
սահմանելու գործադիր կառուցվածքների կամ պաշտոնատար անձանց 
գործունեության վրա, այլև ինքն էլ մասնակցություն ունենա գործադրման 
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հետ կապված որոշումների ընդունման գործնթացին: Միաժամանակ պետք 
է ստեղծվեն նաև այն մեխանիզմները, որոնք գործադիր կառուցվածքներին 
հնարավորություն կտան հաշվեկշռել սակրեբուլոյի կողմից ընդունելի 
որոշման ռեպրեզենտատությունը իր արհեստավարժ գիտությամբ և 
փորձով: Այսպիսի մեխանիզմների իրատեսական գործարկումը հնարավոր 
է իրավասության իրականացման գործընթացը փուլերով ըմբռնելու 
դեպքում: Մինչև օրս, երբ գերակշռում էր միանձնյա որոշման ընդունման 
ձևը, իրավասությունների գործընթացը փուլերի բաժանելու ռացիոնալ 
հիմք չառաջացավ: Որոշման պատրաստումը, ընդունումը և գործադրումը 
կուտակված էր մոնոկրատական մարմնում: Այս դեպքում առաջին 
պլանի վրա էր հրատապությունը, ինչը հակասության մեջ է մտնում 
իրավասությունների իրականացումը փուլերի բաժանելու հետ, քանզի 
գործընթացի փուլերի բաժանումը ենթադրում է գործընթացի ժամանակի 
երկարաձգում: Միանձնյա կառավարման փոխարեն կոլեգիալ կառավարման 
տեսակի մտցնումը անպայմանորեն պահանջում է իրավասությունների 
իրականացման գործընթացի յուրաքանչյուր փուլի հաջորդաբար անցում: 
Կառավարման այդ տեսակը կարող է լինել նվազ հրատապ, սակայն ի 
տարբերություն միանձնյա կառավարումից, ավելի ռեպրեզենտատուլ և 
ռացիոնալ: Նման դեպքում ինքնակառավարման մարմինները գործում 
են ինչպես միասնական օրգանիզմ, ինքնակառավարման յուրաքանչյուր 
կառուցվածքը, թե պաշտոնատար դեմքը առավելագույնս է ընդգրկված 
ինքնակառավարող միավորի իրավասությանը պատկանող հարցերի վճռման 
գործում և, որ գլխավորն է, նման դեպքում գոյություն ունի իրատեսական 
հնարավորություն իրավասությունների իրականացման գործընթացում 
ընդգրկելու քաղաքացիների, ոչկառավարական կազմակերպությունների և 
այլ շահագրգիռ անձանց: 

Իրավասությունների իրականացումը հիմնականում բաժանվում է 
որոշման պատրաստման, ընդունման և գործադրման փուլերի: 

ա) որոշման պատրաստումը ենթադրում է. 
 կանխագուշակում, այսինքն՝ հասնելիք իրավիճակի իմաստային 
մոդելավորում,
 հարաբերակցություն, այսինքն՝ գոյություն ունեցող իրավիճակի 
համեմատություն հասնելիք իրավիճակի հետ, որով բացահայտվում է, 
թե գոյություն ունեցող իրավիճակից ինչը պետք է պահպանվի, զարգանա 
և վերացվի,
 գործընթացի նկարագրություն, որտեղ պետք է արտացոլվեն այն 
ռեսուրսները (նյութական, ֆինանսական, մարդկային և այլն) , որոնք 
անհրաժեշտ են որոշման համար, ինչպես նաև նպատակին հասնելու 
մեթոդները և դրանց հաջորդականությունը:

բ) Որոշման ընդունումը ենթադրում է. 
 հասնելիք նպատակի նպատակահարմարության գնահատում,
 հիմնախնդիրների վերլուծություն և դրանց վճռման այլընտրական 
ուղիների գնահատում ռիսկ գործոնների, օրինականության, 
արդյունավետության, ռացիոնալության, տնտեսման, բնակչության 
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շահերի հաշվառումով,
 ընդունվելիք որոշման ձևակերպում,
 որոշման ընդունում և ձևակերպում:

գ) Որոշման գործադրումը ենթադրում է. 
 որոշման կատարման պլանավորում, այսինքն՝ որոշման կատարման 
համար անհրաժեշտ միջոցառումների հաջորդականությունը և 
կատարման ժամկետները,
 կատարման ընթացքի վերահսկում, 
 կատարման մասին հաշվետվություն և գնահատում:

Իրավասությունների իրականացման գործընթացի այսպիսի ըմբռնումը 
տալիս է այս գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում  ինքնակառավարման 
ներկայացուցչական և գործադիր մարմինների, դրանց կառուցվածքային 
միավորների, ինչպես նաև քաղաքացիների խմբերի և շահագրգիռ անձանց 
համամասնակցության հնարավորություն:

Իրավասությունների ոլորտները որոշելիս, ուշադրության արժանի է 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
16-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, որի համաձայն, «Ինքնակառավարող միավորը 
իրավասու է ընդունելու որոշում այնպիսի հարցով, որը օրենքի համաձայն 
չի պատկանում իշխանության այլ մարմնի իրավասությանը և արգելված 
չէ ինքնակառավարող միավորի համար»: Այդպիսով, իրավասությունների 
հարցը չի սահմանափակվում միայն օրգանական օրենքի 22-րդ հոդվածի և 16-
րդ հոդվածի 2-րդ կետի թվարկությամբ: Բացի դրանից, ինքնակառավարումը 
իրավասու է ընդունելու որոշում բոլոր այն հարցերով, որոնք չեն մտնում 
պետական իշխանության մարմինների իրավասության մեջ կամ օրենքով 
արգելված չեն ինքնակառավարող միավորի համար: Ինչ խոսք, այս հարցերի 
շրջանը անսպառ ոլորտ է, որոնց մանրամասն թվարկումը անհնար է, 
սակայն սակրեբուլոն այս ոլորտից կարող է առանձնացնել և դրույթներում 
արտացոլել այնպիսի հարցեր, որոնց իրականացումն էլ կարևոր է համարում 
տեղական բնակչության շահերին համապատասխան: 

Դրույթներում իրավասությունները որոշելիս ցանկալի է կիրառել 
իրավասությունները ըստ ոլորտների բաժանման չափորոշիչներ: Այդպիսի 
բաժանումը իրավասությունների թվարկությանը տալիս է սիստեմային 
բնույթ և ակնհայտ է դարձնում այս կամ այն ոլորտում ինքնակառավարման 
լիիրավությանը պատկանող հարցերի շրջանը: Դրա հաշվառումով 
սակրեբուլոյի իրավասությունները կարելի է բաժանել հետևյալ ոլորտների.

 իրավասություն ընդհանուր - վարչարարության ոլորտում, 
 իրավասություն ֆինանսա-տնտեսական ոլորտում, 
 իրավասություն ինքնակառավարող միավորի ունեցվածքի կառավարման 
ոլորտում, 
 իրավասություն սոցիալական ոլորտում, 
 իրավասություն ինքնակառավարող միավորի տարածքի բարեկարգման 
և կենցաղային-կոմունալային ոլորտում, 
 իրավասություն հողօգտագործման և բնական ռեսուրսներից օգտվելու 
ոլորտում, 
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 իրավասություն ինքնակառավարող միավորի տարածքի նախագծման 
ոլորտում, 
 իրավասություն տրանսպորտի և ճանապարհային տնտեսության 
ոլորտում,
 իրավասություն հաշվարկի և իրազեկության ոլորտում: 

2.2 Սակրեբուլոյի իրավասությունը ընդհանուր-վարչարարության 
ոլորտում

Ընդհանուր-վարչարարության ոլորտին են պատկանում 
ինքնակառավարման մարմինների կառուցվածքների ստեղծման, 
իրավասությունների և դրանց կառավարման հետ կապված հարցերը 
(պաշտոնատար անձանց ընտրություն-վերընտրություն, պաշտոնին 
նշանակման-ազատման մասին համաձայնությունը, իրավասությունների 
ճանաչումը և նրա վաղաժամկետ դադարեցումը, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների կառուցվածքների հաստատումը և այլն), 
ինչպես նաև այնպիսի հարցեր, որոնք կապված են ինքնակառավարող միավորի 
ներքին վարչական բաժանման հետ, ինքնակառավարող միավորումում 
գոյություն ունեցող աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների, 
ինքնակառավարող միավորի խորհրդանշանի և պատվավոր պարգևների 
հաստատման հետ: Դրանից ելնելով, ընդհանուր-վարչարարության ոլորտում 
սակրեբուլոյի իրավասություններին պատկանում են. 

 սակրեբուլոյի նախագահի, նրա տեղակալի, սակրեբուլոյի 
հանձնաժողովների և ժամանակավոր աշխատանքային խմբերի 
նախագահների ընտրությունը և վերընտրությունը,
 սակրեբուլոյի հանձնաժողովների և ժամանակավոր աշխատանքային 
խմբերի ստեղծումը և վերացումը, դրանց անձնակազմի հաստատումը և 
դրանում փոփոխությունների մտցնումը,
 սակրեբուլոյի անդամի իրավասության ճանաչման և իրավասության 
վաղաժամկետ դադարեցման մասին որոշման ընդունումը,
 սակրեբուլոյի նախագահի համաձայնությունը գամգեբելի 
(քաղաքապետի) նշանակել-ազատելու մասին,
 վերահսկողություն տեղական ինքնակառավարման գործադիր 
մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործունեության վրա, դրանց 
հաշվետվությունների  ունկնդրում և գնահատում,
 ինքնակառավարող միավորումում վարչական միավորների ստեղծում և 
վերացում, դրանց սահմանների որոշում և փոփոխում, 
 սակրեբուլոյի կանոնադրության (ռեգլամենտի), սակրեբուլոյի 
հանձնաժողովների, սակրեբուլոյի աշխատակազմի, շրջանային 
վարչության (քաղաքապետարանի), շրջանային վարչության 
(քաղաքապետարանի) կառուցվածքային միավորների և տարածքային 
մարմինների  դրույթների հաստատում և փոփոխությունների մտցնում,
 Վրաստանի օրենսդրությամբ սահմանված նորմատիվների 
շրջանակներում տեղական ինքնակառավարման հանրային 
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ծառայողների պաշտոնական շահույթի հաստիքների հաստատում և 
փոփոխությունների մտցնում, 
 «Հանրային ծառայության մասին» Վրաստանի օրենքի 85-րդ հոդվածի 
3-րդ կետի համաձայն, տեղական ինքնակառավարման գործիչների 
մրցութային-ատեստացիոն հանձնաժողովի նախագահի նշանակում,
 սակրեբուլոյի նախագահի ներկայացմամբ «Հանրային ծառայության 
մասին» Վրաստանի օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համապատասխան, 
տեղական ինքնակառավարման աստիճանավորների հավելյալ 
որակավորման պահանջների սահմանում, 
 ինքնակառավարող մարմնի անունից կնքած համաձայնագրերի և 
պայմանագրերի հաստատում,
 հավաքների, հանրահավաքների, ցույցերի անցկացման հետ կապված 
հարցերի կարգավորում Վրաստանի օրենսդրությամբ որոշված կարգով,
 փողոցների, հրապարակների անվանում և համարակալում,
 ինքնակառավարող միավորի խորհրդանշանների հաստատում և 
փոփոխությունների մտցնում,
 ինքնակառավարող միավորի պատվոգրերի և կոչումների ընդունման և 
շնորհման կարգի հաստատում: 

Այս գլխում տրված է մանրամասն լրատվություն ընդհանուր-
վարչարարության ոլորտում սակրեբուլոյի  իրավասության հիմնական 
մասի մասին, իսկ սակրեբուլոյի անդամների իրավասության ճանաչման 
և դադարեցման, տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձանց 
ընտրության/նշանակման և վերընտրության/ազատման, ինչպես նաև 
տեղական ինքնակառավարման գործադիր մարմինների և պաշտոնատար 
անձանց գործունեության վրա սակրեբուլոյի վերահսկողության 
իրավասությունների մասին կխոսվի գրքի հերթական գլուխներում: 

ա) Ինքնակառավարող միավորումում վարչական միավորների ստեղծում 
և վերացում, դրանց սահմանների սահմանում և փոփոխում: 

Սակրեբուլոյի կողմից այս իրավասության իրականացումը կապված է 
շրջանային վարչության (քաղաքապետարանի) տարածքային մարմինների 
ստեղծման և դրանց իրավասության տարածքային սահմանների որոշման 
հետ: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքը 
սակրեբուլոյին տալիս է իրավունք ըստ իր հայեցողությամբ որոշել, 
թե քանի վարչական միավորի պետք է բաժանվի ինքնակառավարող 
միավորը: Այս իրավունքը տրվեց սակրեբուլոներին 2006 թվականից, 
թերևս, հազվադեպ բացառություններից բացի, դրա իրականացումը 
չի կատարվել: Ինքնակառավարող միավորի վարչական միավորները 
մինչև օրս հենվում են այն բաժանման վրա, որը գործում է խորհրդային 
ժամանակաշրջանից և, որտեղ մինչև 2006 թվականը գոյություն ունեին 
ինքնակառավարող միավորներ: Վարչական միավորների ստեղծման 
առաջնային նպատակն է ապահովել տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների կապը բնակչության հետ: Այս հիմնախնդիրը առանձնապես 
հրատապ  դարձավ 2006 թվականին անցկացված բարեփոխման արդյունքում, 
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որի համապատասխան տեղի ունեցավ ինքնակառավարող միավորների 
խոշորացում և ինքնակառավարման իրականացման տարածքային հիմք 
սահմանվեց շրջանը: Դրա հետևանքով, բնակչությունը տարածքով հեռացավ 
ինքնակառավարման մարմիններից: Այդ պատճառով, որպես տարածքային 
հեռացման փոխհատուցում օրգանական օրենքը որոշեց ինքնակառավարող 
միավորի ներքին վարչական բաժանման անհրաժեշտությունը և այս 
միավորումներում շրջանային վարչությունների (քաղաքապետարանի) 
տարածքային մարմինների ստեղծումը: Ինքնակառավարող միավորումների 
գոյություն ունեցող վարչական բաժանումը որոշ ինքնակառավարող 
միավորումում կարող է լինել իսկապես լավագույնը, թերևս այն 
բանի հաշվառումով, որ այսպիսի վարչական բաժանումը ստեղծվել է 
մոտավորապես 80-90 տարի առաջ, հավանաբար այն չի կարող սպառիչ 
պատասխանել այսօրվա պահանջներին, այդ պատճառով անհրաժեշտ է 
դրանց վերանայումը: Այս հարցով սակրեբուլոն, առաջին հերթին, պետք է 
հաշվի առնի բնակավայրերում բնակիչների թվաքանակը, բնակավայրերի 
միջև հեռավորությունը, ենթակառույցը, բնակավայրերում գոյություն ունեցող 
հիմնախնդիրների յուրահատկությունը, տեղական բնակչության կարծիքը և 
այլն: Նույնպես անպայման հաշվի է առնվելու, թե ինչ իրավասություններ 
կունենան այս միավորումներում նշանակված շրջանային վարչության 
(քաղաքապետարանի) տարածքային միավորները: Օրենքի համաձայն, ամեն 
տարածքային միավոր պետք է ունենա սեփական անհատական դրույթը, 
ինչը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր վարչական միավորի 
յուրահատկության համաձայն որոշել համապատասխան տարածքային 
մարմնին այլ համանման մարմնից տարբերող իրավասությունները:

բ) Տեղական ինքնակառավարման հանրային ծառայողների պաշտոնական 
շահույթի հաստիքների հաստատում 

Սակրեբուլոյի իրավունքը որոշելու տեղական ինքնակառավարման 
ծառայողների պաշտոնական շահույթի հաստիքները, բխում է «Հանրային 
ծառայության մասին» Վրաստանի օրենքի 9-րդ հոդվածի 8-րդ կետի 
պահանջից, որի համաձայն, Վրաստանի նախագահի հրամանագրով 
հաստատված վերին և ստորին սահմանի շրջանակներում «Տեղական 
ինքնակառավարման հիմնարկությունների ծառայողների պաշտոնական 
շահույթի հաստիքները և պաշտոնների անվանումը հաստատում է տեղական 
ինքնակառավարող միավորի սակրեբուլոն»: 

Տեղական ինքնակառավարման ծառայողների պաշտոնական շահույթի 
նորմատիվները սահմանված են Վրաստանի նախագահի 2005 թվականի 
օգոստոսի 29-ի №726 հրամանագրով: «Ինքնավար հանրապետության 
իշխանության, տեղական ինքնակառավարման և կառավարման մարմինների 
հանրային ծառայողների աշխատանքի վարձատրության կարգավորման 
մասին» հրամանագրի առաջին կետով սահմանված է ինքնակառավարման 
ծառայողների նվազագույն պաշտոնական շահույթը՝ 135 լարի, իսկ 
հրամանագրի №2, №21, №3 և №4 հավելվածներով սահմանված է պաշտոնական 
շահու յթի առավելագու յն սահմանը: 
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N Պաշտոնների  անվանու մ
Պաշտոնական 

շահու յթների վերին   
սահմանը (լարիներով) 

1. Ք. Թբիլիսիի  քաղաքապետ 3540

2. Ք. Թբիլիսիի   սակրեբու լոյի նախագահ 3540

3. Ք. Թբիլիսիի  սակրեբու լոյի նախագահի   առաջին  տեղակալ 2950

4. Ք. Թբիլիսիի  քաղաքապետի առաջին տեղակալ (փոխքաղաքապետ) 2950

5. Ք. Թբիլիսիի  սակրեբու լոյի  նախագահի  տեղակալ 2850

6. Ք. Թբիլիսիի  քաղաքապետի  տեղակալ 2750

7. Ք. Թբիլիսիի  քաղաքապետարանի  վարչու թյան  պետ 2500

8. Ք. Թբիլիսիի  շրջանի  գամգեբելի 2350

9. 
Ք. Թբիլիսիի  քաղաքային  ծառայու թյան  պետ,  սակրեբու լոյի  
աշխատակազմի   պետ, ք. Թբիլիսիի  քաղաքային ծառայու թյան  
դեպարտամե նտի  պետ – քաղաքի   գլխավոր   ճարտարապետ 

2350

10. Ք. Թբիլիսիի  սակրեբու լոյի մշտական   հանձնաժողովի  նախագահ 2350

11. Ք. Թբիլիսիի  սակրեբու լոյի  ֆրակցիայի  նախագահ 2350

12. Ք. Թբիլիսիի   քաղաքապետարանի  վարչու թյան  պետի  առաջին   տեղակալ, 
ք. Թբիլիսիի  քաղաքային  ծառայու թյան  պետի  առաջին  տեղակալ 1700

13. Ք. Թբիլիսիի  շրջանի  գամգեբելիի  տեղակալ,   շրջանային  վարչու թյան   
շրջանային  ծառայու թյան ղեկավար – գամգեբելիի   ներկայացու ցիչ 1600

14. Ք. Թբիլիսիի   քաղաքապետարանի  վարչու թյան պետի  տեղակալ,  
սակրեբու լոյի   աշխատակազմի   պետի  տեղակալ 1600

15. Ք. Թբիլիսիի  քաղաքային  ծառայու թյան  պետի  տեղակալ 1600

16. Այլ  առաջատար   հանրային   պաշտոնատար   դեմք 1400

17. Ավագ  հանրային  պաշտոնատար   դեմք 1100

18. Կրտսեր   հանրային  պաշտոնատար   դեմք 830

N Պաշտոնների  անվանու մ
Պաշտոնական  շահու յթի  

վերին  սահմանը 
(լարիներով)

1. Սակրեբու լոյի  նախագահ,  քաղաքապետ 2750

2. Սակրեբու լոյի  նախագահի  տեղակալ 2150

3. Քաղաքապետի  տեղակալ 2050

4. Քաղաքապետի  վարչու թյան (աշխատակազմի )   պետ,  ծառայու թյան  պետ,  ք.  
Բաթու մի   գլխավոր  ճարտարապետ,  սակրեբու լոյի  աշխատակազմի    պետ 1650

5. Սակրեբու լոյի   հանձնաժողովի  նախագահ,  սակրեբու լոյի   ֆրակցիայի  
նախագահ 1350

6. Առաջատար  հանրային  պաշտոնատար   դեմք 1350

7. Ավագ  հանրային  պաշտոնատար   դեմք 900

8. Կրտսեր   հանրային  պաշտոնյա   դեմք 600

Հավելված N 2 
Ք. Թբիլիսիի ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների հանրային ծառայողների 
պաշտոնական շահու յթների վերին սահմանը

Հավելված №21 
Քաղաք Բաթու մի  ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների հանրային 
ծառայու թյու նների պաշտոնական շահու յթների վերին սահմանը 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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N Պաշտոնների  անվանու մ Պաշտոնական  շահու յթի  վերին  
սահմանը (լարիով) 

1. Սակրեբու լոյի  նախագահ 2480

2. Քաղաքապետ 2480

3. Սակրեբու լոյի  նախագահի  տեղակալ 1500

4. Քաղաքապետի  տեղակալ 1250

5. Ծառայու թյան  պետ,  սակրեբու լոյի  աշխատակազմի    պետ 900

6. Սակրեբու լոյի  հանձնաժողովի  նախագահ,  սակրեբու լոյի  
ֆրակցիայի  նախագահ 710

7. Ծառայու թյան   պետի  տեղակալ,  քաղաքապետի օգնական, այլ  
ավագ  հանրային  պաշտոնատար   դեմք 550

8. Քաղաքապետի   տարածքային  մարմն ի   ղեկավար – 
քաղաքապետի  լիազոր 470

9. Կրտսեր   հանրային  պաշտոնատար   դեմք 480

Հավելված №3 
Ինքնակառավարող քաղաքների (բացի ք.Թբիլիսիից և ք.Բաթու մի ց) ներկայացու ցչական 
և գործադիր մարմի նների հանրային ծառայողների պաշտոնական շահու յթների վերին 
սահմանը

N Պաշտոնների   անվանու մը Պաշտոնական  շահու յթի 
վերին  սահմանը (լարիով)

1. Սակրեբու լոյի  նախագահ 2360

2. Գամգեբելի 2360

3. Սակրեբու լոյի  նախագահի  տեղակալ 1100

4. Գամգեբելիի  տեղակալ 900

5. Ծառայու թյան   պետ,   սակրեբու լոյի  աշխատակազմի   պետ 700

6. Սակրեբու լոյի  հանձնաժողովի  նախագահ,  սակրեբու լոյի   
ֆրակցիայի  նախագահ 650

7. Շրջանային  վարչու թյան   ծառայու թյան  բաժնի  պետ 500

8. Գամգեբելիի  օգնական,  այլ   ավագ  հանրային  պաշտոնատար   
դեմք 450

9. Շրջանային  վարչու թյան   տարածքային  մարմն ի  ղեկավար -  
շրջանային  վարչու թյան   լիազոր 400

10. Կրտսեր  հանրային  պաշտոնատար   դեմք 420

Հավելված №4 
Մու նիցիպալիտետների ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների հանրային 
ծառայու թյու նների պաշտոնական շահու յթների վերին սահմանը 

Պաշտոնական շահու յթի սահմանու մը ամե նահիմն ադրու յթայիններից 
մե կն է և, մի ևնու յն ժամանակ, սակրեբու լոյի կողմի ց տեղական կադրային 
քաղաքականու թյան կարգավորման կարևորագու յն հարցը: Ցավոք, 
սակրեբու լոները այս լծակները չեն կիրառու մ: Որպես օրենք, կատարվու մ է 
նախագահի վերևու մ տրված հրամանագրի ու ղղակի պատճենու մ պաշտոնական 
շահու յթի առավելագու յն սահմանը հաստատելով: Այսպիսի մոտեցու մը, ինչ խոսք, 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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ճիշտ չէ: «Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետի համապատասխան, նախագահի հրամանագրով որոշվու մ են պաշտոնական 
շահու յթները պաշտոնական կարգին համապատասխան, այսինքն՝ սահմանվու մ 
է ընդհանու ր շրջանակ պաշտոնական կարգի համար և ոչ թե կոնկրետ պաշտոնի 
համար: Օրինակ, պաշտոնական կարգն է կրտսեր հանրային աստիճանավոր, 
«Հանրային ծառայու թյան պաշտոնական ռեեստրի» համաձայն, կրտսեր 
հանրային աստիճանավորի կարգու մ մի ավորվու մ է. ա) գլխավոր մասնագետ, բ) 
առաջատար մասնագետ, գ) ավագ մասնագետ, դ) մասնագետ: Այս պաշտոններից 
ամե ն մե կն իր որակավորման, բեռնվածու թյան, պատասխանատվու թյան 
հաշվառու մով պետք է ու նենա տարբերվող պաշտոնական շահու յթ: Ավելին, 
ինքնակառավարման տարբեր ծառայու թյու նու մ մի ևնու յն պաշտոնին գտնվող 
անձի աշխատանքային բեռնվածու թյու նը և պատասխանատվու թյու նն էլ նրանց 
պաշտոնական հրահանգի և աշխատանքների նկարագրու թյու նից ելնելով 
տարբեր է, այդ պատճառով տարբերվող պետք է լինի նաև նրանց պաշտոնական 
շահու յթը: Պաշտոնական շահու յթը կցված է կոնկրետ պաշտոնատարի կողմի ց 
կատարված աշխատանքի և ոչ թե կոնկրետ անձնավորու թյան հետ, նրա 
սոցիալական իրավիճակի կամ անհրաժեշտու թյու նների հետ: Այդ պատճառով, 
սակրեբու լոն պաշտոնական շահու յթները հաստատելիս, նախ և առաջ պետք 
է ի նկատի ու նենա համապատասխան պաշտոնի պաշտոնական հրահանգը 
և աշխատանքների նկարագրու թյու նը և դրա համաձայն սահմանի կոնկրետ 
պաշտոնին համապատասխան պաշտոնական շահու յթ: Պաշտոնական շահու յթը 
պետք է սահմանվի հաստիքային ցանկի համաձայն, անհատականորեն, 
հաստիքով նախատեսված ամե ն պաշտոնի համար և ոչ կարգերի համաձայն, 
ինչպես դա տրված է նախագահի հրամանագրու մ «Հանրային աշխատանքի 
մասին» Վրաստանի օրենքից ելնելով: Ի նկատի է առնվելու  նաև այն փաստը, որ 
«Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 74-րդ հոդվածի առաջին 
«դ» ենթակետը աստիճանավորի խրախու սման կարևոր մի ջոցներից մե կը 
համարու մ է պաշտոնական շահու յթի որակավորման աստիճանի բարձրացու մը: 
Դա հանդիսանու մ է խրախու ման կարևորագու յն մի ջոց, որը կարելի կիրառել 
մի այն սակրեբու լոյի համաձայնու թյամբ, եթե նա կոնկրետ պաշտոնների համար 
սահմանել է պաշտոնական շահու յթ: Սակայն պարզ է, դա չի կարող կիրառվել, եթե 
սահմանված պաշտոնական շահու յթը սկզբից ևեթ հավասար է օրենսդրու թյամբ 
սահմանված առավելագու յն չափին: Այդ պատճառով սակրեբու լոն մի ավորի 
(ծառայու թյու ն, տարածքային մարմի ն, աշխատակազմ) դրու յթը քննարկելիս պետք 
է պահանջի նաև համապատասխան մի ավորի հաստիքային ցանկը պաշտոնական 
հրահանգների և աշխատանքների նկարագրու թյու նների հետ մի ասին, որի հիման 
վրա պետք է հաստատի կոնկրետ հաստիքով նախատեսված պաշտոնի համար 
համապատասխան պաշտոնական շահու յթը: Միայն այսպես, մի ասնական 
ամբողջու թյու նու մ հնարավոր կլինի սակրեբու լոյի կողմի ց այս հարցերի մասին 
իրատեսական, ռացիոնալ և լավագու յն որոշու մ ընդու նելը: Այլ դեպքու մ առանձին-
առանձին վերցված յու րաքանչյու ր հարց քննարկված կլինի ձևականորեն: 

գ) Տեղական ինքնակառավարման աստիճանավորների մրցու թային-
ատեստացիոն հանձնաժողովի նախագահի նշանակու մ: Տեղական 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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ինքնակառավարման աստիճանավորների հավելյալ որակավորման պահանջների 
սահմանու մ

Վերը նշված իրավասու թյու նը «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական 
օրենքով չի սահմանված: Սակրեբու լոյի այս իրավասու թյու նը բխու մ է «Հանրային 
ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի պահանջներից: Մասնավորապես, 
«Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 85-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետով սակրեբու լոն իրավու նք ու նի նշանակել տեղական ինքնակառավարման 
աստիճանավորների մրցու թային-ատեստացիոն հանձնաժողովի նախագահ, իակ 
նու յն օրենքի 19-րդ հոդվածով որոշված է սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը սահմանելու  
ինքնակառավարման աստիճանավորների հավելյալ որակավորման պահանջներ 
(օրենքի համաձայն, հավելյալ որակավորման պահանջներ սահմանվու մ են 
մի այն նորմատիվային ակտով, քանզի այս իրավասու թյու նը մի այն սակրեբու լոյի 
լիիրավու թյանն է պատկանու մ): 

Նշված իրավասու թյու նը նշանակալից է տեղական կադրային 
քաղաքականու թյու նը վարելու  տեսանկյու նից: Սակրեբու լոն շահագրգռված պետք 
է լինի ինքնակառավարման աստիճանավորների որակյալ և կայու ն կորպու սի 
ստեղծմամբ: Այսպիսի բարձր մակարդակի արհեստավարժ աստիճանավորների 
կորպու ս կարելի է ստեղծել հանրային ծառայու թյու նու մ կադրերի ընտրու թյամբ 
և ընդու նման ռացիոնալ համակարգի ձևավորմամբ, որի անհրաժեշտ պայմանն 
է ինքնակառավարման աստիճանավորներին պաշտոնների նշանակու մ 
մի այն մրցու յթի հիման վրա, ինչը հանրային ծառայու թյան համահավասար 
մատչելիու թյան մասին քաղաքացիների սահմանադրական իրավու նքի 
իրականացման կարևորագու յն պայմանն է: Մրցու յթի հիման վրա կադրերի 
ընտրու թյան և պարբերական ատեստացիա անցկացնելու  համակարգը տալիս է նոր 
տեխնոլոգիաների և բարեփոխու մն երի ու ղղու թյամբ ոչ մի այն հարմարվածու թյան, 
այլև դրանք իրատեսորեն իրականացնելու  հնարավորու թյու ն: Այն բարձրացնու մ է 
հանրային ծառայու թյան հեղինակու թյու նը, ապահովու մ է նրա թափանցիկու թյու նը 
և կապը հասարակու թյան հետ: Սակրեբու լոն ու նի հնարավորու թյու ն կարևորագու յն 
դեր կատարելու  կադրային քաղաքականու թյան կայու ն և օբյեկտիվ չափորոշիչների 
վրա  հիմն ված համակարգի ձևավորման գործու մ: Սակրեբու լոյի իրավու նքը՝ 
նշանակելու  մրցու թային-ատեստացիոն հանձնաժողովի նախագահ, չի կարող 
ընկալվել որպես ձևական ակտ: Մրցու թային- աստեստացիոն հանձնաժողովը 
չի ներկայացնու մ, այսպես կոչված, մշտական հանձնաժողով: Հանձնաժողովի 
նախագահ նշանակվու մ և մրցու թային-ատեստացիոն հանձնաժողով ստեղծվու մ 
է ազատ հաստիքներ առաջանալիս մրցու յթ կամ ատեստացիա անցկացնելու  
ժամանակաշրջանի համար: Ճիշտ է, «Հանրային ծառայու թյան մասին» 
Վրաստանի օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, որոշու մը մրցու յթ 
հայտարարելու  մասին ընդու նու մ է հիմն արկու թյան ղեկավարը, սակայն դա 
չի բացառու մ սակրեբու լոյի իրավու նքը նորմատիվային ակտով հաստատելու  
տեղական կադրային քաղաքականու թյան հայեցակարգը, որը պարտադիր 
կդարձնի ինքնակառավարման աստիճանավորներին աշխատանքի ընդու նել 
մի այն մրցու յթի հիման վրա: Նման դեպքու մ սակրեբու լոյի իրավու նքը՝ նշանակել 
մրցու թային-ատեստացիոն հանձնաժողովի նախագահ, կդառնա իրատեսական և 
ոչձևական, քանզի ազատ հաստիք առաջանալու ն պես սակրեբու լոյի առջև կդրվի 
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հարց մրցու թային-աստեստացիոն հանձնաժողովի նախագահ նշանակելու  մասին: 
«Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 86-րդ հոդվածի համաձայն, 

մրցու թային-ատեստացիոն հանձնաժողովի անդամն երի թվաքանակը և կազմը 
որոշու մ է հանձնաժողովի նախագահը, այսինքն՝ այս հանձնաժողովի ստեղծման 
մե ջ սակրեբու լոն չի մասնակցու մ և ոչ էլ ցանկալի է, որ սակրեբու լոյի անդամը 
մտնի այս հանձնաժողովի մե ջ, քանզի սակրեբու լոյի գործառու յթն է վերահսկել 
հանձնաժողովի աշխատանքը: Անձամբ մրցու յթ և ատեստացիա անցկացնելու  
կարգը սահմանվու մ է Վրաստանի նախագահի 2009 թվականի փետրվարի 5-ի №46 
և №47 կարգադրու թյու ններով: Այս հրամանագրերով հաստատված է մրցու յթ և 
ատեստացիա անցկացնելու  համար պատասխանատու  հիմն արկու թյան ղեկավարի 
հրամանով բողոքարկման հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտու թյու նը 
ինչպես մրցու յթի, այնպես էլ ատեստացիայի ընթացակարգերի և արդյու նքների 
հետ կապված բողոքները քննարկելու  նպատակով: Սակրեբու լոյի կողմի ց մրցու յթի 
և ատեստացիայի գործընթացի վերահսկողու թյու ն իրականացնելու  համար 
նպատակահարմար է, որ հիմն արկու թյան ղեկավարի՝ սակրեբու լոյի նախագահի 
հրամանագրով բողոքարկու  հանձնաժողովի գործառու յթը  հանձնարարվի 
սակրեբու լոյի մանդատային, ընթացակարգային և վարկանիշի մշտական 
հանձնաժողովին: Նման դեպքու մ սակրեբու լոն կու նենա գործու նակ մե խանիզմ 
վերահսկելու  տեղական կադրային քաղաքականու թյան իրականացմանը: 
Առանձնապես նշանակալից է սակրեբու լոյի իրավու նքը սահմանելու  տեղական 
ինքնակառավարման հանրային աստիճանավորների յու րաքանչյու ր պաշտոնի 
համար որակավորման պահանջներ: Այս իրավու նքի իրականացու մը անմի ջական 
կապի մե ջ է տեղական ինքնակառավարման մարմի նների կառու ցվածքի դրու յթների, 
հաստիքային ցանկի և պաշտոնական շահու յթների որոշման հետ: Որակավորման 
պահանջները բխու մ են պաշտոնական հրահանգների և աշխատանքային 
նկարագրու թյու նից, դրանցից կտրված որակավորման պահանջների հարցի 
քննարկու մը և ընդու նու մը կլինի ձևական, քանզի սակրեբու լոյի անդամն երին չի 
տրվի կոնկրետ պաշտոնի նկատմամբ սահմանված պարտականու թյու նները և 
պահանջները մի մյանց կապելու հնարավորություն: Դա մի ասնական գործընթաց 
է, որը կազմված է մի մյանց հետ կապված հետևյալ փու լերից. 

 կանոնադրու թյան հաստատու մ, 
 հաստիքային ցանկի հաստատու մ՝ ելնելով պաշտոնական հրահանգներից և 
աշխատանքների նկարագրու թյու նից,
 որակավորման պահանջների և պաշտոնական շահու յթի սահմանու մ: 

դ) Հավաքների, հանրահավաքների, ցու յցերի անցկացման հետ կապված 
հարցերի կարգավորու մ

Վրաստանի Սահմանադրու թյամբ ճանաչվու մ է Վրաստանի քաղաքացիների 
իրավու նքը առանց նախնական թու յլտվու թյան հավաքվեն հանրորեն և առանց 
զենքի՝ ինչպես տանիքի ներքո, այնպես էլ դրսու մ: Միևնու յն ժամանակ «Հավաքների 
և մանիֆեստացիաների մասին» Վրաստանի օրենքի առաջին հոդվածի 3-րդ կետով 
անհրաժեշտ է տեղական ինքնակառավարման նախնական զգու շացու մը, եթե 
հավաքը կամ մանիֆեստացիան ժողովրդի և տրանսպորտի տեղաշարժի վայրու մ 
է կայանու մ: 
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Նշված օրենքի 9-րդ հոդվածի առաջին կետը սահմանու մ է այն դեպքերը, երբ 
արգելվու մ են հավաքի և մանիֆեստացիայի անցկացու մը: Մասնավորապես, 
«Արգելվու մ է հավաքի կամ մանիֆեստացիայի անցկացու մ Վրաստանի 
խորհրդարանի շենքու մ, Վրաստանի նախագահի նստավայրու մ, Վրաստանի 
Սահմանադրական դատարանի և Վրաստանի Գերագու յն դատարանի, 
դատարանների, դատախազու թյու նների, ոստիկանու թյան, պատժա-
կատարողական մարմի նների շենքերու մ, զինվորական զորամասերու մ 
և օբյեկտներու մ, երկաթգծի կայարաններու մ, օդանավակայաններու մ, 
հիվանդանոցներու մ, դիվանագիտական հիմն արկու թյու ններու մ և դրանցից 
քսան մե տր շառավիղով գտնվող տարածքներու մ, ինչպես նաև կառավարական 
հիմն արկու թյու նների, տեղական կառավարման մարմի նների, աշխատանքի 
անվտանգու թյան հատու կ ռեժիմի  կամ զինված պաշտպանու թյու ն ու նեցող 
ձեռնարկու թյու նների, հիմն արկու թյու նների և կազմակերպու թյու նների շենքերու մ, 
անթու յլատրելի է այս օբյեկտների մու տքերի լրիվ շրջափակումը»: 

«Հավաքների և մանիֆեստացիաների մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին 
կետի համաձայն, հավաք կամ մանիֆեստացիա անցկացնելու  մասին զգու շացու մը 
պետք է տեղական ինքնակառավարման մարմի ն մտցվի մի նչև նրա անցկացու մը 
5 օրից ոչ ու շ: Ինչպես օրենքի պահանջներից երևու մ է, այն պատկանու մ է ոչ թե 
սակրեբու լոյին, այլ ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի լիիրավու թյանը: Այս 
տեսակետից սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը կարող է լինել մի այն «Հավաքների և 
մանիֆեստացիաների մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված իրավու նքի 
իրականացու մը՝ որոշել առանց նախնական զգու շացման հավաքների անցկացման 
մշտական տեղը և ժամանակը:

ե) Փողոցների, հրապարակների անվանադրու թյու ն և համարակալու մ
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքով 

հաստատված է ինքնակառավարող մի ավորի իրավու նքը՝ կատարելու  փողոցների 
և հրապարակների անվանադրու թյու ն և համարակալու մ: Սակայն, Վրաստանի 
օրենսդրու թյամբ այս օբյեկտների շրջանը բավականին ընդարձակ է և չի 
սահմանափակվու մ մի այն փողոցներով և հրապարակներով: Մասնավորապես, 
«Աշխարհագրական օբյեկտների անվանման մասին» Վրաստանի օրենքի 10-
րդ հոդվածի 5-րդ կետու մ նշված է, որ «որոշու մը Վրաստանի քաղաքների և այլ 
բնակավայրերու մ տեղադրված աշխարհագրական օբյեկտների անվանադրու մն երի 
մասին ընդու նվու մ է տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական 
մարմն ի իրավական ակտով»: Այս նու յն օրենքի 3-րդ հոդվածով  պարզաբանված է 
«աշխարհագրական օբյեկտ» տերմի նը, ինչը ներկայացնու մ է երկրագնդի բնական 
գոյացու թյու նը, ինչպես նաև մարդու  կողմի ց արհեստականորեն ստեղծված 
վարչական-տարածքային մի ավորները, դրանց կենտրոնները, քաղաքները, 
ավանները, համայնքները, գյու ղերը, փողոցները, հրապարակները,  զբոսայգիները 
և նման այլ օբյեկտները: Այդպիսով սակրեբու լոն իրավասու  է ընդու նել որոշու մ 
ինքնակառավարման մի ավորի տարածքու մ գոյու թյու ն ու նեցող  բնակավայրերի 
ոչ մի այն փողոցների և  հրապարակների, այլև այլ աշխարհագրական 
օբյեկտների անվանադրու թյան մասին: Անվանադրու թյան հարցի լու ծու մը 
կատարվու մ է սակրեբու լոյի իրավական ակտով, սակայն այս հարցը նախապես 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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պետք է համաձայնեցվի աշխարհագրական օբյեկտների  անվանադրու մն երի 
կառավարական հանձնաժողովի հետ: Միայն այս հանձնաժողովի 
համաձայնու թյու նից հետո կարելի է աշխարհագրական օբյեկտին անու ն շնորհել 
կամ փոխել: 

զ) Ինքնակառավարող մի ավորի խորհրդանշանների հաստատու մ և դրանու մ 
փոփոխու թյու նների մտցնու մ, ինքնակառավարող մի ավորի պատվավոր 
պարգևներ և կոչու մն եր ընդու նելու  և շնորհելու  կարգի որոշու մ

Ինքնակառավարող մի ավորի խորհրդանշանների հարցը սահմանվու մ է 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
8-րդ հոդվածով: Այս հոդվածու մ 2010 թվականի մայիսին մտան որոշակի 
փոփոխու թյու ններ, որոնց համաձայն ինքնակառավարող մի ավորի 
խորհրդանշաններ են սահմանվել մի այն զինանշանը և դրոշը: Օրգանական 
օրենքի այս հոդվածի համաձայն, Վրաստանի պետական խորհրդանշանների 
կիրառման կարգի պաշտպանու թյամբ, ինքնակառավարող մի ավորը  կարող է 
ու նենալ զինանշան և դրոշ, որոնք Վրաստանի խորհրդարանին կից գոյու թյու ն 
ու նեցող հերալդիկայի պետական խորհրդի համաձայնու թյամբ, ստեղծու մ է 
ինքնակառավարող մի ավորի սակրեբու լոն: «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի համաձայն, ինքնակառավարող 
մի ավորի խորհրդանշանները ենթարկվու մ են Վրաստանի օրենսդրու թյամբ  
սահմանված կարգով պետական գրանցման, իակ ինքնակառավարող մի ավորի  
խորհրդանշանների կիրառման կարգը սահմանվու մ է Վրաստանի նախագահի 
հրամանագրով: 

2010 թվականի մայիսի 31-ին Վրաստանի նախագահի N363 հրամանագրով 
հաստատվեց ինքնակառավարող մի ավորի խորհրդանշանները կիրառելու  կարգը: 
Վրաստանի նախագահի այս հրամանագրով սահմանվել է ինքնակառավարող 
մի ավորի խորհրդանշանների՝ ինչպես զինանշանի, այնպես էլ դրոշի կիրառման 
կարգը, մասնավորապես, հրամանագրով հաստատված կարգի 4-րդ հոդվածով 
որոշված է, թե որ դեպքերու մ և որտեղ պետք է կիրառվի ինքնակառավարող 
մի ավորի զինանշանը: 

«Հոդված 4:
1. ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանը տեղադրվու մ է փոքր պետական 

զինանշանի ձախ (դիտողի դիրքից աջ) կողմու մ, հավասար բարձրու թյան վրա. 
ա) տեղական ինքնակառավարման մարմի նների շենքերի ճակատների վրա,
բ) դահլիճներու մ, որտեղ անց են կացվու մ տեղական ինքնակառավարման 

ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների նիստերը,
գ) տեղական ինքնակառավարման մարմի նների (պաշտոնատար անձանց) 

կողմի ց տրված նորմատիվային և անհատական-վարչական իրավական ակտերի 
վրա, ինչպես նաև այլ պաշտոնական փաստաթղթերի վրա:

2. Այս հոդվածի առաջին կետով սահմանված կարգով ինքնակառավարող 
մի ավորի զինանշանը հնարավոր է տեղադրվի տեղական ինքնակառավարման 
ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների պաշտոնատար անձանց 
աշխատասենյակներու մ: 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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3. Ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանը պատկերվու մ է տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նների բլանկների և շտամպերի վրա»:

Այսպիսով, այն դեպքու մ, եթե ընդու նված լինի ինքնակառավարող մի ավորի 
զինանշանը, ապա պարտադիր է նրա կիրառու մը հրամանագրով հաստատված 
կարգի 4-րդ հոդվածի առաջին և 3-րդ կետերով սահմանված դեպքերու մ: 
Հրամանագրով սահմանված այս կարգի հետ մի ասին, ինքնակառավարման 
նորմատիվային ակտի վրա զինանշանը տեղադրելիս, նու յնպես ի նկատի պետք է 
առնվի «Նորմատիվային ակտերի մասին» Վրաստանի օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ 
կետի պահանջը, որի համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 
(պաշտոնատար անձանց) նորմատիվային ակտերի վրա պատկերված պետք է լինի 
Վրաստանի փոքր պետական զինանշանը և համապատասխան ինքնակառավարող 
մի ավորի զինանշանը (այդպիսինի գոյու թյան դեպքու մ)»:

Վրաստանի նախագահի N363 հրամանագրով հաստատված կարգի 
5-րդ հոդվածով սահմանված է ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանի 
հարաբերակցու թյու նը Վրաստանի պետական զինանշանի հետ: 

«Հոդված 5: 
1. Փոքր պետական զինանշանի և ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանի 

մի աժամանակյա կիրառման դեպքու մ անթու յլատրելի է ինքնակառավարող 
մի ավորի զինանշանը չափով գերազանցի փոքր պետական զինանշանին կամ/և 
տեղադրվի նրանից բարձր:

2. Փոքր պետական զինանշանի և ինքնակառավարող մի ավորի  զինանշանի 
մի աժամանակյա կիրառման դեպքու մ, ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանը 
մի շտ տեղադրվու մ է փոքր պետական զինանշանից ձախ (աջ կողմու մ դիտողի 
դիրիքից):

3.Տեղական ինքնակառավարման մարմն ի (պաշտոնատար անձի) կողմի ց 
տրված նորմատիվային և անհատական վարչական-իրավական ակտերի վրա 
համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանը պատկերվու մ 
է փոքր պետական զինանշանից ձախ (դիտողի դիրքից աջ կողմու մ, վերին 
անկյու նու մ), սեփական զինանշանի գոյու թյու ն չու նենալու  դեպքու մ, տեղական 
ինքնակառավարման մարմն ի կողմի ց հրատարակված իրավական ակտի 
կենտրոնու մ պատկերվու մ է մի այն փոքր պետական զինանշան:

4. Անթու յլատրելի է ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանի և փոքր 
պետական զինանշանի պատկերու մը մե կ ցու ցանակի վրա համապատասխան 
հիմն արկու թյան անվանման հետ մի ասին:

5. Անթու յլատրելի է վն ասված զինանշանի կիրառու մը»:
Հրամանագրի 6-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն. «Անթու յլատրելի է 

ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանը ճշգրիտ կրկնի պետական զինանշանը 
կամ պետական զինանշանը լինի նրա հիմքը»:

Հրամանագրի 7-րդ հոդվածով հաստատված է ինքնակառավարող մի ավորի 
դրոշի կիրառման կարգը, որի համաձայն, ինքնակառավարող մի ավորի դրոշը 
Վրաստանի պետական դրոշի հետ մի ասին բարձրացվու մ է.

 տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական (սակրեբու լո) և գործադիր 
(քաղաքապետարան/գամգեոբա) մարմի նների շենքերի գլխին՝ մշտապես, 
շենքերի վրա, որտեղ անց են կացվու մ տեղական ինքնակառավարման 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների նիստերը՝ նիստերի ընթանալու  
ժամանակաընթացքու մ,
 տեղական ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի (քաղաքապետարան/
գամգեոբա) կառու ցվածքային մի ավորների և տարածքային մարմի նների 
շենքերի գլխին,
 տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական և գործադիր 
մարմի նների իրավական ակտերին համապատասխան՝ ինքնակառավարող 
մի ավորի տարածքի վրա տեղադրված ձեռնարկու թյան, հիմն արկու թյան 
կամ կազմակերպու թյան կողմի ց իրականացված տոնական մի ջոցառու մն երի 
ժամանակ:

Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների շենքերի վրա ինքնակառավարող 
մի ավորի դրոշը մի շտ բարձրացվու մ է Վրաստանի պետական դրոշի ձախ կողմու մ 
(դիտողի դիրքից աջ կողմու մ): Վրաստանի պետական դրոշը պետք է լինի 
ինքնակառավարող մի ավորի դրոշից մե ծ չափի և պետք է բարձրացված լինի ավելի 
բարձր: 

Վերը նշված կանոնների պաշտպանու թյամբ սակրեբու լոն իրավասու  է, 
խորհրդարանին կից գոյու թյու ն ու նեցող հերալդիկայի պետական խորհրդի 
համաձայնու թյամբ, հաստատել և կիրառել ինքնակառավարող մի ավորի 
զինանշանը և դրոշը: Այսօր արդեն ինքնակառավարող մի ավորների մե ծ մասն ու նի 
և օգտվու մ է սեփական խորհրդանշաններից: 

Ինչ վերաբերու մ է ինքնակառավարող մի ավորի պատվավոր պարգևների և 
կոչու մն երի ընդու նմանը, այս հարցը «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
օրգանական օրենքին ավելացավ 2009 թվականի դեկտեմբերից: Վրաստանի 
օրենսդրու թյամբ կարգավորված չէ, թե ինչ պատվավոր պարգևներ կամ կոչու մ 
կարող է ընդու նվել ինքնակառավարող մի ավորի կողմի ց: Հատկանշական է, որ 
պատվավոր պարգևներ և կոչու մն եր ընդու նելու  իրավու նք ու նեն քաղաք Թբիլիսիի 
տեղական ինքնակառավարման մարմի նները 1998 թվականից: Այս իրավու նքներից 
ելնելով, քաղաք Թբիլիսիի սակրեբու լոյի կողմի ց 1999 թվականի դեկտեմբերի 21-
ին հաստատվեց դրու յթ «Թբիլիսիի պատվավոր քաղաքացու  կոչման մասին»: 
Այսպիսով, քաղաք Թբիլիսին նշված իրավու նքը իրականացրել է մի նչև օրս 
մի այն Թբիլիսիի պատվավոր քաղաքացու  կոչու մ մտցնելով: Ինչ խոսք, դա չի 
սահմանափակու մ այլ ինքնակառավարող մի ավորներին իրենց հայեցողու թյամբ 
ընդու նեն այլ տեսակի ինչպես պատվավոր կոչու մ, այնպես էլ պատվավոր 
պարգևներ: Այն մասին, թե ինչ տեսակ պատվավոր պարգև կամ կոչու մ պետք է 
ընդու նվի, ինչպես նաև ինչ չափորոշիչների հիման վրա և ինչ կարգով պետք է 
կատարվի դրա շնորհու մը, պետք է որոշվի սակրեբու լոյի կողմի ց:

 

2.3 Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը ֆինանսա-տնտեսական ոլորտու մ 
Ֆինանսա-տնտեսական ոլորտը պարու նակու մ է ինքնակառավարող մի ավորի 

բյու ջեի, ինքնակառավարող մի ավորի զարգացման գերակայու թյու նների 
փաստաթղթի, մու նիցիպալային ծրագրերի քննարկման և հաստատման հարցերը: 
Հատկանշական է, որ այս հարցերի մե ծ մասը տրված է ոչ մի այն ինքնակառավարող 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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մի ավորի, այլև սակրեբու լոյի առանձնահատու կ իրավասու թյու ններու մ: Միևնու յն 
ժամանակ, յու րաքանչյու ր այսպիսի հարց սակրեբու լոյու մ կարող է նախաձեռնվել 
մի այն սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց: 

Ֆինանսա-տնտեսական ոլորտու մ սակրեբու լոյի իրավասու թյու ններին 
պատկանու մ են.

 սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ ինքնակառավարող մի ավորի 
բյու ջեի նախագծի քննարկու մը, դրանու մ փոփոխու թյու նների և լրացու մն երի 
մտցնու մը, դրա հաստատու մը, բյու ջեու մ փոփոխու թյու ններ և լրացու մն եր 
մտցնելը, բյու ջեի կատարման ընթացքի և բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան 
ու նկնդրու մը և գնահատու մը,
 սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ տեղական հարկերի և տու րքերի 
ընդու նու մը և վերացու մը, տեղական հարկերի և տու րքերի դրու յթների 
որոշու մը Վրաստանի օրենքով սահմանված տու րքի չափի շրջանակներու մ,
 սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ պահու ստային հիմն ադրամի  
ստեղծու մը և նրա վարման  կարգի սահմանու մը, 
 Վրաստանի կառավարու թյան թու յլտվու թյամբ, Վրաստանի օրենսդրու թյամբ 
սահմանված կարգով, վարկի կամ դրամաշնորհի ստացման մասին որոշման 
ընդու նու մը և համապատասխան պայմանագրերի հաստատու մը, 
 սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ մու նիցիպալային ներդրու մն երի 
ու ղղու թյու նների և նպատակային ծրագրերի գործու նեու թյու ն իրականացնելու  
համար անհրաժեշտ մի ջոցների որոշու մը, մի ասնական նախագծերի 
իրականացման նպատակով այլ ինքնակառավարող մի ավորի հետ 
բյու ջետային մի ջոցները մի ավորելու  մասին պայմանագրի հաստատու մ,
 սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ տեղական գնու մն երի պլանի 
հաստատու մը,
 սակրեբու լոյի նախագահի համաձայնու թյու նը այնպիսի գործարքի մասին, 
որի արժեքը գերազանցու մ է ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի 5%-ին,
 սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ ինքնակառավարող մի ավորի 
զարգացման գերակայու թյու նների փաստաթղթի հաստատու մը,
 սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ ինքնակառավարող մի ավորի 
զարգացման մու նիցիպալային ծրագրերի և պլանների հաստատու մը,
 սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ որոշման ընդու նու մ այն ծրագրերին 
մասնակցու թյան մասին, որոնք վերաբերու մ են ինքնակառավարող մի ավորի 
զարգացմանը: 

ա) Ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը և 
ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեն

Ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը 
ինքնակառավարու թյան գլխավոր փաստաթու ղթն է, հատկապես նրա հիման վրա 
պետք է կազմվեն տեղական բյու ջեն, մու նիցիպալային ծրագրերը, պլանավորվեն 
և իրականացվեն ինքնակառավարու թյան կողմի ց իրականացվող բոլոր 
մի ջոցառու մն երը: «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրենքի 
76-րդ հոդվածը տեղական ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների 
փաստաթու ղթը մե կնաբանու մ է որպես վարչական մի ավորների զարգացման 
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հիմն ական պլան, որը արտացոլու մ է լրատվու թյու ն մի ջժամկետային գործնական 
պլանների մասին: Այս նու յն հոդվածի 4-րդ կետը սահմանու մ է, թե ինչ նվազագու յն 
լրատվու թյու ն պետք է պարու նակի տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 
գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը: Մասնավորապես՝

 անցած, ընթացիկ, պլանավորվող բյու ջետային տարիների և պլանավորվող 
հետագա երեք բյու ջետային տարիների համար տեղական ինքնակառավարող 
մի ավորի բյու ջեի եկամու տների և ծախսերի, ֆինանսական և 
ոչֆինանսական ակտիվն երով գործողու թյու նների և պարտականու թյու նների 
ագրեգիրացված՝վերացականացված ցու ցանիշները, 
 տեղական ինքնակառավարող մի ավորի անցած բյու ջետային տարվա 
բյու ջեի կատարման վերջնական արդյու նքների վերլու ծու թյու նը և ընթացիկ 
բյու ջետային տարվա մշակված կանխագու շակու թյու նները,
 պլանավորման բյու ջետային տարվա և պլանավորման հետագա երեք 
բյու ջետային տարիների համար տեղական ինքնակառավարման 
գործադիր մարմն ի կողմի ց սահմանված տեղական ինքնակառավարող 
մի ավորի գերակայու թյու նները, տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 
մի ջին ժամկետային գերակայու թյու նները և դրանց հասնելու  համար 
իրականացվելիք հիմն ական ծրագրերի և մի ջոցառու մն երի ֆինանսավորման 
չափերը, նպատակները և արդյու նքները: 

Բացի օրենքով սահմանված նվազագու յն լրատվու թյու նից, սակրեբու լոն 
պետք է որոշի, թե ինքնակառավարող մի ավորի յու րահատկու թյու նից բխող 
հավելյալ ինչ լրատվու թյու ն պետք է մտցվի գերակայու թյու նների փաստաթղթու մ: 
Այս փաստաթղթի գլխավոր հարցն է պլանավորվող բյու ջետային տարվա և 
պլանավորման հետագա երեք բյու ջետային տարիների ինքնակառավարող 
մի ավորի գերակայու թյու նների որոշու մը: Այս հարցի պատրաստու մը 
ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի պարտականու թյու նն է: Սակայն դա չի 
նշանակու մ, որ սակրեբու լոն պետք է սահմանափակվի պասսիվ դիտորդի դերով: 
Միջին ժամկետային գերակայու թյու նների որոշու մը ինքնակառավարող մի ավորի 
զարգացման քաղաքականու թյու նը որոշող փաստաթու ղթ է: Նրա պատրաստման 
գործընթացու մ ակտիվորեն պետք է ընդգրկված լինի ոչ մի այն սակրեբու լոն, այլև 
լրիվու թյամբ ինքնակառավարող մի ավորի բնակչու թյու նը: Ինքնակառավարող 
մի ավորի զարգացու մը ամբողջական գործընթաց է, որը հայեցակարգորեն որոշու մ 
է գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը: Առանց այս փաստաթղթի գոյու թյան 
պլանավորված ցանկացած մի ջոցառու մ կամ ծրագիր կլինի հատվածային բնու յթի, 
հաճախ նաև անհասկանալի և ոչարդյու նավետ: 

Գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը պետք է որոշի ինչ նպատակի է ձգտու մ 
ինքնակառավարող մի ավորը (նպատակի անհրաժեշտու թյան և նշանակու թյան 
հիմն ավորու մ, որը հիմն ված պետք է լինի ինքնակառավարող մի ավորի գոյու թյու ն 
ու նեցող իրավիճակի և հիմն ախնդիրների վերլու ծու թյան վրա), նպատակին 
հասնելու  համար ինչ խնդիրներ են վճռվելու  և ինչ ու ղիներ են ընտրված (այս 
ու ղիների  լավագու յնը լինելու  հիմն ավորու մը նպատակին հասնելու  այլընտրական 
ու ղիների վերլու ծու թյան հիման վրա), անցկացվելիք մի ջոցառու մն երի 
հաջորդականու թյու նը և կատարման ենթադրական ժամկետները, հնարավոր 
ռիսկերի որոշու մը և մի ջոցառու մն եր, որոնցով հնարավոր կլինի այս ռիսկերից 
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խու սափել, գերակայու թյու նների փաստաթղթի իրականացման վերահսկողու թյան 
և գնահատման մե խանիզմն երը: 

«Բյու ջետային օրենսդրու թյան» 76-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն, 
գերակայու թյու նների փաստաթղթի վրա աշխատանքը ինքնակառավարող 
մի ավորի գործադիր մարմի նը պետք է սկսի ամե ն տարվա մարտի 1-ից և այն 
սակրեբու լոյի հաստատմանը պետք է ներկայացվի մի նչև ամե ն տարվա նոյեմբերի 
15-ը (նու յն ժամկետն է սահմանված տեղական բյու ջեի նախագիծը ներկայացնելու  
համար): Այսպիսով, նորընտիր սակրեբու լոյի համար առաջնակարգ խնդիր 
կլինի գերակայու թյու նների փաստաթղթի  կազմե լու ն ակտիվ ընդգրկվելը, քանզի 
մի այն այս փաստաթղթի հիման վրա կարելի է գնահատել տեղական բյու ջեն կամ 
այլ կարևորագու յն նախագծեր (օրինակ, գնու մն երի պլանը, ինքնակառավարող 
մի ավորի ու նեցվածքի մասնավորեցման ծրագիրը, ինքնակառավարող մի ավորի 
ենթակառու յցի զարգացման, աշխատանքային զբաղվածու թյան կամ այլ 
մու նիցիպալային ծրագրերը): 

Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեն «Բյու ջետային օրենսդրու թյան» 
6-րդ հոդվածի «ը» ենթակետի համաձայն, որոշվու մ է որպես տեղական 
ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի (սակրեբու լոյի) կողմի ց 
հաստատված, տեղական իշխանու թյան գործառու յթների և պարտականու թյու նների 
կատարման նպատակով ընդու նելի եկամու տների, կատարվելիք հարկագանձման 
և մն ացորդի փոփոխու թյան մի ասնու թյու ն: Այսպիսով, տեղական բյու ջեն 
ներկայացնու մ է գերակայու թյու նների փաստաթղթով ինքնակառավարման 
մարմի նների կողմի ց անվանված մի ջոցառու մն երի ֆինանսական ապահովու թյու ն: 
Առանց գերակայու թյու նների փաստաթղթի տեղական բյու ջեն ինչպես 
սակրեբու լոյի, այնպես էլ բնակչու թյան համար կլինի անհասկանալի թվանշաններ, 
որի գնահատու մն  էլ առանց գերակայու թյու նների փաստաթղթի անհնար է: Այդ 
պատճառով, «Բյու ջետային օրենսդրու թյան» 77-րդ հոդվածի 9-րդ կետի համաձայն, 
պարտադիր է, որ տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի 
բյու ջեի նախագծի հետ մի ասին ներկայացվի տեղական ինքնակառավարող 
մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը: 

«Բյու ջետային օրենսդրու թյան» 77-րդ հոդվածի 10-րդ կետը կազմու մ է 
այն լրատվու թյան պարտադիր նվազագու յնը, ինչը պետք է արտացոլվի 
ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծու մ.

 բյու ջեի հաշվեկշիռը բյու ջետային դասակարգման համաձայն, 
 բյու ջեի եկամու տների, մն ացորդի փոփոխու թյան և յու րաքանչյու ր 
ծախսու մային հիմն արկու թյան համար նախատեսված հատկացու մն երի 
ծավալը բյու ջետային դասակարգման երկրորդ կարգի (բացի կազմակերպական 
դասակարգման) համաձայն, 
 բյու ջեի պրոֆիցիտի կամ դեֆիցիտի ծավալը,
 բյու ջեի հատկացու մն երի ծավալը կազմակերպական դասակարգման 
համաձայն, 
 պահու ստային հիմն ադրամի  ծավալը,
 դոնորների կողմի ց հատկացված նպատակային վարկերով և 
դրամաշնորհներով ֆինանսավորված նախագծերը,
 տեղական ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթղթով 
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նախատեսված տեղական ինքնակառավարող մի ավորի մի ջին ժամկետային 
գերակայու թյու նները, դրանց նպատակները և արդյու նքները, 
  ծրագրային և կապիտալ բյու ջեները: 

 Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի և գերակայու թյու նների փաստաթղթի 
քննարկու մ-ընդու նման հետ կապված սակրեբու լոյի իրավասու թյան իրականացման 
ձևը և կարգը մանրամասնորեն հաղորդված է գրքի հաջորգ գլու խներու մ: 

բ) Սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ տեղական հարկերի և տու րքերի 
ընդու նու մ և վերացու մ, հարկերի և տու րքերի դրու յթների որոշու մ Վրաստանի 
օրենքով սահմանված տու րքային չափի շրջանակներու մ

Տեղական հարկերը և տու րքերը ներկայացնու մ են տեղական բյու ջեի եկամտի 
կարևորագու յն աղբյու րներից մե կը, տեղական բյու ջեի անկախու թյան երաշխիքը և 
տեղական տնտեսական քաղաքականու թյան իրականացման հնարավորու թյու նը: 

Տեղական հարկերի և տու րքերի գոյու թյան անհրաժեշտու թյան մասին է նշվու մ 
«Տեղական իննքնակառավարման մասին» Եվրոպական խարտիայի 9-րդ հոդվածի 
3-րդ կետու մ՝ «Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների ֆինանսական 
մի ջոցների գոնե մասը  պետք է ստացվի տեղական հարկագանձու մն երից 
և տու րքերից, որոնց դրու յքը կազմու մ են ինքնակառավարման տեղական 
մարմի նները օրենքով սահմանված շրջանակներու մ»: 

Վրաստանի Սահմանադրու թյան 94-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, 
հարկերի և տու րքերի տեսակների և գանձու մն երի կարգը որոշվու մ է օրենքով: 
Վրաստանի Սահմանադրու թյան և Եվրոպական խարտիայի այս պահանջներին 
համապատասխան Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանվել են ինչպես տեղական 
հարկերը, այնպես էլ տեղական տու րքերը:

Սակրեբու լոն ու նի տեղական հարկերի և տու րքերի ընդու նման և վերացման 
իրավու նք: Սակրեբու լոն նու յնպես սահմանային չափի շրջանակներու մ որոշու մ է 
տեղական հարկի և տու րքի չափը: 

Տեղական հարկեր
Վրաստանի խորհրդարանը 2010 թվականի սեպտեմբերին ընդու նեց նոր 

հարկային օրենսդրու թյու ն, որը կգործարկվի 2011 թվականի հու նվարի 1-ից: Ստորև 
տրված է գործող (12/22/2004 №692, որը գործու մ է մի նչև 2011թվականի հու նվարի 
1-ը) և նոր ( 09/17/2010 №3591, որը կգործարկվի 2011 թվականի հու նվարի 1-ից) 
հարկային օրենսդրու թյու նների համե մատական վերլու ծու թյու նը: 

Հարկը պարտադիր, առանց պայմանի դրամական մու ծու մ է բյու ջե, որը մտցնու մ 
է հարկը վճարողը, վճարման անպայման, ոչհամարժեքային և անփոխհատու յց 
բնու յթից ելնելով: Տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմի նները, 
իրենց լիիրավու թյան շրջանակներու մ, իրավասու  են մտցնել մի այն հարկային 
օրենսդրու թյամբ սահմանված տեղական հարկեր ինքնակառավարող մի ավորի 
ողջ տարածքու մ  մի ասնական դրու յքի, կամ/և մի ավորի տարածքի վրա առանձին 
ճյու ղերի, կամ/և գործու նեու թյան տեսակների համաձայն, սահմանային դրու յքների 
շրջանակներու մ: Գործող հարկային օրենսդրու թյան համաձայն, սահմանային 
դրու յքները որոշված են օրենսդրու թյամբ, իսկ նոր հարկային օրենսդրու թյան 
համաձայն, սահմանային դրու յքները սահմանվու մ են օրենսդրու թյամբ կամ 
Վրաստանի կառավարու թյան որոշմամբ:

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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Տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմի նը պարտավոր է 
տեղական հարկեր մտցնելու , գանձման պայմանները փոփոխելու  կամ ընդու նված 
տեղական հարկերը վերացնելու  մասին լրատվու թյու նը և համապատասխան 
նորմատիվային ակտի պատճեն՝ նրա հրապարակվելու ն պես ու ղարկել 
եկամու տների ծառայու թյանը և համապատասխան հարկային մարմի ններին: 

Այդպիսով, տեղական հարկեր մտցնելու  կապակցու թյամբ, սակրեբու լոն 
պարտավոր է հրատարակել նորմատիվային ակտ տեղական հարկ մտցնելու  
և նրա դրու յքները որոշելու  մասին: Այս որոշման չընդու նու մը նշանակու մ է, որ 
համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի վրա տեղական հարկի 
համապատասխան տեսակ մտցված չէ: 

Ինչպես գործող, այնպես էլ նոր հարկային օրենսդրու թյամբ սահմանված է մի այն 
մե կ կարգի տեղական հարկ՝ ու նեցվածքի հարկը:

Գործող հարկային օրենսդրու թյան 271-րդ հոդվածի համաձայն, ու նեցվածքի 
հարկ վճարու մ է անձը, որը Վրաստանի տարածքու մ. 

 սեփականու թյու նու մ կամ ոչռեզիդենտից լիզինգով օգտագործու մ է 
ու նեցվածքի հարկով հարկագանձվող օբյեկտ
 օրենքով նախատեսված օգտագործման մե ջ ու նի կամ փաստացի տիրու մ է 
պետական սեփականու թյու նու մ գոյու թյու ն ու նեցող հողը (փաստացի տիրու մ 
ասելով ենթադրվու մ է հողի փաստացի տիրապետու մ կամ հողից օգտվել, 
բացի Վրաստանի օրենսդրու թյամբ նախատեսված հողին տիրելու ց և հողից 
օրինական օգտվելու ց),
 փաստացի տիրու մ է կամ/և օգտագործու մ է մահացած անձի 
սեփականու թյու նու մ հաշվառված ու նեցվածքային հարկով հարկագանձվող 
օբյեկտ, բացի այն դեպքից, երբ փաստացի տիրոջ կողմի ց ու նեցվածքից 
օգտվելը իրականացվու մ է վարձակալու թյամբ, վարձով, ու զու ֆրու քտով կամ 
այլ նման կարգի պայմանագրի հիման վրա: 

Գործող հարկային օրենսդրու թյան 272-րդ հոդվածով որոշվու մ է ու նեցվածքի 
հարկով հարկագանձվող օբյեկտը: Այս հոդվածի համաձայն, ու նեցվածքի հարկով 
հարկագանձվու մ է.

 սեփականու թյու նու մ եղած հողը, 
 օրենքով նախատեսված օգտագործման կամ փաստացի տիրակալու թյան մե ջ 
գտնվող, պետական սեփականու թյու նու մ գոյու թյու ն ու նեցող հողը,
  ձեռնարկու թյու նների հաշվեկշռի վրա հաշվառված ու նեցվածքը,
 կազմակերպու թյու նների այն ու նեցվածքը, որը կիրառվու մ է տնտեսական 
գործու նեու թյան համար,
 ֆիզիկական անձանց սեփականու թյու նու մ գոյու թյու ն ու նեցող. անշարժ 
ու նեցվածքը (շենք-շինու թյու ններ), տնտեսական գործու նեու թյան համար 
կիրառվող ու նեցվածքը, տրանսպորտային մի ջոցները (ավտոմե քենա, 
գրաստանավ, նավ և այլն):

Նոր հարկային օրենսդրու թյան 201-րդ հոդվածը մի ասին է որոշու մ ինչպես 
հարկագանձվող ու նեցվածքի համար հարկը վճարողին, այնպես էլ հարկագանձվող 
օբյեկտը: Այս հոդվածի համաձայն, ու նեցվածքի հարկը վճարող է.

 ռեզիդենտ ձեռնարկու թյու ն/կազմակերպու թյու նը՝ նրա հաշվեկշռի վրա որպես 
հիմն ական մի ջոց հաշվառված ակտիվն երի, չմոնտաժված սարքավորանքների, 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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չավարտված շինարարու թյու նների և ոչնյու թական ակտիվն երի, ինչպես նաև 
նրա կողմի ց լիզինգով տրված ու նեցվածքի համար, 
 ոչռեզիդենտ ձեռնարկու թյու նը՝ Վրաստանի տարածքու մ գոյու թյու ն ու նեցող, 
այս հոդվածի առաջին մասով սահմանված ու նեցվածքի համար (այդ 
թվու մ, վարձակալու թյամբ, վարձով, ու զու ֆրու քտով կամ այլ նմանատիպ 
պայմանագրի հիման վրա տրված, Վրաստանի տարածքու մ գոյու թյու ն 
ու նեցող ու նեցվածքի համար), 
 ֆիզիկական դեմքը. ա) սեփականու թյու նու մ եղած անշարժ ու նեցվածքի 
(այդ թվու մ, չավարտված շինարարու թյու նների, շենք-շինու թյու նների 
կամ դրանց մասի), գրաստանավերի, (նավերի), փրկաթիռների, 
ինքնաթիռների համար, .բ) ոչռեզիդենտից լիզինգով ստացած ու նեցվածքի, 
գ) տնտեսական գործու նեու թյու ն իրականացնելու  դեպքու մ, իր հաշվեկշռի 
վրա որպես հիմն ական մի ջոցներ հաշվառված ակտիվն երի, չմոնտաժված 
սարքավորանքների և ոչնյու թական ակտիվն երի, ինչպես նաև նրա կողմի ց 
լիզինգով տրված ու նեցվածքի համար:

Ունեցվածքի հարկ վճարող է նաև անձը իր տիրակալու թյու նու մ կամ/և 
օգտագործման մե ջ գոյու թյու ն ու նեցող, վախճանված անձի անու նով գրանցված 
ու նեցվածքի հարկով հարկագանձվող օբյեկտի համար, բացի այն դեպքից, երբ 
ու նեցվածքից օգտվելը իրականացվու մ է վարձակալու թյան, վարձի, ու զու րֆրու քտի 
կամ այլ նման կարգի պայմանագրի հիման վրա: 

Գործող հարկային օրենսդրու թյան 273-րդ հոդվածի համաձայն (նոր հարկային 
օրենսդրու թյան 202-րդ հոդվածով համանման դրու յթներ են նախատեսված), 
ձեռնարկու թյու ն/կազմակերպու թյանը հարկագանձվող ու նեցվածքի համար, բացի 
հողից, հարկի տարեկան դրու յքը սահմանվու մ է հարկագանձվող ու նեցվածքի 
արժեքի 1 տոկոսից ոչ ավել չափով: Հարկագանձվող ու նեցվածքի արժեքը մի ջին 
տարեկան հաշվեկշռային մն ացորդի արժեքն է (հաշվարկը կատարվու մ է 
օրացու յցային տարվա  սկզբին և վերջին ակտիվն երի մի ջին արժեքի համաձայն), 
որը ստորև թվարկած դեպքերու մ պետք է ավելանա. ա) մի նչև 2000 թվականը 
գնած ակտիվն երի վրա՝ 3 անգամ, բ) 2000 թվականից մի նչև 2004 թվականը գնած 
ակտիվն երի վրա՝ 2 անգամ, գ) 2004 թվականին գնած ակտիվն երի վրա՝ 1.5 անգամ, 
դ) այն ակտիվն երի վրա, որոնց գնման մասին լրատվու թյու ն գոյու թյու ն չու նի՝ 
3-անգամ:

Գործող հարկային օրենսդրու թյան 273-րդ հոդվածի համաձայն, (նոր հարկային 
օրենսդրու թյան 202-րդ հոդվածով համանման դրու յթներն են հաշվառված), 
ֆիզիկական անձի համար հարկագանձվող ու նեցվածքի վրա, բացի հողից, 
հարկի տարեկան դրու յքը տարբերակված է հարկը վճարողի ընտանիքի կողմի ց 
հարկային տարվա ընթացքու մ ստացած եկամու տների համաձայն և սահմանվու մ 
է հետևյալ չափով. ա) մի նչև 100 000 լարի եկամու տ ու նեցող ընտանիքների համար՝ 
հարկային ժամանակաշրջանի վերջին հարկագանձվող ու նեցվածքի շու կայական 
արժեքի առնվազն 0.05 տոկոսը և 0.2 տոկոսից ոչ ավել, բ) մի նչև 100 000 լարի և 
ավել եկամու տ ու նեցող ընտանիքների համար՝ հարկային ժամանակաշրջանի 
վերջին հարկագանձվող ու նեցվածքի շու կայական արժեքի առնվազն 0.8 տոկոսը 
և առավելագու յն 1 տոկոսը: 

Գործող հարկային օրենսդրու թյան 273-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ կետերի 
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համաձայն, գյու ղատնտեսական նշանակու թյան հողի վրա ու նեցվածքի հարկի 
բազիսային դրու յքը տարբերակված է վարչական-տարածքային մի ավորների և 
հողի որակի համաձայն, որոնց հարկային դրու յքը որոշված է անձամբ հարկային 
օրենսդրու թյամբ: Հարկային դրու յքները կոնկրետ հողի հատվածի համար հողի 
որակի և տեղադրու թյան հաշվառու մով, կարող է լինել բազային դրու յքից 50 
տոկոսից ոչ պակաս և 150 տոկոսից ոչ ավել: 

Նոր հարկային օրենսդրու թյան 204-րդ հոդվածի առաջին կետի «ա» ենթակետի 
համաձայն, գյու ղատնտեսական նշանակու թյան հողի վրա ու նեցվածքի հարկի 
տարեկան բազիսային դրու յքը մե կ հեկտարի հաշվարկով որոշվու մ է Վրաստանի 
կառավարու թյան կողմի ց. ա) տարածքային մի ավորների և հողի տեսակների 
համաձայն, ջերմոցների և արոտավայրերի համար 1,5 լարիից մի նչև 20 լարի 
սահմանային չափի շրջանակներու մ, բ) այլ հողերի վրա, տարածքային մի ավորների 
և հողի տեսակների համաձայն, 50 լարիից մի նչև 100 լարի սահմանային չափի 
շրջանակներու մ: Այս նու յն հոդվածի համաձայն, սակրեբու լոն իրավու նք ու նի որոշել 
հարկի դրու յքը, որի չափը չպետք է գերազանցի Վրաստանի կառավարու թյան 
կողմի ց սահմանված տարեկան բազիսային դրու յքի 150%–ին:.

Գործող հարկային օրենսդրու թյամբ (նոր հարկային օրենսդրու թյան 204-
րդ հոդվածով համանման դրու յթներ են նախատեսված) ոչգյու ղատնտեսական 
նշանակու թյան հողի վրա հարկի բազիսային դրու յքն է 0,24 լարի հողի մե կ 
քառակու սի մե տրի վրա: Այս հողի վրա հարկը հաշվարկվու մ է բազիսային դրու յքի 
բազմապատկմամբ տարածքային գործակցի՝ կոյֆիցենտի, և հողի մակերեսով: 
Տարածքային կոյֆիցենտը հաստատու մ է սակրեբու լոն, որը չի կարող լինել 1,5-ից 
ավել:

Գործող և նոր հարկային օրենսդրու թյու ններով որոշված ու նեցվածքի 
հարկագանձու մի ց ազատվելու  դեպքերի նշանակալից մասը համընկնու մ է 
մի մյանց: Թերևս, կան նաև որոշակի տարբերու թյու ններ: Գործող հարկային 
օրենսդրու թյան 276-րդ հոդվածի համաձայն (նոր հարկային օրենսդրու թյան 206-
րդ հոդված) համապատասխան հարկագանձվող օբյեկտի համաձայն ու նեցվածքի 
հարկերից ազատված են. 

 ֆիզիկական անձի հարկագանձվող ու նեցվածքը (բացի գյու ղատնտեսական 
նշանակու թյան հողամասերից) (նոր հարկային օրենսդրու թյամբ, բացի հողից), 
եթե այս անձի ընտանիքի կողմի ց ընթացիկ օրացու յցային տարվա նախորդ 
տարվա  ընթացքու մ ստացած եկամու տները չեն գերազանցու մ 40 000 լարիին, 
 բազմաբնակարան բնակելի շենքու մ բնակվող ֆիզիկական անձի 
համասեփականու թյու նու մ գոյու թյու ն ու նեցող մակերեսի համամասնական 
սահմանված հարկագանձվող օբյեկտը (հողի կալվածք), որի մակերեսը չի 
գերազանցու մ 30 քառակու սի մե տրին (նոր հարկային օրենսդրու թյամբ՝ 50 
քառակու սի մե տրին),
 մի նչև 2007 թվականի հու նվարի 1–ը ամսագրերի-թերթերի հրատարակման 
գործու նեու թյամբ զբաղված անձանց հաշվեկշռի վրա գոյու թյու ն ու նեցող և այս 
գործու նեու թյու նու մ անմի ջականորեն կիրառվող ու նեցվածքը (նոր հարկային 
օրենսդրու թյամբ այս արտոնու թյու նը հանված է),
 բնու թյան պահպանու թյան և հրշեջ անվտանգու թյան համար կիրառվող 
ու նեցվածքը, բացի հողից (նոր հարկային օրենսդրու թյամբ այս արտոնու թյու նը 
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հանված է),
 տեղաշարժի ճանապարհները, օդային և  կաբելային հաղորդակցու թյան 
գծերը, այդ թվու մ էլեկտրահաղորդիչները և կապի գծերը, 
 հանրային իրավու նքի իրավաբանական անձի - չափանիշերի, տեխնիկական 
ռեգլամե նտների և օդերևու թաբանական ազգային գործակալու թյան 
էտալոնային և ցու ցատախտակային սարքավորանքները (նոր հարկային 
օրենսդրու թյամբ այս արտոնու թյու նը հանված է),
 կազմակերպու թյան ու նեցվածքը, բացի հողից և տնտեսական գործու նեու թյան 
համար կիրառվող ու նեցվածքից,
 «Նավթի և գազի մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանված նավթի և գազի 
գործողու թյու նների (գործու նեու թյան) արդյու նահանման համար կիրառվող 
ու նեցվածքը,
 պետական սեփականու թյու նու մ գտնվող հողի կալվածքի այն մասը, 
որը հանձնվել է բյու ջետային կազմակերպու թյանը, բացի տնտեսական 
գործու նեու թյան համար կիրառվող հողերից, 
 բնու թյան և պատմական հու շարձանների պաշտպանու թյան 
կազմակերպու թյու նների հողի տարածքները, որոնց վրա տեղադրված են 
պետու թյան կողմի ց պատմական, մշակու թային կամ/և ճարտարապետական 
հու շարձաններ ճանաչված շինու թյու ններ, եթե դրանք չեն կիրառվու մ 
տնտեսական գործու նեու թյան համար, որոնցու մ չի ենթադրվու մ մու տքի 
տոմսերի իրացու մը, 
 բնական զբոսայգիներով, բու սաբանական և դենդրոլոգիական՝ 
փայտամշակման այգիներով, մշակու յթի և հանգստի մու նիցիպալային 
զբոսայգիներով կամ/և գերեզմանոցներով, կենդանաբանական այգիներով 
կամ/և զբոսայգիներով, օվկիանարիու մն երով, պու րակներով, ծառու ղիներով, 
պաշտպանված տարածքներով, անտառային կազմակերպու թյու ններով, 
ինչպես նաև բաց գերատեսչային զբոսայգիներով, այգիներով և անտառ-
զբոսայգիներով զբաղեցված հողերը, բացի այս տարածքի վրա տնտեսական 
գործու նեու թյանը հատկացված կալվածքներից,
 քաղաքի ջրամբարները և դրանց ջրավազանները, այն հողերը, որոնք 
կիրառվու մ են տրանսպորտային և ստորգետնյա հաղորդակցու թյու նների 
համար, եթե դրանք չեն կիրառվու մ գյու ղատնտեսական արտադրանքի 
արտադրու թյան և տնտեսական գործու նեու թյան համար, 
 հիդրո-օդերևու թաբանական կենտրոնների, մի ջավայրի աղտոտման 
վերահսկողու թյան կայանների և սարքավորանքների գործու նեու թյան համար 
կիրառվող հողերը (նոր հարկային օրենսդրու թյամբ այս արտոնու թյու նը 
հանված է),
 խմե լու  ջրով բնակչու թյան մատակարարման, էլեկտրակայանների և ոռոգման 
համակարգերի և դրանց գործու նեու թյան համար հատկացված ջրամբարներով 
զբաղեցված հողերը և այս օբյեկտների սանիտարական-պաշտպանական և 
տեխնիկական գոտիները,
 «Նավթի և գազի մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանված նավթի և գազի 
գործողու թյու նների (գործու նեու թյան) արտադրու թյան համար կիրառվող 
հողի կալվածքները, եթե դրանք այլ նպատակով չեն կիրառվու մ,
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 Վրաստանի շոգենավերի պետական ռեեստրու մ գրանցված և Վրաստանի 
պետական նավադրոշով լողացող շոգենավերը, բացի ֆիզիկական անձի 
սեփականու թյու նու մ եղած գրաստանավերից (նավերից) (նոր հարկային 
օրենսդրու թյամբ այս արտոնու թյու նը հանված է),
 գյու ղատնտեսական նշանակու թյան հողի հանդակները, որոնց արգասաբեր 
շերտը կիսով կամ ավելի վն ասված է աղետի արդյու նքու մ,
 Գագրայու մ, Գալիու մ, Գու դաու թու մ, Գու լրիփշու մ, Օչամչիրայու մ, 
Սու խու մու մ, Տղվարչելու մ, Ցխինվալու մ, Ջավայու մ, ինչպես նաև Քու րթայի, 
Էրեդվի և Թիղվի համայնքներու մ, Ավն եվի և Նու լի գյու ղերու մ գոյու թյու ն 
ու նեցող ու նեցվածքը՝ ժամանակավոր, մի նչև հակամարտու թյան 
կարգավորու մը և տնտեսական իրավիճակի կարգավորու մը, (նոր հարկային 
օրենսդրու թյամբ՝ «Բռնագրավված տարածքների մասին» Վրաստանի 
օրենքով հաստատված տարածքների վրա գոյու թյու ն ու նեցող ու նեցվածքը՝ 
ժամանակավոր, մի նչև հակամարտու թյան կարգավորու մը և տնտեսական 
իրավիճակի կարգավորու մը),
 պետական սեփականու թյու նու մ եղած չկիրառված ջերմոցները, 
արոտավայրերը, ռեկու լտիվացիոն և պահեստային գյու ղատնտեսական 
նշանակու թյան հողերը,
 այն հողերը, որոնք կիրառվու մ են որպես աէրոդրոմն երի, օդանավակայանների, 
ու ղղաթիռակայանների և աէրոնովիգացիայի անվտանգու թյան գոտիներ 
և ստորգետնյա հաղորդակցու թյու նների, ինչպես նաև նավակայանների 
հեռանկարային զարգացման նպատակով ամրացված հողահանդակները, եթե 
դրանք չեն կիրառվու մ տնտեսական գործու նեու թյան համար,
 ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք ստացել են նոր յու րացման 
գյու ղատնտեսական նշանակու թյան հողերը՝ ստանալու ց 5 տարվա 
ընթացքու մ,
 գյու ղատեղիների տարածքի, ինչպես նաև վերաբնակեցման պետական 
մի ջոցառու մն երին համապատասխան բնակեցված քաղաքացիների 
ընտանիքները, այս տարածքի վրա գոյու թյու ն ու նեցող գյու ղատնտեսական 
նշանակու թյան հողահանդակի համար՝ վերաբնակեցու մի ց 5 տարվա 
ընթացքու մ,
 2004 թվականի մարտի 1-ի դրու թյամբ ֆիզիկական անձի սեփականու թյու մ 
եղած մի նչև 5 հեկտար մակերեսի գյու ղատնտեսական նշանակու թյան 
հողահանդակները,
 մի նչև 2014 թվականի հու նվարի 1-ը «Հողերի ոռոգման մասին» Վրաստանի 
օրենքին համապատասխան, հանրային իրավու նքի իրավաբանական անձի 
համար ու զու ֆրու կտի պայմանագրով տրված պետական սեփականու թյու նու մ 
գոյու թյու ն ու նեցող և պետու թյան 100-տոկոսանոց փայաբաժնով 
մասնակցու թյամբ ստեղծված մասնավոր իրավու նքի իրավաբանական անձին 
տրված ոռոգման ենթակառու յցը,
 երկրորդ համաշախարհային պատերազմի  հաշմանդամն երը և դրանց 
հետ հավասարեցված անձինք՝ սեփականաշնորհման կարգով ստացած 
հողահանդակների համար,
 «Բարձրալեռ տարածաշրջանների սոցիալ-տնտեսական և մշակու թային 
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զարգացման մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանված, Կովկասյան 
լեռնաշղթայի հյու սիսային և հարավային լանջերին տեղադրված շրջանների և 
Աճարա-Գու րիայի լեռնային գյու ղերի, համայնքների և ավանների բնակիչները՝ 
նշված տարածքների վրա գոյու թյու ն ու նեցող հողահանդակների համար: 
Հարավային Վրաստանի բարձրալեռ տարածաշրջաններու մ բնակվողներին 
տրված տարածքների վրա գոյու թյու ն ու նեցող հողահանդակների հողի հարկը 
նվազու մ է 50 տոկոսով, 
 բժշկական գործու նեու թյան համար կիրառվող, բժշկական 
հիմն արկու թյու նների սեփականու թյու նու մ գոյու թյու ն ու նեցող ու նեցվածքը, 
բացի հողից, 
 բժշկական գործու նեու թյան համար կիրառվող բժշկական 
հիմն արկու թյու ններին ամրացված հողահանդակները, 
 գիտա-հետազոտական, ու սու մն ական, փորձա-սելեկցիոն, փորձաքննական, 
ցեղերի քննու թյան հողի այն հատվածները, որոնք կիրառվու մ են գիտական 
և ու սու մն ական նպատակների համար և, որոնց վրա աշխատանքները 
ֆինանսավորվու մ են բյու ջեից,
 հողի հատվածները, որոնք կիրառվու մ են բյու ջեից ֆինանսավորվող կու յրերի, 
խու լ-համրերի, թերխելահասների և ֆիզիկապես չզարգացած երեխաների, 
պատերազմի  վետերանների ընկերու թյու նների, տարեցների և մանկատների, 
պատանիների սոցիալական հարմարվածու թյան և աշխատանքային 
վերականգնման կենտրոնների (նոր հարկային օրենսդրու թյամբ ենթակետի 
այս մասը ձևակերպված է հետևյալ խմբագրու թյամբ. «Հողի հատվածները, 
որոնք կիրառվու մ են բյու ջեից ֆինանսավորվող 60 տարեկան և բարձր 
տարիքի անձանց կամ/և սահմանափակ ու նակու թյու ններ ու նեցող անձանց 
պանսիոնատների/ապաստարանների, սահմանափակ հնարավորու թյու ններ 
ու նեցող անձանց (այդ թվու մ, երեխաների) կամ/և խնամազու րկ երեխաների/
դեռահասների դաստիարակու թյան հիմն արկու թյու նների կամ օրվա 
կենտրոնների»), հանրային իրավու նքի իրավաբանական անձանց՝ 
հանրակրթական հիմն արկու թյու նների (դպրոցների) կողմի ց իրենց հիմն ական 
գործառու յթները կատարելու  համար, հողի հանդակների, կիրառվող 
մանկատների, հատու կ դպրոց-գիշերօթիկների, մանկական գյու ղերի և 
մանկական պարտեզների կողմի ց, որոնք անփոխհատու յց նվիրվել են 
երեխաների խնամք-դաստիարակու թյանը և նրանց կրթու թյու ն տալու ն, եթե 
դրանք չեն օգտագործվու մ տնտեսական գործու նեու թյան համար,
 գյու ղատնտեսական նշանակու թյան հողի կալվածքները, որոնց վրա աճեցրած 
բերքի կեսից ավելին ոչնչացվել է աղետի (փոթորկի, կարկու տի, երաշտի, 
ջրհեղեղի) և այլ ֆորսմաժորային՝ դեպքերի արդյու նքու մ: Հողի հարկից 
ազատվելու  հիմք է տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի 
որոշու մը, որը ընդու նվու մ է Վրաստանի գյու ղատնտեսու թյան նախարարու թյան 
համապատասխան տարածքային մարմն ի հետ համաձայնու թյամբ: 
Հանձնաժողովի եզրակացու թյու նը կայացվու մ է երկու  անգամ՝ աղետի 
ավարտվելու  պահից 2 շաբաթվա ժամկետու մ և բերքը ստանալու ց առաջ,
 որսորդական տնտեսու թյու նների կողմի ց զբաղեցված հողերը (նոր հարկային 
օրենսդրու թյամբ այս արտոնու թյու նը հանված է), 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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 ազատ արդյու նաբերական գոտու մ եղած ու նեցվածքը:
Նոր հարկային օրենսդրու թյամբ, բացի վերևու մ նշվածներից, ի նկատի են 

առնված ու նեցվածքի հարկագանձու մի ց ազատվելու  լրացու ցիչ դեպքեր.
 ինքնակառավարող քաղաքների և մու նիցիպալիտետների տարածքների 
վրա գտնվող բնակելի տներին կցված հողահատվածը տեղական 
ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի կողմի ց սահմանված 
մակերեսի սահմանային չափի շրջանակներու մ,
 կենսաբանական ակտիվը,
 Վրաստանի ռեզիդենտից լիզինգով ստացված ու նեցվածքը:

Ինչպես գործող, այնպես էլ նոր հարկային օրենսդրու թյան համաձայն, 
ու նեցվածքի հարկ վճարելու տու րքելու  վրա սահմանված հարկային արտոնու թյու նը 
չի տարածվու մ անձի կողմի ց վարձակալու թյամբ, վարձով կամ այլ նման ձևով 
այլ անձից փոխանցված հողամասի (կամ նրա մասի) կամ/և ձեռնարկու թյան/ 
կազմակերպու թյան կողմի ց նու յն ձևով փոխանցված շենք-շինու թյու նների (կամ 
դրանց մասի) վրա:

  Տեղական տու րքեր
  Տեղական տու րքը անպայման հարկ է տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 

բյու ջեու մ, որը վճարու մ են անձինք (ֆիզիկական և իրավաբանական) և այն 
ներկայացնու մ է տեղական բյու ջեի եկամտի նշանակալից աղբյու րը: Տեղական 
տու րքերին պատկանու մ են խաղային բիզնեսի տու րքը և «Տեղական տու րքերի 
մասին» Վրաստանի օրենքով որոշված տեղական տու րքերը:

«Խաղային բիզնեսի տու րքերի մասին» Վրաստանի օրենքի 2-րդ հոդվածի 
համաձայն, խաղային բիզնեսի տու րքը անպայման հարկ է տեղական բյու ջեու մ, որը 
որոշվել է պետու թյան քաղաքական և տնտեսական շահերին համապատասխան: 
Խաղային բիզնեսի տու րքերի վճարման վարչարարու թյու նը պատկանու մ է 
հարկային մարմի ններին:

 Խաղային բիզնեսի տու րքի վճարողներ են անձինք, ովքեր վարու մ են 
ձեռներեցային գործու նեու թյու ն կազինոներով (խաղատներով), մոլեռանդ և այլ 
խաղային բիզնեսով և այսպիսի գործու նեու թյու նը Վրաստանի օրենսդրու թյան 
համապատասխան, ենթարկվու մ է թու յլտվու թյամբ կարգավորման: Խաղային 
բիզնեսի տու րք վճարողներ են նաև վիճակախաղ կազմակերպող անձինք 
(կազմակերպիչները), որոնք վարու մ են ձեռներեցային գործու նեու թյու ն մի նչև 
«Վիճակախաղերի, մոլեգնող և այլ շահող խաղեր կազմակերպելու  մասին» 
Վրաստանի օրենքով նախատեսված ազգային վիճակախաղի հիմն ադրամի  կողմի ց 
կազմակերպված թենդերու մ հաղթանակող դեմքը բացահայտվի:

Խաղային բիզնեսի տու րքի գանձման օբյեկտներ են. 
 մոլեգնող և շահավետ խաղերի համար կիրառվող խաղային սեղանները, 
խաղային սարքերը,
 տոտալիզատորի, բինգոյի, լոտոյի դրամարկղերը (հատու կ սարքավորված 
տեղ, որտեղ գանձապահի կամ/և հատու կ սարքի կամ այլ մի ջոցով 
իրականացվու մ է դրամագլու խը (փսոնը) ստանալը կամ/և շահածը տալը),
  խրախու սող խաղարկու մն երի մրցանակային հիմն ադրամը,
  սիստեմատիկ-էլեկտրոնային ձևի խաղը,
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 վիճակախաղի տոմսերի իրացու մի ց ստացված օգու տը:
Խաղային բիզնեսի տու րքերի դրու յքների տարբերակու մը կատարվու մ է 

խաղային բիզնեսի տեսակների համաձայն և սահմանվու մ է հետևյալ կերպ.
 կազինոյի (խաղատան) ամե ն խաղային սեղանի վրա՝ եռամսյակու մ 15 000-ից 
30 000 լարիի ընդգրկու մով,
 ամե ն խաղային սարքի վրա՝ եռամսյակու մ 600-ից 1 200 լարիի ընդգրկու մով, 
 տոտալիզատորի, բինգոյի, լոտոյի ամե ն դրամարկղի վրա՝ եռամսյակու մ 1 
500-ից 3 000 լարիի ընդգրկու մով, 
 ամե ն խրախու սական խաղարկու թյան վրա՝ մրցանակային հիմն ադրամի  
10%-ը;
 սիստեմային-էլեկտրոնային ձևի խաղի վրա՝ եռամսյակու մ 12 000-ից 90 000 
լարիի ընդգրկու մով,
 վիճակախաղերի կազմակերպման վրա՝ վիճակախաղի տոմսերի իրացու մի ց 
ստացված գու մարի 20%-ից ոչ ավել:

«Տեղական տու րքերի մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանված են հետևյալ 
կարգի տեղական տու րքերը.

 տու րք շինարարու թյան (բացի առանձնահատու կ նշանակու թյան 
ռադիոճառագայթման կամ մի ջու կային օբյեկտների շինարարու թյան) 
թու յլտվու թյան համար՝ տու րքի վճարողն է կառու ցվող օբյեկտի սեփականատեր 
ֆիզիկական կամ/և իրավաբանական դեմքը: Տու րքի չափը նորակառու յց 
օբյեկտի նախագծով նախատեսված կառու ցապատման մակերեսի 
յու րաքանչյու ր քառակու սի մե տրի համար մե կ լարիից չպետք է անցնի, իսկ 
կու րորտային գոտու մ արդյու նաբերական օբյեկտի շինարարու թյան համար՝ 
հինգ լարի, 
 տու րք տեղական քաղաքային կանոնավոր ու ղևորական փոխադրու մն երի 
թու յլտվու թյան համար՝ տու րքի վճարող է տեղական քաղաքային 
կանոնավոր ու ղևորական փոխադրու մ իրականացնող ֆիզիկական կամ/և 
իրավաբանական դեմքը: Տու րքի տարբերակված չափը ու ղևորական-
տրանսպորտային մի ջոցների կարգերի և երթու ղիների համաձայն որոշու մ է 
սակրեբու լոն: Սակրեբու լոյի կողմի ց սահմանված տու րքի չափը յու րաքանչյու ր 
տրանսպորտային մի ջոցի վրա ամսական հաշվարկով երկու  հարյու ր լարիին 
չպետք է գերազանցի,
 տու րք բնակավայրի տարածքի բարեկարգման համար – տու րքի վճարողներ 
են ֆիզիկական կամ/և իրավաբանական դեմքը, կազմակերպու թյու նը, 
հիմն արկու թյու նը, որոնք ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի վրա 
առաջացնու մ են թափթփու կներ: Տու րքի չափը չպետք է գերազանցի մե կ 
շու նչ բնակչի վրա ամսական 1,5 լարիին, իսկ իրավաբանական անձանց, 
կազմակերպու թյու նների և հիմն արկու թյու նների համար՝ 25 լարի մե կ 
խորանարդ մե տր թափոնների վրա, 
 տու րք հատու կ (գոտային) համաձայնու թյու ն տալու  համար՝ տու րքի 
վճարողն է ֆիզիկական կամ իրավաբանական դեմքը, որը կառու ցապատման 
ինտենսիվու թյան գործակցի սահմանային ցու ցանիշը փոխելու  նպատակով, 
ստացել է հատու կ (գոտային) համաձայնու թյու ն, որը սահմանված է 
«Տարածական սարքավորման և քաղաքաշինու թյան հիմքերի մասին» 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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Վրաստանի օրենքով: Տու րքի չափը կառու ցվող տարածքի մե կ քառակու սի 
մե տրի վրա աճի հաշվարկով 400 լարիին չպետք է գերազանցի: Տու րքը 
գանձվու մ է շինարարու թյան թու յլտվու թյու ն տալու  ժամանակ,
 մշակու թային ժառանգու թյան վերականգնման տարածման տարածքի  
ենթակառու յցի տու րք՝ տու րքի վճարողն է մշակու թային ժառանգու թյան 
վերականգնման տարածքու մ եղած շենք-շինու թյու նների սեփականատերը 
(օրինական օգտվողը) վերականգնման տարածման տարածքի զարգացման 
ծրագրի իրականացման ժամկետով: Տու րքի չափը սեփականու թյու նու մ 
(օգտագործման մե ջ) գոյու թյու ն ու նեցող շենք-շինու թյան յու րաքանչյու ր 
քառակու սի մե տրի վրա սահմանվու մ է ամսական 1,5 լարիից ոչ ավել: 

«Տեղական տու րքերի մասին» Վրաստանի օրենքով նու յնպես նախատեսված է 
տեղական թենդերային տու րք, թերևս այն վերացվու մ է 2010 թվականի դեկտեմբերի 
1-ից:

«Տեղական տու րքերի մասին» Վրաստանի օրենքով որոշված տեղական տու րքերը 
վճարվու մ են նախապես, մի նչև տեղական ինքնակառավարման մարմն ի կողմի ց 
վճարողի համար օրենքով սահմանված գործու նեու թյու ն իրականացնելու  կամ/և 
օգտվելու  իրավու նք շնորհելը: Տու րքը գանձելու  պատասխանատվու թյու նը դրվու մ 
է տեղական ինքնակառավարման մարմն ի համապատասխան ծառայու թյան 
վրա, որը «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրենքի 3-րդ 
հոդվածի 8-րդ կետի համաձայն, կարող է տեղական տու րքերը գանձելու  համար 
համապատասխան իրավաբանական անձանց հետ ձևակերպել պայմանագիր: 

գ)Սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ պահու ստային հիմն ադրամի  
ստեղծու մը և դրա տնօրինման կարգերի հաստատու մը

«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան 67-րդ հոդվածի առաջին կետի 
համաձայն, «Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեու մ չնախատեսված 
հարկերը ֆինանսավորելու  համար ստեղծվու մ է պահու ստային հիմն ադրամ, որի 
ծավալը չպետք է գերազանցի տարեկան բյու ջեով նախատեսված հատկացու մն երի 
ողջ չափի 2%-ին:»: Պահու ստային հիմն ադրամը ներկայացնու մ է ինքնակառավարող 
մի ավորի բյու ջեի մասը, համապատասխանաբար, այն ստեղծվու մ է բյու ջեի 
ընդու նման հետ մի ասին: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական 
օրենքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ կետը մատնանշու մ էր, որ պահու ստային 
հիմն ադրամը տնօրինելու  կարգը սահմանու մ էր սակրեբու լոն: «Վրաստանի 
բյու ջետային օրենսդրու թյան» գործարկու մի ց հետո, 2010 թվականի հու նվարի 
1-ից, լու ծարվեց «Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի մասին» օրենքը 
և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքից 
նու յնպես հանվեցին այն հարցերը, որոնք վերաբերու մ էին ինքնակառավարող 
մի ավորի բյու ջեին: Այս դրու յթները իրենց արտացոլու մը գտան «Վրաստանի 
բյու ջետային օրենսդրու թյու նու մ»: Ցավոք, հարցը, որը վերաբերու մ է սակրեբու լոյի 
իրավասու թյանը որոշելու  պահու ստային հիմն ադրամը տնօրինելու  կարգը, 
չարտացոլվեց «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» համապատասխան 
հոդվածու մ, մասնավորապես, օրենսդրու թյան 67-րդ հոդվածի 2-րդ կետու մ նշված 
է պահու ստային հիմն ադրամի  կիրառման մի այն տեխնիկական կողմի  մասին 
այն, որ «պահու ստային հիմն ադրամի ց գու մարներ քաղաքի քաղաքագլխի կամ 

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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գամգեբելիի որոշման հիման վրա, որը պարու նակու մ է լրատվու թյու ն գու մարի 
չափի և նպատակի մասին, հատկացնու մ է ֆինանսական մարմի նը»: Նշված է 
օրենքի թերու թյու ն, սակայն ելնելով այն բանից, որ սակրեբու լոն իրավասու  է 
որոշելու  շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի), համապատասխանաբար, 
գամգեբելիի (քաղաքապետի) իրավասու թյու նը և գործու նեու թյան կարգը, չնայած 
օրենքի թերու թյանը, այն ու նի լրիվ իրավու նք որոշելու  պահու ստային հիմն ադրամը 
կիրառելու  կարգը: Այդ կարգը, նախ և առաջ պետք է ի նկատի ու նենա պահու ստային 
հիմն ադրամի ց գու մարներ հատկացնելու  մասին սակրեբու լոյին իրազեկու մը, իսկ 
սակրեբու լոյի կողմի ց սահմանված առանձին դեպքերու մ՝ նաև սակրեբու լոյից 
համաձայնու թյու ն ստանալը: 

դ) Դրամաշնորհ կամ վարկ վերցնելու  մասին որոշման ընդու նու մ
Դրամաշնորհ վերցնելու  հետ կապված հարցերը կարգավորվու մ են 

«Դրամաշնորհների մասին» Վրաստանի օրենքով, որի 2-րդ հոդվածի համաձայն, 
«Դրամաշնորհը դա դրամաշնորհ տվողի (դոնորի) կողմի ց դրամաշնորհ ստացողին 
անփոխհատու յց փոխանցված նպատակային մի ջոցների դրամական կամ բնական 
ձևն է, որոնք կիրառվու մ են կոնկրետ մարդասիրական, լու սավորչական, գիտա-
հետազոտական, առողջապահու թյան, մշակու թային, մարզական, էկոլոգիական 
և սոցիալական նախագծերի, ինչպես նաև պետական կամ հասարակական 
նշանակու թյան ծրագրերի իրականացման համար»: 

Օրենքի 4-րդ հոդվածը հնարավորու թյու ն է տալիս ինքնակառավարող 
մի ավորին լինել դրամաշնորհ ստացող, իսկ այս նու յն օրենքին համապատասխան, 
դրամաշնորհ տվող (դոնոր) կարող է լինել.

 մի ջազգային բարեգործական, մարդասիրական և այլ հասարակական 
կազմակերպու թյու ն (այդ թվու մ, մի ջազգային մարզական ասոցիացիա, 
դաշնու թյու ն և կոմի տե), ֆինանսա-վարկային ինստիտու ցիա, 
արտասահմանյան երկրի կառավարու թյու ն կամ նրա ներկայացու ցչու թյու ն, 
ինչպես նաև արտասահմանի ձեռնարկատիրական (եթե դրամաշնորհ 
ստացողը պետու թյու նը կամ Վրաստանի կառավարու թյու նն է), կամ 
ոչձեռներեց (ոչկոմե րցիոն) իրավաբանական դեմք,
 Վրաստանի այն ոչձեռներեց (ոչկոմե րցիոն) իրավաբանական դեմքը, 
որի հիմն ական կանոնադրական նպատակն է ու նեցվածքի ժողովու մ 
բարեգործական, սոցիալական, մշակու թային, լու սավորչական, գիտա-
հետազոտական կամ հասարակականորեն օգտակար այլ գործու նեու թյան 
աջակցու թյան համար:
 Վրաստանի կառավարու թյան կողմի ց սահմանված հանրային իրավու նքի 
իրավաբանական դեմքը, որի կանոնադրու թյան/դրու յթի նպատակն է 
գիտական դրամաշնորհներ տալը:

  Դրամաշնորհ տալու  իրավական հիմք է գրավոր պայմանագիրը դրամաշնորհ 
տվողի (դոնորի) և դրամաշնորհը ստացողի մի ջև: Պայմանագիրը պետք է 
պարու նակի դրամաշնորհ տալու  նպատակը, ծավալը, մի ջոցները կիրառելու  
կոնկրետ ու ղղու թյու նները, դրանց յու րացման ժամկետները և այն հիմն ական 
պահանջները, որոնք դրամաշնորհ տվողը (դոնորը) առաջադրու մ է դրամաշնորհը 
ստացողին: Ճիշտ այս պայմանագրի հաստատու մը և հաստատված պայմանագրի 
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կատարման վերահսկու մը սակրեբու լոյի առանձնահատու կ իրավասու թյու նն է: 
Ինքնակառավարող մի ավորի կողմի ց վարկ վերցնելու  հարցը կարգավորվու մ 

է «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան 21-րդ հոդվածով, որի 2-րդ կետի 
համաձայն, «Տեղական իշխանու թյու նները իրավու նք ու նեն, վարկ վերցնել 
Վրաստանի կառավարու թյու նից կամ/և այլ աղբյու րներից մի այն Վրաստանի 
կառավարու թյան թու յլտվու թյամբ»: Այստեղ ևեթ ու շադրու թյան արժանի է նաև նու յն 
օրենսդրու թյան 24-րդ հոդվածը, որը վերաբերու մ է ինքնակառավարող մի ավորին 
բյու ջեից վարկ տալու  հնարավորու թյանը: Այս հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, 
«Տեղական ինքնակառավարող մի ավորներին բյու ջեներից վարկ տալը հնարավոր 
է մի այն Վրաստանի ֆինանսների նախարարու թյան համաձայնու թյամբ»: .

ե) Սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ տեղական գնու մն երի պլանի 
հաստատու մ. համաձայնու թյու նը այնպիսի գործարքի կնքմանը, որի արժեքը 
գերազանցու մ է ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի 5%-ին

Գնու մն երի պլանը ինքնակառավարող մի ավորի կարևորագու յն փաստաթղթերից 
մե կն է, որով սահմանվու մ են մու նիցիպալային ծրագրերի իրականացման համար 
պահանջվող ապրանքի կամ ծառայու թյու նների գնման հարցերը: Տեղական 
գնու մն երը կարգավորվու մ են «Պետական գնման մասին» օրենքով: Այս օրենքի 3-րդ 
հոդվածի համաձայն, պետական գնու մ է համարվու մ գնող կազմակերպու թյան 
կողմի ց ցանկացած ապրանքի, ծառայու թյան և շինարարական աշխատանքի 
գնու մը տեղական ինքնակառավարման մի ավորի բյու ջեի մի ջոցներով: 

Օրենքի 9-րդ հոդվածի 6-րդ կետով գնման տարեկան պլանի նախագծի մշակման 
ժամանակ նախատեսվելու  են. 

 գնու մ իրականացնելու  անհրաժեշտու թյու նը,
 գնման օբյեկտների մի օրինակու թյու նը և դրանք խորաչափերի բաժանելու  
հնարավորու թյու նը,
 նման գնու մ իրականացնելու  փորձը,
 գնման օբյեկտի որոշու մը (ապրանք, աշխատանք, ծառայու թյու ն), 
դրանց տեխնիկական և որակային ցու ցանիշները, ինչպիսիք են որակ, 
գործու նեու թյու ն, անվտանգու թյու ն, չափեր, փաթեթավորու մ, նշան դնել և 
դրոշմանշու մ, արտադրու թյան մե թոդներ և գործընթացներ, խորհրդանշաններ, 
տերմի նաբանու թյու ն, գնող կազմակերպու թյան կողմի ց որոշված 
համապատասխանու թյան պահանջներ և այլն), ինչպես նաև մատու ցման 
ժամկետները և տեղը,
 կարողու նակ՝ պոտենցիալ մատու ցողների բացահայտման և գնող 
կազմակերպու թյան համար ընդու նելի պայմանագրային պայմանների  
որոշման նպատակով, շու կայի ու սու մն ասիրման արդյու նքները,
 գնման մի ջոցի ընտրու թյան հիմքը, գնման ընթացակարգի ենթադրական 
ժամկետները,
 մատու ցվելիք ապրանքի թվաքանակու թյու նը, կատարվելիք աշխատանքի 
կամ ծառայու թյան ծավալը գոյու թյու ն ու նեցող պաշարների հաշվառու մով,
 գնման օբյեկտների ենթադրական արժեքը,
 գնման իրականացման հետ կապված ծախսերը,
 ընթացիկ տարվա համար երկարաժամկետ պայմանագրերով կամ 
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նախորդ տարու մ կնքված պայմանագրերով նախատեսված ֆինանսական 
պարտավորու թյու նները ,
 կնքվելիք պայմանագրի կատարման ենթադրական ժամկետները,
 գնման հետ կապված այլ պարագաներ:

Օրենքի համաձայն, գնու մն երի տարեկան պլանը պետք է հաստատվի 
ինքնակառավարող մի ավորների բյու ջեների մասին համապատասխան 
նորմատիվային ակտի գործարկու մի ց 20 օրացու յցային օրից ոչ ու շ: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական 
օրենքը սակրեբու լոյի առանձնահատու կ լիիրավու թյու նից առանձնացնու մ է 
համաձայնու թյու նը այնպիսի գործարքի կնքմանը, որի արժեքը գերազանցու մ է 
բյու ջեի 5%-ին: Այս հարցի այսպես ընդգծու մը ցու յց է տալիս, որ անգամ այն դեպքու մ, 
երբ սակրեբու լոյի կողմի ց  հաստատված գնու մն երի պլանու մ նախատեսված 
է գնման իրականացու մը, որի արժեքը գերազանցու մ է բյու ջեի 5%-ին, գնման 
համար իրավասու  դեմքը պարտավոր է, չնայած արդեն հաստատված գնու մն երի 
պլանին, այնու ամե նայնիվ սակրեբու լոյից ստանալ համաձայնու թյու ն այս գնու մը 
իրականացնելու  մասին: 

2.4 Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը ինքնակառավարող մի ավորի 
ու նեցվածքի կառավարման ոլորտու մ 

Ունեցվածքի կառավարման ոլորտը պարու նակու մ է այնպիսի հարցեր, որոնք 
կապված են ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի ստեղծման, կառավարման և 
տնօրինու թյան հետ: Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքը ինքնակառավարու մ 
իրականացնելու  գլխավոր նյու թական հիմքերից մե կն է: Այդ պատճառով հարցը, 
թե որ մարմի նն է ընդու նու մ որոշու մ ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի 
կառավարման և տնօրինման մասին, ու նի սկզբու նքային նշանակու թյու ն: 

2005 թվականին ընդու նված «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
օրգանական օրենքու մ սկզբնապես ու նեցվածքի կառավարման կանոնների 
հաստատու մը պատկանու մ էր սակրեբու լոյի առանձնահատու կ լիիրավու թյանը: 
Հերթական ժամանակաշրջանու մ սակրեբու լոյի այս առանձնահատու կ 
իրավու նքը տեղափոխվեց ինքնակառավարող մի ավորի իրավասու թյու նների մե ջ 
և, որ գլխավորն է, նաև օրենքով հաստատվեցին գամգեբելիի (քաղաքապետի) 
իրավասու թյու նները ու նեցվածքի կառավարման և դրա տնօրինման 
ոլորտու մ: Հարցի նման վճռու մը  նշանակալիորեն թու լացրեց սակրեբու լոյի 
դերը: 2009 թվականին օրգանական օրենքու մ մտցված փոփոխու թյու ններով 
վերականգնվեց սակրեբու լոյի  առանձնահատու կ իրավասու թյու նը՝ սահմանելու  
ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքին տիրելու , կարգադրելու  և ու նեցվածքից 
օգտվելու  կանոնները : Ավելին, սակրեբու լոյի նախագահի իրավասու թյու ններու մ 
տրված է, որ գամգեբելիի (քաղաքապետի) ներկայացմամբ ճիշտ սակրեբու լոյի 
նախագահն է ընդու նու մ որոշու մն եր.

 շրջանային վարչու թյան կառավարման մե ջ գոյու թյու ն ու նեցող 
ձեռնարկու թյու նների կանոնադրական կապիտալու մ ինքնակառավարող 
մի ավորի ու նեցվածքը մտցնելու  մասին,
 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման, օգտվելու  
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իրավու նքով  հանձնելու  կամ այլ կերպ տնօրինելու  մասին,
 ինքնակառավարող մի  ավորի ու նեցվածքը աճու րդի ձևով 
սեփականաշնորհելու , ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքը՝ օգտվելու  
իրավու նքով, ու ղիղ կարգադրու թյան կարգով փոխանցելու  մասին:

Վրաստանի գործող օրենսդրու թյու նից ելնելով («Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» օրգանական օրենք, «Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 
ու նեցվածքի մասին» և «Պետական ու նեցվածքի մասին» Վրաստանի օրենքներ), 
ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի վարման ոլորտու մ սակրեբու լոյի 
իրավասու թյանը  պատկանու մ է.

 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքին տիրելու , կարգադրելու  և 
ու նեցվածքից օգտվելու  կանոնների սահմանու մը, 
 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհվող օբյեկտների 
ցանկի նախագծի քննարկու մը և հաստատու մը, ինքնակառավարող 
մի ավորի ու նեցվածքի մասնավորեցման ծրագրերի և դրանց կատարման 
հաշվետվու թյան հաստատու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման նախնական 
գնի և օգտագործման վարձի չափերի հաստատու մը, ինքնակառավարող 
մի ավորի  ու նեցվածքի աճու րդի ձևով սեփականաշնորհելիս աճու րդու մ 
հաղթանակը հաստատող արձանագրու թյան տիպային ձևի սահմանու մը, 
 Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգով մասնավոր իրավու նքի 
իրավաբանական անձանց հիմն ադրու մը: 

ա) Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքին տիրելու , կարգադրելու  և 
ու նեցվածքից  օգտվելու  կանոնների հաստատու մ

Սակրեբու լոյին այս իրավասու թյու նը օրենքով շնորհելը, տալիս է ու նեցվածքի 
կառավարման ոլորտու մ համապատասխան քաղաքականու թյու ն որոշելու  և 
տնօրինելու  հնարավորու թյու ն: Այս նշանակալից իրավասու թյամբ որոշվու մ են 
ինքնակառավարող մի ավորի սեփականու թյու նու մ եղած ու նեցվածքին տիրելու , 
կարգադրելու  և ու նեցվածքից օգտվելու  կանոնները: 2010 թվականի հու լիսի 27-ին 
փոփու թյու ններ և լրացու մն եր մտան «Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի 
մասին» Վրաստանի օրենքու մ: Օրենքին ավելացավ նոր IIII գլու խը, որով 
սահմանվու մ է ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհու մը 
և օգտվելու  իրավու նքի փոխանցու մը: Այս օրենքի 191 – հոդվածի 13-րդ կետու մ 
նու յնպես նշված է, որ «ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքին տիրելու , 
կարգադրելու  և ու նեցվածքից օգտվելու , այդ թվու մ, էլեկտրոնային աճու րդ 
անցկացնելու , կանոնները ինքնակառավարող մի ավորի գործադիր մարմն ի 
առաջարկու թյամբ, Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգով կազմու մ 
է ինքնակառավարող մի ավորի ներկայացու ցչական մարմի նը՝ սակրեբու լոն»: 
Ցավոք, «Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի մասին» օրենքը, սակրեբու լոյի 
իրավասու թյու նները որոշելիս, մի նչև վերջ պարզու թյու ն չմտցրեց ու նեցվածքի 
կառավարման ոլորտու մ: Մի շարք դեպքերու մ, «Տեղական ինքնակառավարող 
մի ավորի ու նեցվածքի մասին» օրենքը մատնացու յց է անու մ «Պետական ու նեցվածքի 
մասին» օրենքի և այս օրենքով սահմանված կանոնների վրա: Օրինակ, «Տեղական 
ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի մասին» օրենքի 191-րդ հոդվածի 14-րդ 
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կետի համաձայն, «ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի ու ղիղ գնման ձևով և 
կոնկրետ ընտրու թյան հիման վրա ու ղիղ գնման ձևով սեփականաշնորհելու  կարգը 
որոշվու մ է »Պետական ու նեցվածքի մասին» Վրաստանի օրենքի 10-րդ հոդվածով», 
192 –րդ հոդվածի առաջին կետով «Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի 
սեփականաշնորհման նախնական գինը սահմանվու մ է «Պետական ու նեցվածքի 
մասին» Վրաստանի օրենքի 19-րդ հոդվածին համապատասխան», 194 –րդ հոդվածի 
3-րդ կետով «Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման 
մասին գործարքը ձևակերպվու մ է «Պետական ու նեցվածքի մասին» Վրաստանի 
օրենքի 21-րդ հոդվածին համապատասխան», 195 –րդ հոդվածի 8-րդ կետով 
«Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքը օգտագործման իրավու նքով հանձնելու  
համար աճու րդ անցկացնելու  կարգը և պայմանները  որոշվու մ է «Պետական 
ու նեցվածքի մասին» Վրաստանի օրենքի 6-րդ հոդվածով» և 196 –հոդվածով 
«Ինքնակառավարող մի ավորի սեփականու թյու նու մ գոյու թյու ն ու նեցող 
բաժնետոմսերի և փայաբաժինների սեփականաշնորհման և դրանց կառավարման 
իրավու նքով հանձնելու  կարգը որոշվու մ է «Պետական ու նեցվածքի մասին» 
Վրաստանի օրենքի VIII գլխով սահմանված կարգով»: Այդպիսով, ինչպես տեսնու մ 
եք, «Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի մասին» օրենքու մ մտցված 
լրացու մն երը հետևողական չեն: Մի կողմի ց, օրենքը սակրեբու լոյին իրավու նք է 
տալիս որոշելու  ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքին տիրելու , կարգադրելու  
և ու նեցվածքից օգտվելու  կանոնները, իսկ մյու ս կողմի ց, մատնանշու մ է, որ մի  
շարք հարցերի մասին կանոնները որոշվու մ են «Պետական ու նեցվածքի մասին» 
Վրաստանի օրենքով: 

բ) Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման 
օբյեկտների ցանկի նախագծի քննարկու մ և հաստատու մ, ինքնակառավարող 
մի ավորի ու նեցվածքի մասնավորեցման ծրագրերը և այս ծրագրերը կատարելու  
հաշվետվու թյան հաստատու մ

Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհվող օբյեկտների 
ցանկը ինքնակառավարող մի ավորի  սեփականու թյու նու մ գոյու թյու ն ու նեցող այն 
ու նեցվածքի (օբյեկտների) թվարկու թյու նն է, որի մասնավորեցու մը պլանավորված 
է: Այս ցանկի քննարկու մը և հաստատու մը կլինի ձևական, եթե գոյու թյու ն չու նի 
ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթ և դրանից 
ելնելով՝ մոտեցու մ ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի կառավարման 
կապակցու թյամբ: Սեփականաշնորհու մը ինքնանպատակ չի ներկայացնու մ: 
Սեփանաշնորհվող օբյեկտների ցանկի կազմու մը և հաստատու մը պետք է 
ծառայեն ինքնակառավարման գլխավոր նպատակին՝ բնակչու թյան լավագու յն 
սպասարկմանը: Ճիշտ այդ նպատակին պետք է ծառայի ինքնակառավարող մի ավորի 
ու նեցվածքի մասնավորեցման ծրագիրը, որի իրականացման հնարավորու թյու նն 
է սեփականաշնորհվող օբյեկտների ցանկի կազմու մը և հաստատու մը: Իսկ 
մասնավորեցման ծրագիրը պետք է բխի ինքնակառավարող մի ավորի զարգացման 
գերակայու թյու նների փաստաթղթից: Միայն այս փաստաթղթերին դիմելով 
է հնարավոր հիմն ավորապես քննարկել սեփականաշնորհվելիք օբյեկտների 
ու նեցվածքի ցանկը և գնահատել որքանով անհրաժեշտ և ամե նալավագու յնն է այս 
կամ այն օբյեկտի մտցնու մը սեփականաշնորհվող օբյեկտների ցանկու մ: 
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գ) Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման նախնական 
գնի և օգտվելու  վարձի չափի սահմանու մ, ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքը 
աճու րդի ձևով սեփականաշնորհելիս աճու րդու մ հաղթանակը հաստատող 
արձանագրու թյան տիպային ձևի հաստատու մ

  Սակրեբու լոն ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման 
նախնական գինը սահմանելիս պետք է ղեկավարվի «Պետական ու նեցվածքի 
և տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշորհման 
նախնական գինը որոշելու  կարգի մասին» Վրաստանի նախագահի N671 
հրամանագրով: Այս հրամանագրի 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված է 
սեփականաշնորհվող ու նեցվածքի որոշման կարգը.

«2. Պետական ու նեցվածքի և տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի 
(բացի  բաժնետոմսերից և բաժիններից) սեփականաշնորհման նախնական գնի 
որոշու մը իրականացվու մ է հաշվեկշռի տիրոջ (օգտվողի) կողմի ց մատու ցված 
ու նեցվածքի մն ացորդի հաշվեկշռային արժեքի հաշվառու մով, երբ ու նեցվածքի 
մն ացորդի հաշվեկշռային արժեքի մասին տեղեկատվու թյու ն չի գտնվու մ, այս 
ու նեցվածքը չի համարվու մ մն ացորդ հաշվեկշռային արժեք, նրա իրատեսական 
արժեքի սահմանու մը իրականացվու մ է անկախ լսարանի (գնահատողի, 
փորձագետի) համապատասխան եզրակացու թյան հիման վրա: 

3. Սահմանափակ պատասխանատվու թյան և բաժնետիրական ընկերու թյու նների 
բաժնետոմսերի/բաժինների սեփականաշնորհային նախնական գինը 
սեփականաշնորհելիս, ինչպես օրենք, չպետք է լինի գրանցված կանոնադրական 
կապիտալից պակաս»: 

Այս նու յն հրամանագրի 4-րդ կետով որոշված է, թե ինչ դեպքու մ է 
հնարավոր սեփականաշնորհվող օբյեկտների նախնական գնի կրճատու մ: 
Մասնավորապես, «եթե չի կատարվել աճու րդի ձևով դու րս բերված պետական 
և տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհու մ, 
նրա նախնական գինը կարելի է կրճատել մի նչև 50%, իսկ եթե ու նեցվածքը 
այդ գնով դու րս բերելու ց հետո էլ չի վաճառվել, այս գինը կարող է կրկին 
կրճատվել»: Իսկ «պետական ու նեցվածքի սեփականաշնորման, տեղական 
ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման և օգտվելու  
իրավու նքով փոխանցման մասին» Վրաստանի օրենքի 7-րդ հոդվածի 81 –
րդ կետի համաձայն, «եթե 5-անգամ աճու րդի ձևով դու րս բերված կամ 
ու նեցվածքի սեփականաշնորհման գործընթացը 1 տարով երկարաձգելու ց 
հետո պետական ու նեցվածքի կամ/և տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 
ու նեցվածքի սեփականաշնորհու մ չի կատարվի, նշված ու նեցվածքը կարելի է 
դու րս բերել աճու րդի, որտեղ հնարավոր է առաջարկվի հայտարարվածից ցածր 
գին: Հաղթանակած կհայտարարվի այն անձը, որը վաճառողին կառաջարկի 
ամե նաբարձր գինը»:

Օգտվելու  վարձի չափի որոշու մը գործող օրենսդրու թյամբ մի այն սակրեբու լոյի 
գերակայու թյու նն է: Վարձի չափը սահմանելիս հաշվի պետք է առնվեն շու կայական 
գները: Վարձի չափը որոշելիս սակրեբու լոն հանդես է գալիս ու նեցվածքի 
սեփականատիրոջ անու նից և իրավու նք ու նի, ըստ իր հայեցողու թյան, սահմանել 
այս կամ այն օբյեկտի տարեկան վարձի նախնական գինը: 

Ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքը աճու րդի ձևով սեփականաշնորհելիս 
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աճու րդու մ հաղթողին հաստատող արձանագրու թյան տիպային ձևով սահմանու մը 
սակրեբու լոյի իրավասու թյու նն է: Այն բխու մ է «Պետական ու նեցվածքի և 
տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման և 
օգտվելու  իրավու նքով փոխանցելու  մասին» Վրաստանի օրենքի 10-րդ հոդվածի 
առաջին կետի պահանջից: Սակրեբու լոն աճու րդու մ հաղթանակը հաստատող 
արձանագրու թյան տիպային ձևը սահմանելիս կարող է որպես նմու շ կիրառել 
Վրաստանի տնտեսական զարգացման նախարարի N 1–1/1367 հրամանով 
հաստատված պետական ու նեցվածքը սեփականաշնորհելիս աճու րդու մ 
հաղթանակի հաստատման տիպային արձանագրու թյան ձևը: 

դ) Վրաստանի օրենսդրու թյամբ հաստատված կարգով մասնավոր իրավու նքի 
իրավաբանական դեմքերի հիմն ադրու մ

Վրաստանի օրենսդրու թյամբ, մասնավորապես, «Վրաստանի քաղաքացիական 
օրենսդրու թյամբ», մասնավոր իրավու նքի իրավաբանական դեմքերին պատկանու մ 
են ոչձեռներեց (ոչկոմե րցիոն) և ձեռներեցական (կոմե րցիոն) իրավաբանական 
անձինք: 

Ոչձեռներեց (ոչկոմե րցիոն) իրավաբանական դեմքերի հիմն ադրու մը կատարվու մ 
է «Վրաստանի քաղաքացիական օրենսդրու թյանը» համապատասխան, իսկ 
ձեռներեց (կոմե րցիոն) իրավաբանական դեմքերի հիմն ադրու մը՝ «Ձեռներեցու թյան 
մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանված ձևով և կարգով: Մասնավոր իրավու նքի 
իրավաբանական դեմքերի գրանցու մը իրականացվու մ է հանրային ռեեստրի 
ազգային գործակալու թյան կողմի ց ձեռներեցների և ոչձեռներեցային (ոչկոմե րցիոն) 
իրավաբանական անձանց ռեեստրու մ: 

Սակրեբու լոն մասնավոր իրավու նքի իրավաբանական դեմքի հիմն ադրման 
համար  պետք է ընդու նի որոշու մ մասնավոր իրավու նքի իրավաբանական դեմք 
ստեղծելու  և նրա կանոնադրու թյու նը հաստատելու  մասին: Հաշվի է առնվելու  
այն, որ սակրեբու լոյի կողմի ց այս որոշման ընդու նու մը չի նշանակու մ, որ այս 
իրավաբանական դեմքի հիմն ադիրը սակրեբու լոն է: Ինքնակառավարող մի ավորի 
մասնավոր իրավու նքի իրավաբանական դեմքի հիմադիր է համարվու մ անձամբ 
ինքնակառավարող մի ավորը, որպես հանրային իրավու նքի իրավաբանական 
դեմք, իսկ սակրեբու լոն, այս դեպքու մ հանդես է գալիս հիմն ադրի անու նից 
մասնավոր իրավու նքի իրավաբանական դեմքի ստեղծման կապակցու թյամբ: 
Թե ինչպես պետք է կառավարվի այս մասնավոր իրավու նքի իրավաբանական 
դեմքը, ով պետք է նշանակի և  ազատի նրա ղեկավարին՝ հիմն ադրի անու նից բոլոր 
այս հարցերը պետք է կարգավորվի համապատասխան իրավաբանական դեմքի 
կանոնադրու թյամբ, որը հաստատու մ է սակրեբու լոն: 

2.5 Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը սոցիալական ոլորտու մ
Սոցիալական ոլորտը պարու նակու մ է այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են 

կրթու թյու նը, մշակու յթը, սպորտը, առողջապահու թյու նը, աշխատանքային 
զբաղվածու թյու նը, սոցիալական ապահովագրու թյու նը: Սոցիալական 
հարցերի շրջանը բավականին ընդարձակ է, թերևս գործող օրենսդրու թյամբ 
ինքնակառավարող մի ավորի և համապատասխանաբար, սակրեբու լոյի 
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իրավասու թյու նները այս ոլորտու մ այնքան էլ մե ծ չեն: 
Վրաստանի գործող օրենսդրու թյու նից ելնելով, սոցիալական ոլորտու մ 

սակրեբու լոյի իրավասու թյու ններին պատկանու մ են.
 կրթու թյան, մշակու յթի և սպորտի զարգացման մու նիցիպալային ծրագրերի 
հաստատու մը,
 մի նչդպրոցական և  արտադպրոցական դաստիարակչական 
հիմն արկու թյու նների ոչձեռներեցային (ոչկոմե րցիոն) իրավաբանական դեմքի 
ձևով ստեղծու մը և դրանց կանոնադրու թյու նների հաստատու մը,
 տեղական նշանակու թյան գրադարանների, թանգարանների, թատրոնների, 
ցու ցահանդեսների, մարզա-առողջարար օբյեկտների գործու նեու թյանը 
աջակցող մու նիցիպալային ծրագրերի հաստատու մը,
 առողջապահու թյան և սանատորիա-համաճարակաբանական ծառայու թյան 
մու նիցիպալային ծրագրերի հաստատու մը, 
 բնակչու թյան աշխատանքի դասավորելու  և աշխատանքային զբաղվածու թյանը 
աջակցող մու նիցիպալային ծրագրերի հաստատու մը, 
 ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեից բնակչու թյան հավելյալ սոցիալական 
սպասարկման տեսակների ֆինանսավորման մասին որոշման ընդու նու մը,
 սահմանափակ ու նակու թյու ններ ու նեցող անձանց սոցիալ-կենցաղային 
սպասարկման կանոնների և պայմանների հաստատու մը:

ա) Կրթու թյան, մշակու յթի և սպորտի զարգացման մու նիցիպալային ծրագրերի 
հաստատու մ

Հանրային կրթու թյան ոլորտու մ սակրեբու լոյի կողմի ց հաստատված 
մու նիցիպալային ծրագիրը «Հանրային կրթու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 30-
րդ հոդվածին համապատասխան, պետք է ի նկատի ու նենա.

 դպրոցական-ու սու մն ական պլանի կատարման համար անհրաժեշտ հավելյալ 
ֆինանսական մի ջոցների չափերի որոշու մը և հատկացու մը, 
 հանրային դպրոցներու մ դպրոցական-ու սու մն ական պլանով նախատեսված, 
ազգային ու սու մն ական պլանից դու րս կրթական և դաստիարակչական 
ծրագրերի իրականացու մը, 
 աշակերտների համակարգված սոցիալական և բժշկական սպասարկման 
ապահովու մը,
 դպրոցից հեռացված աշակերտների՝ ընդհանու ր կրթու թյու ն ստանալու  
համար անհրաժեշտ մի ջոցառու մն երի անցկացու մը,
 մի ջոցների անցկացու մ այն աշակերտների նկատմամբ, ովքեր հիվանդու թյան 
կամ այլ հարգելի պատճառով չեն կարող մասնակցել ու սու մն ական 
գործընթացին,
 աշակերտներին տրանսպորտով դպրոց տեղափոխու մը,
 մի նչդպրոցական դաստիարակչական, արտադպրոցական կրթական, 
արտադպրոցական կրթա-դաստիարակչական և արտադպրոցական 
դաստիարակչական հիմն արկու թյու նների մասնավոր իրավու նքի 
ոչձեռներեցական (ոչկոմե րցիոն) իրավաբանական դեմքի ձևով հիմն ադրու մը 
և դրանց գործու նեու թյան աջակցու թյու նը: 

 Մասնագիտական կրթու թյան ոլորտու մ՝ սակրեբու լոյի կողմի ց հաստատված 
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մու նիցիպալային ծրագիրը «Մասնագիտական կրթու թյան մասին» Վրաստանի 
օրենքի 18-րդ հոդվածի համապատասխան, պետք է նախատեսի մասնավոր 
իրավու նքի ոչձեռներեցային (ոչկոմե րցիոն) իրավաբանական դեմքի՝ 
մասնագիտական ու սու ցման կենտրոնի ստեղծու մը, մասնագիտական ու սու ցման 
կենտրոնների գործու նեու թյան աջակցու թյու նը և քաղաքացիների կողմի ց 
մասնագիտական կրթու թյու ն ստանալու  ֆինանսավորման աջակցու թյու նը:

Մշակու յթի և սպորտի ոլորտու մ սակրեբու լոյի կողմի ց հաստատված 
մու նիցիպալային ծրագիրը պետք է նախատեսի «Տեղական նշանակու թյան 
գրադարանների, ոչմասնագիտական (սիրողական) թատրոնների, ակու մբային 
հիմն արկու թյու նների (մշակու յթի տներ), թանգարանների և արտադպրոցական 
արվեստի և մարզական-կրթական հիմն արկու թյու նների և ստեղծագործական 
կոլեկտիվն երի  սահմանման կարգի մասին» Վրաստանի կառավարու թյան 
N 131 որոշման հիման վրա փոխանցված տեղական (մու նիցիպալային) 
կազմակերպու թյու նների և հիմն արկու թյու նների խնամակալու թյան, 
պաշտպանու թյան և դրանց գործու նեու թյան զարգացման նպատակով անցկացվելիք 
մի ջոցառու մն երը, ինչպես նաև «Մշակու յթի մասին» Վրաստանի օրենքի 19-
րդ հոդվածի մշակու թային և արվեստա-կրթական ծրագրերի իրականացու մը, 
մշակու թային ժառանգու թյան օբյեկտների պաշտպանու թյու նը: 

բ) Առողջապահու թյան և սանիտարա-համաճարակային սպասարկման 
մու նիցիպալային ծրագրերի հաստատու մ

Սակրեբու լոյի կողմի ց առողջապահու թյան և սանիտարա-համաճարակային 
սպասարկման մու նիցիպալային ծրագիրը պետք է նախատեսի «Հասարակական 
առողջապահու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 36-րդ հոդվածով 
ինքնակառավարու թյանը լիազորված իրավասու թյու նների անցկացու մ. 

 փոխանցվող հիվանդու թյու նների տարածման դեմ մի ջոցառու մն եր այն 
կենդանիների նկատմամբ, որոնք վտանգ են սպառնու մ հասարակու թյան 
առողջու թյանը, այդ թվու մ, կենդանիների կատաղու թյան դեմ 
պատվաստանյու թեր,
 կրթական, դաստիարակչական և կրթա-դաստիարակչական 
հիմն արկու թյու ններու մ սանիտարային և հիգիենիկ նորմե րի պաշտպանու թյան 
վերահսկողու թյու ն,
 մու նիցիպալային տարածքի վրա հիվանդու թյու նների տարածման 
կանխարգելման նպատակով, դերատիզացիայի, դեզինսեկցիայի և 
ախտահանման մի ջոցառու մն երի կազմակերպու մ, 
 կրթական, դաստիարակչական և կրթա-դաստիարակչական 
հիմն արկու թյու ններու մ կանխարգելման մի ջոցառու մն երի իրականացման 
աջակցու թյու ն,
 մու նիցիպալային տարածքու մ տեղադրված հասարակական նշանակու թյան 
հիմն արկու թյու ններու մ սանիտարական նորմե րի պաշտպանու թյան 
վերահսկողու թյու ն,
 կանխարգելիչ պատվաստու մն երի ազգային օրացու յցով սահմանված 
իմու նականխարգելման նպատակով բժշկական ծառայու թյու ններին 
մատակարարելու  համար, նախարարու թյան մատակարարած նյու թերի 
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ստացման, պահպանման և բաշխման ապահովու մ, 
 համաճարակավտանգի ժամանակ կանխիչ և համաճարակային 
վերահսկողու թյան մի ջոցառու մն երի անցկացու մ,
 մու նիցիպալային տարածքու մ առաջնային համաճարակային քննու մն երի 
աջակցու թյու ն:

գ) Բնակչու թյան աշխատանքային տեղավորման և զբաղվածու թյան 
աջակցու թյան մու նիցիպալային ծրագրերի հաստատու մ

Ինքնակառավարու մը այս իրավասու թյու նը ստացավ 2009 թվականին «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքու մ մտցված 
փոփոխու թյու նների արդյու նքու մ: Դա կարևորագու յն հարց է և զբաղվածու թյան 
հիմն ախնդրի վճռման մի ակ ու ղին: Ինքնակառավարմանը, որպես բնակչու թյանը 
ամե նամոտ գտնվող իշխանու թյան, ավելի հեշտ է պարզել տեղական բնակչու թյան 
զբաղվածու թյան հարցի հիմն ախնդիրները և գտնել լավագու յն ու ղիներ դրանք 
վճռելու  համար: 

Բնակչու թյան աշխատանքային տեղավորման և զբաղվածու թյան 
աջակցու թյան մու նիցիպալային ծրագիրը, պարզ է, կազմվու մ է ելնելով 
ինքնակառավարող մի ավորու մու մ  հիմն ախնդրի առանձնահատկու թյու նից, 
որի լու ծու մը կարելի է նախատեսել բնակչու թյան մասնագիտական կրթու թյու ն 
ստանալու ն աջակցու թյամբ, որակավորման բարձրացմանը և մասնագիտական 
վերապատրաստմանը օգնու թյամբ, աշխատանքային բիրժայի ձևավորման և 
աշխատանքի տեղավորման գործընթացի համակարգմամբ, ինչպես նաև «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 16-րդ հոդվածի 
2-րդ կետի «գ» ենթակետից բխող, ներդրողերի ու ղղու թյու նների, սեփական, 
մի ասնական, նպատակային ծրագրերի իրականացման համար պահանջվող 
մի ջոցների որոշու մը և ինքնակառավարող մի ավորու մու մ ներդրու մն երին 
աջակցու թյու նը զբաղվածու թյան հիմն ախնդիրները վճռելու  համար: 

2.6 Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը ինքնակառավարող մի ավորի 
տարածքի բարեկարգման և կենցաղային-կոմու նալ ոլորտու մ 

Ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի բարեկարգման և կենցաղային-
կոմու նալ ոլորտը պարու նակու մ է այն հարցերը, որոնք կապված են 
ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի բարեկարգման և բնակչու թյան կոմու նալ 
սպասարկու մն երի կազմակերպման հետ: Դա մի անգամայն կարևորագու յն ոլորտ 
է, որը անմի ջականորեն կապի մե ջ է բնակչու թյան ամե նօրյա կարիքների հետ, 
համապատասխանաբար, այս ոլորտու մ ընդու նված որոշու մն երի արդյու նքը 
բոլորից շատ է երևու մ: 

Ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի բարեկարգման և կենցաղային-
կոմու նալ ոլորտու մ սակրեբու լոյի իրավասու թյու ններին են պատկանու մ.

 ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի բարեկարգման մու նիցիպալային 
ծրագրերի հաստատու մը, 
 բարեկարգման, կենցաղային մն ացորդների հավաքման, աղբարկղերի 
կարգավորման և թափոնների օգտագործման աշխատանքային 
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արտադրու թյու նների պլանավորման և կազմակերպման կանոնների 
որոշու մը, դրսի լու սավորու թյան, ջրհեղեղային տնտեսու թյան, կոյու ղու  
աշխատանքների իրականացման պլանավորու մը, գերեզմանոցների խնամքի 
կանոնների հաստատու մը,
 դրսի առևտրի, շու կաների և տոնավաճառների կարգավորման կանոնների 
հաստատու մը,
 արտաքին գովազդի տեղադրու թյան կարգավորման նորմե րի սահմանու մը:

ա) Ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի բարեկարգմն ան մու նիցիպալային 
ծրագրերի հաստատու մ

Ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի բարեկարգու մը նախատեսու մ է այն 
մի ջոցառու մն երի և աշխատանքների պլանավորու մ և իրականացու մ, որոնք 
կապված են ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գոյու թյու ն ու նեցող բնակավայրերի 
արտաքին տեսքի, կանաչապատման, հանգստի և ռեկրիացիոն գոտիների 
ստեղծման, զբոսայգիների, ծառու ղիների, շատրվանների վերականգնման –
սարքավորման հետ և այլն:

Բնակավայրերի բարեկարգու մը ամբողջական մի ջոցառու մ է, որի պլանավորու մը 
կատարվու մ է, ելնելով բնակավայրի տարածական-տարածքային նախագծու մի ց: 
Բնակավայրի հողօգտագործման գլխավոր պլանը և կառու ցապատման 
կարգավորման պլանը այն հիմքն է, որի վրա բարձրանու մ են բնակավայրի 
բարեկարգման հիմն ական կողմն որոշիչները: Ճիշտ այս փաստաթղթերի հիման 
վրա (որը նու յնպես սակրեբու լոյի կողմի ց պետք է լինի հաստատված) սակրեբու լոյի 
կողմի ց տեղի է ու նենու մ կոնկրետ բնակավայրի բարեկարգման մու նիցիպալային 
ծրագրերի քննարկու մ և հաստատու մ, որտեղ տրված են բարեկարգման նպատակով 
անցկացվելիք մի ջոցառու մն երը, դրանց հաջորդականու թյու նը և կատարման 
ժամկետները: 

բ) Բարեկարգման, կենցաղային թափոնների հավաքման, աղբանոցների 
կարգավորման և թափոնների օգտագործման աշխատանքների պլանավորման 
և կազմակերպման կանոնների սահմանու մ, դրսի լու սավորու թյան, ջրհեղեղային 
տնտեսու թյան, կոյու ղու  աշխատանքների պլանավորման և կազմակերպման 
կանոնների սահմանու մ, գերեզմանոցների խնամքի կանոնների սահմանու մ

Այս հարցերով որոշման ընդու նու մը պատկանու մ է սակրեբու լոյի 
իրավասու թյանը, թերևս, օրենսդրու թյամբ այս հարցերը մի այն մասամբ են 
կարգավորված: Այսպիսով, սակրեբու լոն ինքը պետք է սահմանի որոշակի 
չափորոշիչներ և նորմե ր: Մասնավորապես, օրենսդրու թյամբ չի սահմանված 
բարեկարգման չափորոշիչների և թափոնների հավաքման կարգը: Այս հարցը 
պետք է կարգավորվի սակրեբու լոյի նորմատիվային ակտով, ինչ վերաբերու մ 
է աղբանոցների սարքավորմանը, դա կարգավորվու մ է աշխատանքի, 
առողջապահու թյան և սոցիալական պաշտպանու թյան նախարարի 2003 
թվականի փետրվարի 24-ի N36/խ հրամանագրով՝ «Պինդ կենցաղային թափոնների 
զինափորձարանների սարքավորման և շահագործման սանիտարային կանոնների 
և նորմե րի հաստատման մասին»: Սակրեբու լոն աղբատեղի համար տարածքներ 
հատկացնելու  մասին որոշու մ ընդու նելիս, պետք է օգտվի այս հրամանագրով 
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սահմանված չափորոշիչներից, մասնավորապես.
 «զինափորձարանի համար հողակտոր ընտրելիս ի նկատի պետք 
է առնվեն տարածքի կլիմայական-աշխարհագրական և բնահողի 
յու րահատկու թյու նները, ինչպես նաև երկրաբանական և հիդրոբանական 
պայմանները: Արգելվու մ է զինափորձարանների տեղադրու մը. ջրամբարների 
և հանքային աղբյու րների սանիտարային պաշտպանու թյան I և II 
սահմանային գոտու մ, կու րորտների սանիտարային պաշտպանու թյան բոլոր 
երեք սահմանային գոտու մ, ճաքճքված երերու մն երով տեղերու մ, բնակչու թյան 
զանգվածային հանգստի և երեխաների առողջարար հիմն արկու թյու նների 
տեղերու մ:
 Զինափորձարանի համար հատկացված հողակտորու մ անց են կացվու մ 
սանիտարական, երկրաբանական և հիդրոբանական հետազոտական 
աշխատանքներ: Հեռանկարային են համարվու մ այն տեղերը, որտեղ 
հայտնաբերվու մ է կավ կամ ծանր կավահող, իսկ բնահողի ջրի կանգնելու  
մակարդակը 2 մե տրից ներքև է: Բացառվու մ է որպես զինափորձարան 
1 մե տրից ավելի խորը ճահճի և այնպիսի հողակտորի կիրառու մը, 
որտեղ բնահողի ջու րը աղբյու րով է հոսու մ: Նպատակահարմար է, որ 
զինափորձարանների համար հողակտոր չընտրվեն կանաչապատ և 
հողաշերտ սանիտարային պաշտպանված գոտիներու մ: 
 Զինափորձարան սարքավորելու  հողակտորի տեղադրու թյու նը 
նախատեսված պետք է լինի քաղաքի և նրա մե րձակա գոտու  գլխավոր 
պլանու մ կամ քաղաքի նախագծման և կառու ցապատման նախագծու մ: 
Նման զինափորձարան ցանկալի է սարքավորվի հարթ տեղու մ, որտեղ 
բացառված կլինի մթնոլորտային տեղու մն երով թափվածի լվացու մ և դրանով 
մե րձակա հողի, բաց ջրամբարների և բնակակետերի բնահողի ախտոտու մ: 
Զինափորձարանի համար հողակտորի տարածքը ընտրվու մ է 15-20-ամյա 
շահագործման ժամկետով: Նման զինափորձարանները պետք է տեղադրվեն 
քաղաքի սահմաններից դու րս: Տարածու թյու նը բնակելի տներից մի նչև 
զինափորձարանի սահմանը, սանիտարական պաշտպանու թյան գոտու  
տեսքով պետք է լինի առնվազն 500 մ:

Տարածքի բարեկարգման նպատակով սակրեբու լոն իրավու նք ու նի մտցնել 
տու րք «Տեղական գանձման մասին» Վրաստանի օրենքի 121 հոդվածի համաձայն: 

Տու րքի չափը չպետք է գերազանցի մե կ շու նչ բնակչի վրա ամսական 1,5 լարիին, 
իսկ իրավաբանական անձանց, կազմակերպու թյու նների, և հիմն արկու թյու նների 
համար՝ 25 լարի մե կ խորանարդ մե տր թափոնների վրա:

Ինչ վերաբերու մ է դրսի լու սավորու թյանը, ջրհեղեղային տնտեսու թյանը 
և կոյու ղու ն, սակրեբու լոն կարող է ըստ իր տեսակետների, հաստատել 
չափորոշիչները նորմատիվային ակտով, որի հաշվառու մը պարտադիր կլինի այս 
ոլորտու մ աշխատող կազմակերպու թյու նների համար: 

Հիմն ադրու յթային է գերեզմանոցների խնամքի մասին ինքնակառավարող 
մի ավորի ստանձնած իրավասու թյան հարցը, քանզի Վրաստանի գործող ոչ մի  
նորմատիվային ակտ չի կատարու մ այս ոլորտու մ կատարվելիք գործու նեու թյան 
մանրամասն կարգավորու մ: Սակրեբու լոյի կողմի ց անհրաժեշտ է նորմատիվային 
ակտով սահմանել գերեզմանոցների սարքավորման և խնամքի կանոնները, 
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որոնցով կորոշվեն  ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի վրա գոյու թյու ն ու նեցող 
գերեզմանոցների սարքավորման, խնամքի, ծիսակատարու թյան սպասարկման, 
գերեզմանոցների փակման և նորերի բացման կանոնները: Սարեբու լոն այս կարգը 
սահմանելիս կարող է որպես նմու շ օգտագործել քաղաք Թբիլիսիի սակրեբու լոյի 
2000 թվականի հու լիսի 28-ի N 11-4 որոշու մը «Ք.Թբիլիսիու մ գերեզմանոցների 
սարքավորման և խնամքի ընդհանու ր կանոնների հաստատման մասին»: 

գ) Դրսի առևտրի, շու կաների և տոնավաճառների կարգավորման կանոնների 
հաստատու մը 

Դրսի առևտրի , շու կաների և տոնավաճառների հարցը հիմն ադրու յթային 
հարցերից մե կն է, որը Վրաստանի օրենսդրու թյամբ մանրամասնորեն կարգավորված 
չէ: Միայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական 
օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «խ» ենթակետն է ցու յց տալիս դրսի առևտրի, 
շու կաների և տոնավաճառների կարգավորման հարցը, որպես ինքնակառավարող 
մի ավորի իրավասու թյու ն: Կարգավորման կանոնները կարող են սահմանվել մի այն 
սակրեբու լոյի կողմի ց համապատասխան նորմատիվային ակտերի հրատարակմամբ: 
Այս նորմատիվային ակտերը ընդու նելիս, սակրեբու լոն պետք է հաշվի առնի 
«Ազատ առևտրի և մրցակցու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 7-րդ հոդվածով 
որոշված արգելքները, որպեսզի ֆիզիկական և իրավաբանական դեմքերի համար, 
չնայած նրանց կազմակերպական-իրավական և սեփականու թյան ձևին, չստեղծվի 
պատնեշ Վրաստանու մ ազատ առևտրի և մրցակցու թյան համար: Այս արգելքների 
պաշտպանու թյամբ սակրեբու լոն իրավասու  է ըստ իր տեսակետների սահմանել 
դրսի առևտրի կանոնները, որոնցով կհաստատվի դրսի առևտրի համար թու յլատրելի 
ապրանքի անվանացանկը, հասարակու թյան օգտվելու  վայրերու մ առևտրի համար 
հատկացված տեղերի սարքավորու մը, ինչը պետք է բավարարի բնակավայրի տեսքի 
պահանջներին, չխոչընդոտի ոտքով քայլողների և ավտոտրանսպորտային մի ջոցների  
տեղաշարժին և պաշտպանի սանիտարա-հիգիենիկ պահանջները: 

դ) Արտաքին գովազդի տեղադրու թյան կարգավորման նորմե րի հաստատու մ
«Լիցենզիաների և թու յլտվու թյու նների մասին» Վրաստանի օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 53-րդ կետը նախատեսու մ է արտաքին գովազդի տեղադրու թյան համար 
թու յլտվու թյան անհրաժեշտու թյու ն: Այս նու յն օրենքի 261 հոդվածի առաջին կետով 
հաստատված է, որ «արտաքին գովազդ տեղադրելու  թու յլտվու թյու ն մտցնելու  
կապակցու թյամբ որոշման ընդու նու մը հանդիսանու մ է համապատասխան 
տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ներկայացու ցչական մարմն ի դիսկրեցիոն 
իրավասու թյու նը: Արտաքին գովազդ տեղադրելու  թու յլտվու թյան կարգավորման 
կապակցու թյամբ որոշու մ ընդու նելու  դեպքու մ թու յլտվու թյու ն տալիս է տեղական 
ինքնակառավարող մի ավորի գործադիր մարմի նը»: Այս նու յն հոդվածի 5-րդ կետով 
որոշված է, որ «արտաքին գովազդի տեղադրման թու յլտվու թյու ն տրվու մ է մի այն 
պետական կամ տեղական ինքնակառավարող մի ավորի սեփականու թյու նու մ 
գոյու թյու ն ու նեցող հողակտորի կամ այլ ու նեցվածքի վրա արտաքին գովազդ 
տեղադրելու  համար»: 

Արտաքին գովազդ տեղադրելու  թու յլտվու թյու ն կարելի է տալ մի այն աճու րդի 
կարգով սահմանված նորմե րին և կանոններին բավարարող պարտավորու թյու ններ 
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ստանձնելու  և ամե նաբարձր գին ներկայացնելու  հիման վրա: Թու յլտվու թյու ն 
որոնողը աճու րդու մ հաղթելու  դեպքու մ, արտաքին գովազդ տեղադրելու  
թու յլտվու թյու ն ստանալու  համար վճարու մ է մի այն թու յլտվու թյու ն տալու  գինը 
աճու րդի արդյու նքների համաձայն: «Լիցենզիաների և թու յլտվու թյու նների մասին» 
Վրաստանի օրենքի 261-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, «արտաքին գովազդ 
տեղադրելու  թու յլտվու թյու ն տալու  ժամանակ տու րք չի գանձվու մ»: 

Արտաքին գովազդ տեղադրելու  թու յլտվու թյան համար աճու րդի պայմանները 
և անցկացման ընթացակարգերը, թու յլտվու թյու ն տալու  նախնական գնի որոշու մը 
և հաշվարկի կարգը կազմու մ է սակրեբու լոն: Բացի այս հարցերից, սակրեբու լոն 
պետք է հաստատի արտաքին գովազդի տարածման պլանը: »Գովազդի մասին» 
Վրաստանի օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն, արտաքին գովազդի 
տեղադրման պլանը նախապես պետք է լինի համաձայնեցված.

 «ավտոմոբիլային ճանապարհների կառավարման համապատասխան 
մարմն ի և ճանապարհային ոստիկանու թյան տարածքային ստորաբաժանման 
հետ՝ գովազդի տարածման տարածքի ավտոմոբիլային ճանապարհներին 
պատկանող կամ նրա հարակից գոտու մ տեղադրելիս (բնակավայրերի 
սահմաններից դու րս),
 ճանապարհային ոստիկանու թյան տարածքային ստորաբաժանման հետ՝ 
քաղաքային և գյու ղական բնակավայրերի տարածքների վրա,
 երկաթգծի կառավարման համապատասխան մարմն ի հետ՝ գովազդի 
տարածման տարածքի երկաթգծի տարածքին պատկանող գոտու մ 
տեղադրելիս, 
 Վրաստանի պատմական և մշակու թային հու շարձանների պահպանու թյան 
և կիրառման գլխավոր գիտական-արտադրական վարչու թյան կամ դրանց 
ենթակայու թյան կառու ցվածքների հետ տարածաշրջաններու մ՝ բնու թյան, 
պատմու թյան և մշակու յթի պահպանու թյան գոտիներու մ, արգելանոցներու մ 
և ազգային զբոսայգիներու մ»:

  «Գովազդի մասին» Վրաստանի օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետով հաստատված 
է, որ «արտաքին գովազդը չպետք է նմանվի ճանապարհային նշաններին 
և ցու ցանիշներին, նա չպետք է վատացնի այս նշանների, ցու ցանիշների և 
ճանապարհի տեսանելիու թյու նը, վտանգ չպետք է ստեղծի տրանսպորտի և 
հետիոտն զբոսնողների տեղաշարժին: Շենք-շինու թյու նների վրա տարածված 
գովազզդը չպետք է վատթարացնի դրանց ճարտարապետական տեսքը և 
կոնստրու կտիվորեն պետք է պինդ լինի: Ցանկացած տեսքով տարածված արտաքին 
գովազդը չպետք է տգեղացնի ազգային և համաշխարհային մշակու թային 
գանձարան մտնող պատմական և ճարտարապետական արձանները»:

 

2.7 Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը հողօգտագործման և բնական 
ռեսու րսներից օգտվելու  ոլորտու մ 

Հողօգտագործու մը և բնական ռեսու րսների կառավարու մը ինքնակառավարու թյան 
կարևորագու յն գործառու յթներից մե կն է, թերևս նրա լիարժեք կիրառու մը դեռևս 
չի հաջողվել, ելնելով այն բանից, որ պետական սեփականու թյու նու մ գտնվող հողը 
և բնական ռեսու րսները ինքնառավարող մի ավորին հանձնելու  գործընթացը չի 
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ավարտվել: Այդ պատճառով, նշված հարցերը Վրաստանի գործող օրենսդրու թյամբ 
հատու կ նորմե րով կարգավորված չեն: Այս դեպքու մ ինքնակառավարու թյու նը 
իր սեփականու թյանը փոխանցված ռեսու րսները կառավարելիս կարող է օգտվել 
ու նեցվածքի կառավարման կանոններից:

Հողօգտագործման և բնական ռեսու րսներից օգտվելու  ոլորտու մ սակրեբու լոյի 
իրավասու թյանը կարող է պատկանալ. 

 Ինքնակառավարող մի ավորի սեփականու թյու նու մ գտնվող հողօգտագործման, 
վարձակալու թյան և հարկերի չափերի, դրանց հաշվարկների և վճարման 
կանոնների սահմանու մը, ոչգյու ղատնտեսական նշանակու թյան հողի 
նորմատիվային գնի որոշու մը.
 բնական ռեսու րսների պահպանու թյան և զարգացման ծրագրերի 
հաստատու մը,
 տեղական նշանակու թյան անտառի և տեղական նշանակու թյան ջրի 
պաշարների կառավարման կանոնների սահմանու մը: 

«Պետական ու նեցվածքի սեփականաշնորհման, տեղական ինքնակառավարող 
 մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման և օգտագործման իրավու նքով 

հանձնելու  մասին» Վրաստանի օրենքի 71-րդ հոդվածի համաձայն, 
«Վրաստանի նախագահի կողմի ց հողի նորմատիվային գնի որոշման կարգին 
համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 
հողի նորմատիվային գինը, շու կայական արժեքի հաշվառու մով, սահմանու մ է 
համապատասխան տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ներկայացու ցչական 
մարմի նը՝ սակրեբու լոն»: Վրաստանի նախագահի 2007 թվականի հոկտեմբերի 
26-ի N 603 հրամանագրով սահմանված է մի այն ոչգյու ղատնտեսական 
հողի նորմատիվային գնի որոշման կարգը, որը կարգավորու մ է պետական 
և տեղական ինքնակառավարող մի ավորի սեփականու թյու նու մ գտնվող 
ոչգյու ղատնտեսական նշանակու թյան հողի նորմատիվային գնի սահմանման 
կարգը և պայմանները: Այս հրամանագրի առաջին հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 
կետերով որոշված է, որ.

«2. Հողի նորմատիվային գինը, շու կայական արժեքի հաշվառու մով, տարվա 
ընթացքու մ մե կ անգամ, ամե ն տարվա փետրվարից ոչ ու շ, սահմանու մ են 
համապատասխան տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ներկայացու ցչական 
մարմի նները՝ սակրեբու լոները:

3. Հողի նորմատիվային գնի որոշման հիմն ական բաղկացու ցիչներն են. 
Վրաստանի հարկային օրենսդրու թյան համապատասխան ոչգյու ղատնտեսական 
նշանակու թյան հողի մե կ քառակու սի մե տրի վրա սահմանված տարեկան հարկի 
բազիսային դրու յքը՝ 0,24 լարի, քաղաքի (ինքնակառավարող մի ավորի վարչական 
կենտրոնի) մակրոտեղադրու թյան ցու ցիչը և ինքնակառավարող մի ավորի 
ներկայացու ցչական մարմն ի կողմի ց սահմանված կարգավորման գործակիցը, որի 
նվազագու յն չափը հավասար է 20-ի: 

4. Հողի նորմատիվային գինը տարբերակված է Վրաստանի տարածքի վրա 
ինքնակառավարող մի ավորների մակրոտեղադրու թյան թվային ցու ցիչների և 
տարածքային գոտիների (ենթագոտիների) համաձայն»:

Հրամանագրի 2-րդ հոդվածով սահմանված են ինքնակառավարող մի ավորների 
մակրոտեղադրու թյան ցու ցիչների և տարածքային գոտայնու թյան մե թոդները: 
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Մասնավորապես, ինքնակառավարող մի ավորների մակրոտեղադրու թյան ցու ցիչը 
որոշվու մ է բնակավայրերի քաղաքային և բնական բնու թագրիչների աղյու սակի 
հիման վրա հետևյալ վեց պարամե տրի համաձայն.

 բնակչու թյան թվաքանակը,
 վարչական կարգավիճակը,
 տնտեսական և գործառու յթային մասնագիտացու մը՝ պրոֆիլը,
 բարձրու թյու նը ծովի մակարդակից,
 տրանսպորտային ենթակառու յցի ապահովու մը,
 տեղ վերաբնակեցման համակարգու մ:

Ինչ վերաբերու մ է բնակավայրերի համար տարածքային գոտիների 
հատկացմանը (գոտայնու թյանը) և տեղայնացված տարածքային ցու ցիչի 
որոշմանը, հաշվի պետք է առնվեն հետևյալ չափանիշները.

 տրանսպորտային-տնտեսական ենթակառու յցը,
 սոցիալական ենթակառու յցը,
 բարեկարգու մը,
 բնական-էկոլոգիական պայմանները,
 հարգը, հեղինակու թյու նը:

Հրամանագրի նու յն 2-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված է առանձին 
քաղաքներու մ գոտայնու թյան կարգը.

«4. Բաթու մի , Սու խու մի , Քու թաիսի, Ռու սթավի, Զու գդիդի, Փոթի, Գորի 
քաղաքներու մ սկզբու մ բաժանվու մ է երեք հիմն ական գոտի. կենտրոնական, մի ջին 
և արվարձանային, իսկ երկրորդ փու լու մ հիմն ական գոտիներու մ սահմանվու մ են 
ենթագոտիներ (տարածքային-կառու ցվածքային մի ավորներ): 

5. Ախալցիխե, Բորջոմի , Գագրա, Գալի, Գարդաբանի, Գու դաու թա, Գու րջաանի, 
Զեստափոնի, Թելավի, Կասպի, Մառնեու լի, Օզու րգեթի, Օչամչիրե, Սագարեջո, 
Սամտրեդիա, Սենակի, Տղվարչելի, Տղիբու լի, Քոբու լեթի, Ղվարելի, Ցխինվալի, 
Ծղալտու բո, Ճիաթու րա, Խաշու րի, Խոնի քաղաքներու մ՝ գոտայնացու մը 
մի աստիճան է: Բաժանվու մ է երեք գոտու ՝ կենտրոնական, մի ջին և արվարձանային»:

Ինչ վերաբերու մ է այլ քաղաքներին, հրամանագրի 6-րդ կետով, դրանցու մ 
գոտայնացու մը երաշխավորված չէ, թերևս արգելված չէ և եթե սակրեբու լոն 
որոշու մ ընդու նի այս քաղաքները գոտիների բաժանման կապակցու թյամբ, նա 
պետք է ղեկավարվի նախագահի այս հրամանագրի 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետով 
հաստատված գոտայնու թյան կարգով: Գոտայնացման դեպքու մ, տարբերակու մ 
գոտիների և ենթագոտիների համաձայն հրամանագրի 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետով 
որոշված քաղաքներու մ կատարվու մ է 0,5-ից (արվարձանային տեսադաշտու մ) 1,5-
ի (կենտրոինական տեսադաշտու մ) շրջանակներու մ, իսկ այլ քաղաքներու մ՝ 0,7-ից 
(արվարձանային գոտի) 1,3-ի (կենտրոնական գոտի) շրջանակներու մ: 

Նախագահի հրամանագրի 4-րդ հոդվածով որոշված է հողի նորմատիվային գնի 
որոշման մե թոդիկան.

«Հոդված 4. Հողի նորմատիվային գնի որոշման մե թոդիկա
1. Հողի նորմատիվային գինը 1 քառ. մ հողի մակերեսի համար հաշվարկվու մ է 

հետևյալ բանաձևով.
CN = IMG X ITL X C X K, որտեղ.
ա) CN- - ն մե կ քառակու սի մե տր հողի նորմատիվային գինն է,

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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բ) IMG—ը համապատասխան բնակավայրի մակրոտեղադրու թյան ցու ցիչն է,
գ) ITL – ն տեղայնացված տարածքի ցու ցիչն է, որի որոշու մը կատարվու մ է 

համապատասխան տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի՝ 
սակրեբու լոյի կողմի ց այս կարգին համապատասխան,

դ) C – ն Վրաստանի հարկային օրենսդրու թյանը համապատասխան 
ոչգյու ղատնտեսական նշանակու թյան հողի մե կ քառակու սի մե տրի վրա  
հաստատված բազիսային դրու յքը և նրա նշանակու թյու նը 0,24 լարիի է հավասար,

ե) K – ն համապատասխան տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական 
մարմն ի՝ սակրեբու լոյի կողմի ց սահմանված հողի նորմատիվային գինը 
կարգավորող գործակիցն է, որի նվազագու յն չափը հավասար է 20-ի:

2. Գյու ղերու մ հողի նորմատիվային գինը որոշվու մ է համապատասխան 
ինքնակառավարող մի ավորի վարչական կենտրոնի  մի ջակա գոտու  համար 
սահմանված հողի նորմատիվային գնի առնվազն 30 տոկոսով, իսկ  ավանի համար՝ 
առնվազն 50 տոկոսով: 

3. Բնակավայրերի մի ջև եղած տեսադաշտերու մ հողի նորմատիվային գինը 
որոշվու մ է համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորի վարչական կենտրոնի  
մի ջակա գոտու  համար սահմանված հողի նորմատիվային գնի առնվազն 25 տոկոսով: 

4. Բնակավայրերի մի ջև եղած տեսադաշտերով անցնող «Վրաստանի մի ջազգային 
և ներպետական նշանակու թյան ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանկի 
հաստատման մասին» Վրաստանի նախագահի 2006 թվականի սեպտեմբերի 15-ի 
N 554 հրամանագրով սահմանված մի ջազգային և ներպետական նշանակու թյան 
ավտոմոբիլային ճանապարհների 50 մե տր շառավիղու մ (ամե ն կողմու մ) 
գոյու թյու ն ու նեցող հողի նորմատիվային գինը սահմանվու մ է համապատասխան 
ինքնակառավարող մի ավորի վարչական կենտրոնի մի ջակա գոտու  համար  
սահմանված հողի նորմատիվային գնի առնվազն 50 տոկոսով: Այս դեպքու մ չի 
կիրառվու մ այս հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերու մ նշված կարգը: 

5. Մալթաղվա գյու ղից Սարփի (Թու րքիայի սահման) գյու ղի ընդգրկու մով Սև ծովի 
ափից 500 մե տր շառավիղու մ գտնվող բնակավայրերու մ (բացի ինքնակառավարող 
քաղաք Բաթու մի ց և ք. Քոբու լեթից) և  բնակավայրերի մի ջև եղած տեսադաշտերու մ 
հողի նորմատիվային գինը սահմանվու մ է համապատասխան քաղաքի 
(ինքնակառավարող մի ավորի վարչական կենտրոն) մի ջակա գոտու  համար 
սահմանված հողի նորմատիվային գնի առնվազն 100 տոկոսով: Այս դեպքու մ չի 
կիրառվու մ այս հոդվածի 2-րդ-4-րդ կետերու մ նշված կարգը: 

6.«Վրաստանի կու րորտների, կու րորտային վայրերի, լեռնա-դահու կային կենտրոնների 
և Սև ծովի առափնյա տարածքներին ռեկրեացիոն տարածքի կարգավիճակ շնորհելու  և 
սահմանների հաստատման մասին» Վրաստանի նախագահի 2005 թվականի նոյեմբերի 
29-ի N 968 հրամանագրով որոշված ռեկրեացիոն տարածքների հողի նորմատիվային 
գինը որոշվու մ է համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորի վարչական կենտրոնի 
համար (կամ գոտայնացման դեպքու մ՝ մի ջակա գոտու  համար) սահմանված հողի 
նորմատիվային գնի առնվազն երկակի  չափով: Այս դեպքու մ չի կիրառվի այս հոդվածի 
2-րդ - 5-րդ կետերու մ նշված կարգը»: 

Վրաստանի նախագահի հրամանագրի հավելվածով տրված է Վրաստանի 
քաղաքների և ինքնակառավարող մի ավորի վարչական կենտրոնների  
մակրոտեղադրու թյան ցու ցիչի՝ – lmg հաշվարկման աղյու սակը.

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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Քաղաք/ավան P1 P2 P3 P4 P5 P6 ∑ Pj Pmax
∑ Pj

IMG= ------------
Pmax

Աբաշա 3 4 1 8 7 5 28 60 0,47

Ադիգենի 3 4 1 4 1 3 16 60 0,27
Ամբրոլաու րի 3 6 1 7 1 1 19 60 0,32
Ասպինձա 3 4 1 4 1 3 16 60 0,27
Ախալգորի 3 4 1 7 1 1 17 60 0,28
Ախալի Աթոնի 3 3 6 8 5 3 28 60 0,47
Ախալքալաքի 4 4 1 2 1 6 18 60 0,3
Ախալցիխե 5 6 5 4 1 6 27 60 0,45
Ախմե տա 4 4 1 7 1 1 18 60 0,3
Բաթու մի 7 7 7 8 8 8 45 60 0,75
Բաղդատի 3 4 1 8 5 3 24 60 0,45
Բիճվինթա 4 3 6 8 5 5 31 60 0,52
Բոլնիսի 4 4 1 7 1 6 23 60 0,38
Բորջոմի 5 4 6 7 5 6 33 60 0,55
Գագրա 5 4 6 8 5 6 34 60 0,57
Գալի 4 4 1 8 5 6 28 60 0,47
Գարդաբանի 4 4 3 8 7 5 31 60 0,52
Գորի 6 6 7 7 7 6 39 60 0,65
Գու դաու թա 4 4 1 8 5 3 25 60 0,42
Գու լրիփշի 4 4 1 8 5 3 25 60 0,42
Գու րջաանի 4 4 4 8 1 6 27 60 0,45
Դեդոփլիսծղարո 4 4 1 7 1 1 18 60 0,3
Դմանիսի 3 4 1 4 1 1 14 60 0,23
Դու շեթի 3 4 1 7 1 5 21 60 0,35
Վալե 3 3 3 4 1 3 17 60 0,28
Վանի 3 4 1 8 5 1 22 60 0,37
Զեստափոնի 5 4 3 8 7 6 33 60 0,55
Զու գդիդի 6 6 7 8 5 6 38 60 0,63
Թբիլիսի 10 10 10 8 10 10 58 60 1,0
Թեթրիծղարո 3 4 1 4 1 1 14 60 0,23
Թելավի 5 6 7 7 1 6 32 60 0,53
Թերջոլա 3 4 1 8 5 5 26 60 0,43
Թիանեթի 3 4 1 4 1 1 14 60 0,23
Կասպի 4 4 3 7 5 5 28 60 0,47
Լագոդեխի 3 4 1 8 1 1 18 60 0,3
Լանչխու թի 4 4 1 8 5 1 23 60 0,38
Լենտեխի 3 4 1 7 1 1 17 60 0,28
Մառնեու լի 5 4 3 8 5 6 31 60 0,52
Մարտվիլի 3 4 1 8 5 3 24 60 0,4
Մեստիա 3 4 1 3 1 1 13 60 0,22
Մցխեթա 4 4 8 8 7 7 38 60 0,63
Նինոծմի նդա 3 4 3 2 1 1 14 60 0,23
Օզու րգեթի 5 6 1 8 5 6 31 60 0,52
Օնի 3 4 1 7 1 1 17 60 0,28
Օչամչիրե 5 4 1 8 5 6 29 60 0,48

Ներկայացու ցչական մարմն ի կարգավիճակը և նրա իրավասու թյու նը 
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Ռու սթավի 7 6 7 8 7 7 42 60 0,7
Սագարեջո 4 4 1 7 1 1 18 60 0,3
Սամտրեդիա 5 4 5 8 7 6 35 60 0,58
Սաչխերե 3 4 1 8 1 3 20 60 0,33
Սենակի 5 4 5 8 7 6 35 60 0,58
Սիղնաղի 3 4 1 7 1 1 17 60 0,28
Սու խու մի  7 7 7 8 8 8 45 60 0,75
Սու րամի 4 3 1 7 7 3 25 60 0,42
Տղվարչելի 5 5 3 8 1 3 25 60 0,42
Տղիբու լի 5 5 3 7 5 1 26 60 0,43
Փոթի 6 5 9 8 8 6 42 60 0,7
Քարելի 3 4 1 7 7 3 25 60 0,42
Քեդա 3 4 1 8 1 6 23 60 0,38
Քոբու լեթի 5 4 6 8 7 5 35 60 0,58
Քու թաիսի 7 6 8 8 7 8 44 60 0,73
Ղազբեգի 3 4 1 2 1 1 12 60 0,2
Ղվարելի 4 4 1 8 1 1 19 60 0,32
Շու ախևի 3 4 1 7 1 6 22 60 0,37
Չոխատաու րի 3 4 1 8 1 1 18 60 0,3
Չխորոծղու 3 4 1 8 1 1 18 60 0,3
Ցագերի 3 4 1 8 1 1 18 60 0,3
Ցխինվալի 5 6 1 7 1 6 26 60 0,43
Ծալենջիխա 3 4 1 8 5 1 22 60 0,37
Ծալկա 3 4 1 4 1 1 14 60 0,23
Ծնորի 3 3 1 8 1 1 17 60 0,28
Ծղալտու բո 5 5 6 8 5 5 34 60 0,67
Ճիաթու րա 5 5 3 8 5 5 31 60 0,52
Խարագաու լի 3 4 1 8 5 1 22 60 0,37
Խաշու րի 5 4 5 7 7 6 34 60 0,57
Խելվաչաու րի 3 4 1 8 1 6 23 60 0,38
Խոբի 3 4 1 8 7 3 26 60 0,43
Խոնի 4 4 1 8 5 3 25 60 0,42
Խու լո 3 4 1 7 1 6 22 60 0,37
Ջավա 3 4 1 4 1 6 19 60 0,32

2.8 Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը ինքնակառավարող մի ավորի 
տարածքի նախագծման ոլորտու մ

Ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի տարածական-տարածքային 
նախագծու մը ներկայացնու մ է ինքնակառավարու թյան զարգացման հիմն արար 
հարց: Ճիշտ տարածական-տարածքային նախագծու մն  է հիմքը, որի հաշվառու մով 
էլ պետք է պլանավորվեն ենթակառու յցի, շինարարական կամ ցանկացած 
վերականգնողական աշխատանքներ:

Ինքնակառավարող մի ավորի տարածական-տարածքի նախագծման նպատակն 

Քաղաք/ավան P1 P2 P3 P4 P5 P6 ∑ Pj Pmax
∑ Pj

IMG= ------------
Pmax
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է ինքնակառավարող մի ավորի ողջ տարածքի  կիրառման և կառու ցապատման 
գերակայու թյու նների, զարգացման նպատակների և ռազմավարու թյան 
կու տակու մը, ըստ կարևորու թյան դասակարգու մը և համադրու մը, ինչպես նաև 
հողօգտագործման ընդհանու ր սկզբու նքների հաստատու մը:

Տարածական - տարածքային նախագծման իրավական բազա է ստեղծու մ օրենքը՝ 
«Տարածական կառու ցվածքի և քաղաքաշինու թյան հիմքերի մասին» և Վրաստանի 
տնտեսական զարգացման նախարարի N 1–1/1254 հրամանը «Բնակավայրերի 
տարածքների կիրառման և կառու ցապատման կարգավորման հիմն ական  
դրու յթների  հաստատման մասին»: Սակայն, ցավոք, դրանց իրականացու մը մի  
քանի փոքր չափի բացառու թյու ններից բացի, չի սկսվել: Այս ոլորտու մ գործող 
օրենսդրու թյամբ սակրեբու լոն ստանձնել է  առանձնահատու կ դեր, քանզի ճիշտ 
նրա կողմի ց  պետք է կատարվի տարածական-տարածքային նախագծման 
գլխավոր փաստաթղթերի հաստատու մը: Մասնավորապես, ինքնակառավարող 
մի ավորի  տարածքի նախագծման և բարեկարգման ոլորտու մ սակրեբու լոյի 
իրավասու թյու ններին պատկանու մ են. 

 ինքնակառավարող մի ավորի տարածական-տարածքային պլանավորու մը 
և ինքնակառավարող մի ավորի տարածական-տարածքային պլանավորման 
նորմե րի և կանոնների սահմանու մը,
 հողօգտագործման գլխավոր պլանի, կառու ցապատման կարգավորման 
պլանի, բնակավայրերի տարածքների  կիրառման և կառու ցապատման 
կարգավորման կանոնների, քաղաքաշինու թյան փաստաթղթերի 
հաստատու մը,
 ինժեներային ենթակառու յցի զարգացման ծրագրերի հաստատու մը,
 հողօգտագործման պլանավորու մը, ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի 
գոտիների (պատմա-մշակու թային, կանաչապատման, հանգստյան, 
արդյու նաբերական, առևտրական, գյու ղատնտեսու թյան նշանակու թյան և 
այլ հատու կ գոտիների) բաժանու մը, դրանց սահմանների հաստատու մը և 
փոփոխու մը:

 «Տարածական կառու ցվածքի և քաղաքաշինու թյան հիմքերի մասին» Վրաստանի 
օրենքի 22-րդ հոդվածի 4-րդ կետը սահմանու մ է, որ ինքնակառավարող մի ավորի 
տարածական կառու ցվածքի պլանով պետք է որոշվի ինքնակառավարող մի ավորի 
տարածական-տարածքային կառու ցվածքը, այդ թվու մ.

 տարածական կարգեր. ու րբանիզացիոն, գյու ղական, բնական-լանդշաֆտային 
և հատու կ տարածքները,
 բնակավայրերի կառու ցվածքը և զարգացման կենտրոնների հիերարխիան, 
 հիմն ական ինժեներական և տրանսպորտային հաղորդակցու թյու նները,
 ենթակառու յցի և տարածական-տարածքային զարգացման հիմն ական 
նախագծային առանցքները,
 զբաղվածու թյան և բնակու թյան զարգացման վայրերը, թու յլ զարգացած 
կառու ցվածք ու նեցող տարածքները,
 ռեկրեացիոն և կու րորտային տարածքները, 
 բնական լանդշաֆտի կառու ցվածքի բարելավման  նախապայմանները,
 պաշտպանվող տարածքների համակարգը,
 գյու ղատնտեսու թյան զարգացման տարածքները, 
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 անտառային զանգվածի պահպանու թյան և զարգացման տարածքները,
 հանածոների հայտնաբերման վայրերը, 
 ջրի օբյեկտների և ջրապատնեշ տարածքները,
 այլ նշանակալից հասարակական նպատակների համար հատկացված 
տարածքները,
 պաշտպանական նպատակների համար հատկացված տարածքները,
 հողօգտագործման հիմն ական սկզբու նքները:

Ինքնակառավարող մի ավորի  տարածական նախագծու մի ց ելնելով, կազմվու մ է 
ինքնակառավարող մի ավորման մե ջ մտնող  բնակավայրերի (գյու ղ, ավան, քաղաք) 
տարածական-տարածքային նախագծու մը:

«Տարածական կառու ցվածքի և քաղաքաշինու թյան  հիմքերի մասին» Վրաստանի 
օրենքի 25-րդ հոդվածի 31 կետի համաձայն, «բնակավայրի հողօգտագործման 
գլխավոր պլանը տեղական ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի 
ներկայացմամբ հաստատու մ է սակրեբու լոն»: Բնակավայրի գլխավոր պլանը 
կարևորագու յն քաղաքաշինու թյան փաստաթու ղթ է, որը որոշու մ է բնակավայրերի 
տարածքների  կիրառման (հողօգտագործման) և կառու ցապատման հիմն ական 
պարամե տրերը, բարեկարգման, մի ջավայրի և անշարժ մշակու թային 
ժառանգու թյան պաշտպանու թյան տարածական-տարածքային պայմանները, 
տրանսպորտային, ինժեներական և սոցիալական ենթակառու յցի, ինչպես 
նաև տնտեսական զարգացման տարածական տեսանկյու նները և բնակեցման 
տարածքային հարցերը: Նու յնպես սակրեբու լոյի կողմի ց  հաստատվող 
բնակավայրերի տարածքների կիրառման և կառու ցապատման կարգավորման 
կանոնները, որոնք նորմատիվային ակտեր են և օրենսդրու թյան հիման վրա 
կարգավորու մ են բնակավայրերի տարածքների վրա անշարժ իրերի, կիրառման 
հարցը: . 

«Բնակավայրերի տարածքների կիրառման և կառու ցապատման կարգավորման 
հիմն ական դրու յթների հաստատման մասին» Վրաստանի տնտեսական 
զարգացման նախարարի N 1–1/1254 հրամանի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն, 
բնակավայրերի տարածքների կիրառման և կառու ցապատման կարգավորման 
կանոնները պարու նակու մ են. 

 քաղաքաշինու թյան փաստաթղթերի գոտայնու թյան բաժնի մշակման 
պայմանները. 
 կոնկրետ հողակտորի կիրառման և կառու ցապատման պայմանները, 
երբ համապատասխան տարածքի վրա  գոյու թյու ն չու նեն իրավական 
գոտայնու թյան փաստաթղթեր,
 բնակավայրերի տարածքների կիրառման և կառու ցապատման կարգավորման 
հարցերով հանձնաժողովի գործու նեու թյու նը, 
 հատու կ գոտայնու թյանը համաձայնու թյու ն տալու  կարգը:

Տարածական-տարածքային նախագծման փաստաթղթերը պատրաստու մ 
է տեղական ինքնակառավարման գործադիր մարմի նը, սակայն այս հարցերի 
պատրաստման մե ջ սակրեբու լոն, նրա համապատասխան հանձնաժողովը 
ակտիվորեն պետք է լինեն ընդգրկված: «Բնակավայրերի տարածքների կիրառման 
և կառու ցապատման կարգավորման հիմն ական դրու յթների  հաստատման 
մասին» Վրաստանի տնտեսական զարգացման նախարարի N 1–1/1254 հրամանի 
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16-րդ հոդվածի համաձայն, բնակավայրերի տարածքների կիրառման և 
կառու ցապատման կարգավորման հետագա կատարելագործման և արդյու նավետ  
գործու նեու թյան նպատակով, ինքնակառավարման մարմի նների հետ 
սակրեբու լոյի  որոշմամբ, հնարավոր է ստեղծել «Բնակավայրերի տարածքների 
կիրառման և կառու ցապատման հարցերով հանձնաժողով», որը ենթարկվու մ 
է համապատասխան ինքնակառավարման գործադիր իշխանու թյան մարմն ին: 
Հանձնաժողովի լիիրավու թյան ոլորտին կարող են պատկանալ. 

 սակրեբու լոների համար բնակավայրերի տարածքների կիրառման և 
կառու ցապատման կարգավորման հարցերու մ պարբերական զեկու ցու մն երի 
պատրաստու մը և խորհրդատվու թյու նները,
 քաղաքաշինու թյան փաստաթղթերի մշակման, քննարկման և հաստատման 
գործընթացների  հրապարակայնու թյան նպատակով, ինքնակառավարման 
մարմն ի համապատասխան  ծառայու թյան հետ մի ասին, հասարակական 
իրազեկու թյան աշխատանքների և քննարկու մն երի կազմակերպու մը, 
 բնակավայրերի տարածքի կիրառման և կառու ցապատման կարգավորման 
հարցերով առաջարկու թյու նների, դիտողու թյու նների և գանգատների 
քննարկու մը,
 քաղաքաշինու թյան փաստաթղթերի նախագծային հանձնարարու թյու ններ 
տալու  վերաբերյալ ինքնակառավարման որոշու մն երի պատրաստու մը,
 հողօգտագործման իրավու նքով գոտայնու թյան քարտեզների հաստատման 
համար ինքնակառավարման մարմն ի համապատասխան ծառայու թյան հետ 
մի ասին, սակրեբու լոների որոշու մն երի պատրաստու մը, 
 քաղաքաշինու թյան փաստաթղթերի կամ դրանց մասերի հաստատման 
կապակցու թյամբ ինքնակառավարման որոշու մն երի և/կամ 
եզրակացու թյու նների պատրաստու մը, 
 հատու կ գոտային համաձայնու թյան համար սակրեբու լոյի որոշման 
պատրաստու մը:

Վրաստանի տնտեսական զարգացման նախարարի N1–1/1254 հրամանով, 
սակրեբու լոյի կողմի ց «բնակավայրերի տարածքների կիրառման և 
կառու ցապատման հարցերով հանձնաժողովի ստեղծման դեպքու մ, նրա 
գործառու յթը և իրավու նք-պարտականու թյու նները որոշվու մ է դրու յթով, որը 
ք. Թբիլիսիու մ և ք. Բաթու մի ու մ, հաստատու մ է, համապատասխանաբար ք. 
Թբիլիսիի կամ ք. Բաթու մի ի քաղաքապետարանը, իսկ այլ ինքնակառավարող 
մի ավորու մն երու մ՝ տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ներկայացու ցչական 
մարմի նը»:

2.9 Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը տրանսպորտի և ճանապարհային 
տնտեսու թյան ոլորտու մ

Բնակչու թյան տրանսպորտով սպասարկման կազմակերպու մը 
ինքնակառավարու թյան ոլորտներից մե կն է: «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «լ» ենթակետի 
համաձայն, ինքնակառավարող մի ավորի իրավասու թյանն է պատկանու մ 
«տեղական ու ղևորական փոխադրու մն երի  կարգավորու մը Վրաստանի 
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օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգով, բնակչու թյան մու նիցիպալային 
տրանսպորտով սպասարկման և տեղական փոխադրու մն երի կանոնների, 
տրանսպորտի երթու ղիների և ժամանակացու յցի սահմանու մը և համապատասխան 
թու յլտվու թյու ններ տալը»: Այս նու յն հոդվածի «խ» ենթակետով ինքնակառավարող 
մի ավորի իրավասու թյան մե ջ է մտնու մ «տեղական նշանակու թյան ճանապարհների 
պահպանու մը, շինարարու թյու նը և զարգացման ապահովու մը»: Օրենքով 
հաստատված այս իրավասու թյու ններից ելնելով, տրանսպորտի և ճանապարհային 
տնտեսու թյան ոլորտու մ սակրեբու լոյի իրավասու թյու ններին պատկանու մ են.

 տեղական ճանապարհների պահպանու թյան և զարգացման ծրագրերի և 
պլանների հաստատու մը,
 մու նիցիպալային տրանսպորտով սպասարկման և տեղական փոխադրու մն երի 
կարգերի, տրանսպորտի երթու ղիների և ժամանակացու յցերի որոշու մը, 
տեղական ու ղևորական փոխադրու մն երի, ավտոմե քենաների կանգնեցման 
կարգավորող նորմե րի սահմանու մը, 
 տրանսպորտային համակարգի զարգացման տեղական ծրագրերի 
հաստատու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի վրա տեղական ավտոմոբիլային 
ճանապարհների և ճանապարհային երթևեկու թյան նախագծու մը:

ա) Տեղական ճանապարհների պահպանու թյան և զարգացման ծրագրերի և 
պլանների հաստատու մ, ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի վրա տեղական 
ավտոմոբիլային ճանապարհների և ճանապարհային երթևեկու թյան նախագծու մ

Տեղական նշանակու թյան ավտոմոբիլային ճանապարհները որոշված են 
Վրաստանի կառավարու թյան 2007 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N220 որոշմամբ 
«Տեղական նշանակու թյան ավտոմոբիլային ճանապարհների  որոշման կարգի 
մասին»: Այս որոշման համաձայն, տեղական նշանակու թյան ավտոմոբիլային 
ճանապարհներին պատկանու մ են. 

 մու նիցիպալային վարչական կենտրոնը նու յն մու նիցիպալային 
բնակավայրերի կետերի հետ  կապող ճանապարհները,
 ինքնակառավարող քաղաքի և մու նիցիպալային բնակավայրու մ գոյու թյու ն 
ու նեցող ավտոմոբիլային ճանապարհները,
 բնակավայրերի մի ջազգային և ներպետական նշանակու թյան ավտոմոբիլային 
ճանապարհների հետ կապող ճանապարհները,
 մու նիցիպալային բնակավայրերը մի մյանց հետ կապող ճանապարհները,
 առանձնահատու կ նշանակու թյան կու րորտների, հանգստյան և զբոսաշրջային 
վայրերի, մարզական համալիրների, պատմական և մշակու թային 
հու շարձանների, գիտական կետրոնների և առանձնահատու կ նշանակու թյան 
այլ օբյեկտների մու նիցիպալային կետերի հետ (որոնց տարածքի վրա էլ 
տեղադրված են նշված օբյեկտները) կապող ճանապարհները, ինչպես նաև 
մի ջազգային, ներպետական և տեղական նշանակու թյան ճանապարհներից 
ելքերը մոտակա երկաթու ղային կայարանների և ծովային նավակայանների 
հետ, 
 ավտոմոբիլային ճանապարհները, որոնք որոշված չեն «Վրաստանի 
մի ջազգային և ներպետական նշանակու թյան ավտոմոբիլային 
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ճանապարհների ցանկի հաստատման մասին» Վրաստանի նախագահի 2006 
թվականի սեպտեմբերի 15-ի N554 հրամանագրով,
 պաշտպանական և  հատու կ նշանակու թյան ճանապարհները:

 Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը տեղական նշանակու թյան ճանապարհների 
հետ հարաբերու թյու նու մ կայանու մ է նրանու մ, որ որոշի և հաստատի տեղական 
նշանակու թյան ճանապարհների զարգացման մու նիցիպալային ծրագիրը: Այն 
պետք է պատրաստվի սակրեբու լոյի կողմի ց հաստատված ինքնակառավարող 
մի ավորի և ինքնակառավարող մի ավորման մե ջ մտնող բնակավայրերի  
տարածական-տարածքային նախագծու մի ց ելնելով: 

Ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի վրա, բացի մի ջազգային և պետական 
նշանակու թյան ճանապարհներից, տեղական ինքնակառավարման մարմի նները 
իրավասու  են  պլանավորել ճանապարհային երթևեկու թյու ն «Ճանապարհային 
երթևեկու թյան անվտանգու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի պահանջների 
պահպանու մով: Ճանապարհային երթևեկու թյան նախագծու մը պարու նակու մ է 
տրանսպորտային երթու ղիների սահմանու մը, ճանապարհային երթևեկու թյան 
տեղական ծրագրերի մշակու մը և ֆինանսավորու մը, որոշման ընդու նու մը 
ճանապարհի վրա տրանսպորտային մի ջոցների երթևեկու թյան սահմանափակման 
կամ դադարեցման վերաբերյալ:

բ) Մու նիցիպալային տրանսպորտով սպասարկման և տեղական 
փոխադրու մն երի կանոնների, տրանսպորտի երթու ղիների և ժամանակացու յցի 
որոշու մ, տեղական ու ղևորական փոխադրու մն երը կարգավորող նորմե րի 
հաստատու մ

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 16-
րդ հոդվածի 2-րդ կետի «լ» ենթակետի համաձայն, ինքնակառավարող մի ավորի 
իրավասու թյու նն է. «Տեղական ու ղևորական փոխադրու մն երի կարգավորու մը 
Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգով. բնակչու թյան մու նիցիպալային 
տրանսպորտով սպասարկման և տեղական փոխադրու մն երի կարգի, 
տրանսպորտի երթու ղիների և ժամանակացու յցի որոշու մը և համապատասխան 
թու յլտվու թյու ն տալը»: Ցավոք, Վրաստանի օրենսդրու թյու նը, մասնավորապես, 
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Վրաստանի օրենքը, ինչպես նաև 
«Լիցենզիաների և թու յլտվու թյու նների մասին» օրենքը նախատեսու մ են մի այն 
տեղական քաղաքային պարբերական ու ղևորական փոխադրու մն երի հարցը, ինչը 
մի այն ինքնակառավարող քաղաքների վրա է տարածվու մ և մու նիցիպալիտետները 
զրկված են հնարավորու թյու նից իրականացնելու  օրգանական օրենքով շնորհված 
այս իրավասու թյու նը: 

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Վրաստանի օրենքի առաջին 
հոդվածի 11-րդ կետով պարզաբանված է. որ «տեղական քաղաքային կանոնավոր 
ու ղևորական փոխադրու մը  ու ղևորի տեղափոխու մ է համապատասխան տեղական 
ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի, իսկ Թբիլիսիի տարածքի վրա 
ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի կողմի ց սահմանված երթու ղով Թբիլիսիի 
կամ ինքնակառավարող քաղաքի վարչական սահմաններու մ»:

«Լիցենզիաների և թու յլտվու թյու նների մասին» Վրաստանի օրենքի 24-րդ 
հոդվածի 25-րդ կետը նախատեսու մ է թու յլտվու թյան անհրաժեշտու թյու նը 
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տեղական քաղաքային կանոնավոր ու ղևորական փոխադրու մն երի համար: Այս 
նու յն օրենքի 30-րդ հոդվածով, թու յլտվու թյան ձևը սահմանվու մ է նորմատիվային 
ակտով, այսինքն՝ սակրեբու լոյի կողմի ց «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
մասին» Վրաստանի օրենքի առաջին հոդվածի 17-րդ կետով տեղական 
քաղաքային կանոնավոր ու ղևորական փոխադրու մն երի համար թու յլտվու թյու նը 
մե կնաբանվու մ է, որպես «ինքնառավարող մի ավորի իրավասու  մարմն ի կողմի ց, 
վարչական-իրավական ակտի հիման վրա, անձին շնորհված իրավու նք, որոշակի 
ժամկետով իրագործելու  այս օրենքով նախատեսված գործու նեու թյու ն օրենքով 
որոշված պայմանների պաշտպանու թյամբ»: Այս նու յն օրենքի 52—րդ հոդվածի 
2-րդ կետի համաձայն, տեղական քաղաքային կանոնավոր ու ղևորական 
փոխադրու մն երի համար թու յլտվու թյու նը «տալիս է համապատասխան տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նը: Թու յլտվու թյու ն տալու  կարգը սահմանվու մ է 
համապատասխան տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի 
որոշմամբ, որտեղ նախատեսված կլինեն թու յլտվու թյու ն տալու  գործընթացի 
առավելագու յն թափանցիկու թյու նը և անհրաժեշտու թյու նը»: Իսկ այս նու յն օրենքի 
56 –րդ հոդվածի առաջին կետով «Տեղական քաղաքային կանոնավոր ու ղևորական 
փոխադրու մն երի թու յլտվու թյու ն տալու  ժամկետը սահմանու մ է տեղական 
ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմի նը»: Այդպիսով, սակրեբու լոյի 
իրավասու թյանը այս ոլորտու մ պատկանու մ է.

 ինքնակառավարող մի ավորի սահմաններու մ կանոնավոր ու ղևորական 
փոխադրու մն երի երթու ղիների որոշու մը,
 կանոնավոր ու ղևորական փոխադրու մն երի համար թու յլտվու թյու ն տալու  
կարգը,
 կանոնավոր ու ղևորական փոխադրու մն երի թու յլտվու թյու ն տալու  ժամկետի և 
թու յլտվու թյան ձևի հաստատու մը:

Մինչև «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Վրաստանի օրենքու մ 
համապատասխան փոփոխու թյու ն մտցնելը, նշված իրավու նքից դեռևս օգտվու մ 
են մի այն ինքնակառավարող քաղաքների սակրեբու լոները: 

գ) Ավտոմե քենաների կանգնեցման (պարկավորման) կարգավորման նորմե րի 
սահմանու մ

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 16-
րդ հոդվածի «կ» ենթակետով, ինքնակառավարող մի ավորի իրավասու թյանն է 
պատկանու մ «Ավտոմե քենաների կանգնեցման (պարկավորման) տեղերի որոշու մը 
և կանգնեցման կանոնների սահմանու մը»: Ավտոմե քենայի պարկավորման 
(կանգնեցման) հարցը Վրաստանի օրենսդրու թյամբ այնքան էլ լիարժեք չի 
կարգավորված: «Ճանապարհային անվտանգու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 
31-րդ հոդվածի 21 –րդ կետով տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական 
մարմն ի իրավասու թյանն է պատկանու մ մի այն մայթի վրա տրանսպորտային 
մի ջոցների կանգնեցման կարգի որոշու մը («Մայթի վրա տրանսպորտային մի ջոցի 
կանգնեցման/կանգառի կանոնները որոշու մ է տեղական ինքնակառավարման 
ներկայացու ցչական մարմի նը»): Ինչ վերաբերու մ է ճանապարհի վրա 
կանգնեցմանը, այս օրենքի 31-րդ հոդվածի առաջին և 2-րդ կետերի համաձայն.

«1.Տրանսպորտային մի ջոցի կանգառը և կանգնեցնելը թու յլատրելի է մի այն 
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ճանապարհի աջ կողմու մ կողքով, իսկ եթե այն չկա՝ երթևեկային մասի եզրի 
մոտ: Ճանապարհի ձախ կողմու մ  կանգառը և կանգնեցնելը թու յլատրելի է 
բնակավայրու մ այն ճանապարհի վրա, որտեղ յու րաքանչյու ր ու ղղու թյամբ մե կ 
երթևեկու թյան գիծ է կենտրոնու մ, առանց տրամվայի ռելսների և ճանապարհի 
վրա, որտեղ մի ակողմանի երթևեկու թյու ն է (3,5 տոննայից ավել թու յլատրելի 
առավելագու յն զանգված ու նեցող բեռնատար ավտոմե քենան մի ակողմանի 
երթևեկու թյամբ ճանապարհի ձախ կողմու մ կարող է կանգնել մի այն նրա բեռնման 
կամ բեռնաթափման ժամանակ):

2. Տրանսպորտային մի ջոցի կանգնեցնելը թու յլատրելի է մե կ շարքով 
երթևեկային մասի եզրին զու գահեռ, բացի այն տեղից ( երթևեկային մասի տեղական 
ընդարձակու մ), որը տրանսպորտային մի ջոցը այլ կերպ կանգնեցնելու  պայմաններ 
է ստեղծու մ: Թու յլատրելի է նաև կողային կցու մով երկանիվ տրանսպորտային 
մի ջոցի երկու  շարքով կանգնեցու մը: Երթևեկային մասին սահմանակից  մայթի 
եզրին կանգնեցնելը թու յլատրելի է մի այն թեթև ավտոմե քենայի, մոտոցիկլի, 
մոպեդի և հեծանիվի համար, եթե դրանք խոչընդոտ չեն ստեղծու մ հետիոտին»:

Այդպիսով, սակրեբու լոն առանց վերը նշված օրենքու մ փոփոխու թյու ն մտցնելու , 
իրավու նք ու նի սահմանելու  մի այն մայթի վրա  տրանսպորտային մի ջոցների 
կանգառի/կանգնեցման կանոները: Դրա հետ մի ասին ու շագրավ է, որ «Վրաստանի 
վարչական իրավախախտու մն երի օրենսդրու թյու նը» սանկցիաներ է նախատեսու մ 
մի այն մայրաքաղաքի տարածքի վրա  ավտոտրանսպորտը կանգնեցնելու  
կանոնները խախտելու  համար: 

2.10 Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը հաշվարկի և տեղեկատվու թյան 
ոլորտու մ 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքով 
ինքնակառավարող մի ավորի սեփական իրավասու թյու նը հաշվարկի և 
տեղեկատվու թյան ոլորտներու մ մատնանշված չեն, սակայն դրանց նշանակու թյու նից 
ելնելով, սակրեբու լոն պետք է իր կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) արտացոլի 
այս  ոլորտների կարգավորման հարցերը: Սակրեբու լոյին դրա հիմք է տալիս 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետը. «Ինքնակառավարող մի ավորը իրավասու  է ընդու նել որոշու մ 
այն հարցով, որը օրենքի համաձայն, չի պատկանու մ իշխանու թյան այլ մարմն ի 
իրավասու թյանը և արգելված չէ ինքնակառավարող մի ավորի համար»:

Հաշվարկի և տեղեկատվու թյան ոլորտու մ սակրեբու լոյի իրավասու թյանը կարող 
է պատկանալ. 

 պաշտոնական վիճակագրական աշխատանքների մու նիցիպալային ծրագրի 
հաստատու մը,
 տեղական արխիվի կառավարու մը, արխիվից օգտվելու  կանոնները և 
արխիվային ծառայու թյու նների սակագների սահմանու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի  տեղեկատվու թյան հայեցակարգի և ծրագրի 
հաստատու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի մի ասնական լրատվական տարածքու մ 
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կորպորատիվ և գերատեսչային լրատվական ռեսու րսների ինտեգրման 
տվյալների պաշտպանու թյան և անվտանգու թյան պայմանների որոշու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի կայք-էջերի դրու յթների հաստատու մը,
 լրատվական համակարգի, ցանցի, բազաների, տվյալների բանկերի կիրառման 
կանոնների սահմանու մը:

ա) Հաշվարկի ոլորտու մ սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը
Հաշվարկի ոլորտը կապված է վիճակագրական լրատվու թյան հավաքման հետ, 

որի հիմքի վրա էլ տեղի է ու նենու մ ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների 
փաստաթղթի և մու նիցիպալային ծրագրերի  անհրաժեշտու թյու նների որոշու մը և 
պլանավորու մը: Վիճակագրական լրատվու թյու ն հավաքելու  կապակցու թյամբ, 
ինքնակառավարման իրավասու թյու նը ու նի նաև որոշակի օրենսդրական հիմքեր: 
Մասնավորապես, Վրաստանի օրենքը պաշտոնական վիճակագրու թյան մասին»: 
Այս օրենքի 3-րդ հոդվածի «ե« ենթակետով պաշտոնական վիճակագրու թյու նը 
պարզաբանված է որպես «վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի 
շրջանակներու մ իրականացված վիճակագրական  գործու նեու թյան համակարգ, որի 
հիման վրա էլ ընդու նվու մ են երկրի սոցիալական, տնտեսական, ժողովրդագրական 
և բնական պահպանու թյան իրավիճակը  արտացոլող վիճակագրական տվյալներ»: 
Այս նու յն օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, «Պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նները, հանրային իրավու նքի իրավաբանական 
անձինք և այլ վարչական մարմի ններ իրենց գործու նեու թյան նպատակների, 
խնդիրների և պարտականու թյու նների հաշվառու մով վարու մ են պաշտոնական 
վիճակագրու թյու ն խորհրդի կողմի ց  հաստատված/ճանաչված մի ջազգային 
համանմանու թյու ններին համապատասխան  մե թոդոլոգիայի և չափանիշների 
հիման վրա»:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի «մ» ենթակետով ինքնակառավարող մի ավորի իրավասու թյու ն 
է հայտարարվել «Մու նիցիպալային արխիվի ստեղծու մը և արխիվային 
ծառայու թյու նների սակագների սահմանու մը Վրաստանի օրենսդրու թյամբ 
սահմանված կարգով»: Ցավոք, Վրաստանի գործող օրենսդրու թյամբ, 
ինքնակառավարող մի ավորի կողմի ց այսօրվա համար սահմանված չէ 
արխիվային ծառայու թյու նների  սակագների որոշման հարցը: Ավելին, 
Վրաստանի օրենսդրու թյու նը, բացի օրգանական օրենքի այս կետից, չի ճանաչու մ 
«Մու նիցիպալային արխիվը»: «Ազգային արխիվային հիմն ադրամի  և ազգային 
արխիվի մասին» Վրաստանի օրենքի 9-րդ հոդվածի առաջին կետը մատնանշու մ 
է մի այն «Տեղական արխիվի վրա», որը ազգային արխիվի տարածքային մարմի ն է: 
Այդպիսով, մի նչև «Ազգային արխիվային հիմն ադրամի  և ազգային արխիվի մասին» 
Վրաստանի օրենքու մ համապատասխան փոփոխու թյու ններ մտցնելը, անորոշ 
է մն ու մ՝ «Մու նիցիպալային արխիվը» կլինի ազգային արխիվային հիմն ադրամի  
համակարգից առանձնացված մի ավո՞ր, թե կվերակառու ցվի «Մու նիցիպալային 
արխիվի»: Նու յնպես անորոշ է մն ու մ ինքնակառավարող մի ավորի կողմի ց 
արխիվային ծառայու թյան սակագների որոշման հարցը, քանզի «Ազգային 
արխիվային հիմն ադրամի  և  ազգային արխիվի մասին» Վրաստանի օրենքի 
հավելվածով  որոշված է Վրաստանի ազգային արխիվի կողմի ց  կատարված 
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ծառայու թյան արժեքի չափը, որի փոխանցու մը, նու յն օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ 
կետի համաձայն, կատարվու մ է ազգային արխիվի հաշվեհամարի վրա: 

բ) Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը տեղեկատվու թյան ոլորտու մ 
Լրատվու թյու ն ստանալու  իրավու նքը սահմանադրական իրավու նք է: Վրաստանի 

Սահմանադրու թյան 24-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, «Ամե ն մարդ ու նի 
իրավու նք ազատ ստանալ և տարածել լրատվու թյու ն, արտահայտել և տարածել իր 
կարծիքը բանավոր, գրավոր կամ այլ մի ջոցներով»: Ինքնակառավարման կողմի ց այս 
իրավու նքի պաշտպանու թյու նը նախատեսու մ է ոչ մի այն դրանց գործու նեու թյան 
թափանցիկու թյու ն, այլև այնպիսի մի ջավայրի ստեղծու մ, երբ ամե ն ոք կու նենա 
հնարավորու թյու ն օգտվելու  գոյու թյու ն ու նեցող լրատվական ռեսու րսներից: 
Այսպիսի պայմանների լավագու յն ու ղին է տեղեկատվու թյու նը, որը ներկայացնու մ 
է առավելագու յնս մատչելի կազմակերպական, սոցիալ-տնտեսական և գիտա-
տեխնիկական պայմանների ստեղծման գործընթաց լրատվական ռեսու րսների 
ձևավորման և կիրառման տեսակետից, ինչը նպաստու մ է քաղաքացիների, 
կազմակերպու թյու նների և հասարակական մի ավորու մն երի լրատվական 
պահանջմու նքների բավարարմանը: Լրատվու թյու ն մատու ցելու  և ընդու նելու  
նպատակով, ժամանակակից տեխնոլոգիաների արմատավորու մը և կիրառու մը ոչ 
մի այն արագացնու մ, այլև էժանացնու մ է լրատվու թյան փոխանակման գործընթացը: 
Բացի դրանից, տեղեկատվու թյու նը սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
կարևորագու յն բաղկացու ցիչ մասերից մե կն է, որը պետք է ապահովի ամե ն 
ոլորտի զարգացման կայու նու թյու նը: Տեղեկատվու թյան նպատակն է լրատվական 
ռեսու րսների և լրատվական ենթակառու յցի մի ացմամբ մի ասնական լրատվական 
տարածքի և լրատվական ռեսու րսների այնպիսի համակարգի ստեղծու մը, որը, 
օրենսդրու թյամբ սահմանված գաղտնիու թյան պաշտպանու թյամբ, պետք է 
ապահովի բոլոր օգտվողների համար այս ռեսու րսներով օգտվելու  անխոչընդոտ 
հնարավորու թյու ն: Ինչ խոսք, գոյու թյու ն ու նեցող հիմն ախնդիրների պատճառով, 
այս հարցի մի անգամի ց լու ծու մը անհնար է: Սակայն ինքնակառավարու թյու նները , 
որքան կարելի է, ժամանակին պետք է գործեն լրատվական տարածքի ձևավորման 
և այս ոլորտու մ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման համար: 

Գործընթացը ճիշտ վարելու  նպատակով, առաջին հերթին, անհրաժեշտ է 
սակրեբու լոյի կողմի ց հաստատվի ինքնակառավարող մի ավորի տեղեկատվու թյան 
հայեցակարգը, որը  ինքնակառավարող մի ավորի առկա ռեսու րսների 
ու սու մն ասիրու թյու նից և  հնարավորու թյու ններից ելնելով, սահմանու մ է զարգացման 
հիմն ական ու ղղու թյու նները և անվանու մ է առաջնահերթ մի ջոցառու մն երը 
տեղեկատվու թյան գործընթացի (ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 
լրատվական ռեսու րսների ստեղծու մ, կիրառու մ, մոդիֆիկացիա և պահպանու մ) 
փու լային, սակայն անընդհատ զարգացման համար: 
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Մաս II

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի 
պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ 

Գլու խ I. Սակրեբու լոյի անդամ 

1.1 Սակրեբու լոյի անդամի  կարգավիճակ
Սակրեբու լոյի անդամը տեղական ինքնակառավարման ընտրովի հանրային 

ծառայող է: Անձին սակրեբու լոյի անդամ ընտրելու  հարցը կարգավորվու մ է 
«Վրաստանի ընտրական օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրգանական օրենքով: 
Օրենսդրու թյան 109-րդ հոդվածի համաձայն, «Տեղական ինքնակառավարման 
ներկայացու ցչական մարմն ի՝ սակրեբու լոյի անդամ կարող է ընտրվել Վրաստանի 
քաղաքացին, որին քվեարկու թյան օրվա համար  լրացել է 21 տարի: Սակրեբու լոյի 
անդամ կարող է ընտրվել քաղաքացին, ով Թբիլիսիու մ բնակվել է գոնե 5 տարի»: Այն 
դեպքու մ, եթե սակրեբու լոյի անդամը կորցնու մ է Վրաստանի քաղաքացիու թյու նը, 
նրան դադարեցվու մ է սակրեբու լոյի անդամու թյու նը: 

Սակրեբու լոյի անդամը համարվու մ է ինքնակառավարման հանրային ծառայող, 
թերևս «Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 11-րդ հոդվածի 11 կետի 
համաձայն, սակրեբու լոյի անդամի  վրա տարածվու մ է «Հանրային ծառայու թյան 
մասին» օրենքի մի այն մի  քանի հոդված: Մասնավորապես.

 «Հանրային ծառայու թյան մասին» օրենքի 1–6 հոդվածները ՝ հանրային 
ծառայու թյան և պետական պաշտոնի հասկացու թյու նը, գանձարանային 
(բյու ջետային) հիմն արկու թյան հասկացու թյու նը, հանրային ծառայու թյան 
տեսակները, հանրային ծառայող հասկացու թյու նը, հանրային ծառայողի 
տեսակները, աստիճանավոր հասկացու թյու նը և տեսակները. 
 «Հանրային ծառայու թյան մասին» օրենքի 9-րդ և 10-րդ հոդվածները՝ հանրային 
ծառայողների  պաշտոնների անվանու մն երի և պաշտոնական շահու յթների 
սահմանու մը, գանձարանային (բյու ջետային) հիմն արկու թյու նների 
ծառայողների հաստիքների հաստատու մը,
 «Հանրային ծառայու թյան մասին» օրենքի 39-րդ հոդվածը՝ արտասահմանու մ 
երկարաժամկետ գործու ղու մ, 
 «Հանրային ծառայու թյան մասին» օրենքի 66-րդ հոդվածը՝ գործարքների 
կնքման  սահմանափակու մ, 
 «Հանրային ծառայու թյան մասին» օրենքի 121-րդ հոդվածը՝ աշխատանքային 
ստաժի հաշվարկու մը:

Սակրեբու լոյի անդամի  կարգավիճակը, այսինքն՝ նրա իրավական վիճակը 
մի նչև 2010 թվականի տեղական ինքնակառավարման ընտրու թյու նները որոշվու մ 
էր հատու կ օրենքով «Տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի՝ 
սակրեբու լոյի անդամի  կարգավիճակի մասին»: 2009 թվականի «Տեղական 
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ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի մե ջ մտած 
փոփոխու թյու ններով, վերացվեց վերևու մ նշված օրենքը և սակրեբու լոյի անդամի  
կարգավիճակը կարգավորվու մ է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Վրաստանի օրգանական օրենքով: 

Սակրեբու լոյի անդամի  կարգավիճակը որոշող կարևորագու յն դրու յթների մե կն 
է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 32-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետը, որի համաձայն, «Սակրեբու լոյի անդամը օգտվու մ է ազատ 
մանդատից և նրա ետկանչու մը անթու յլատրելի է: Իր պարտականու թյու նները 
կատարելիս, սակրեբու լոյի անդամը սահմանափակված չէ ընտրողների և ինքը 
ներկայացնող քաղաքական մի ավորման օրենքներով և հանձնարարու թյու ններով: 

Այս հարցը սակրեբու լոյի անդամի  գործու նեու թյան անկախու թյան երաշխիքն 
է, որի պատճառով առավել նշանակալից է: Ոչ ոք իրավու նք չու նի մի ջամտել 
սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց իր իրավասու թյու նները կատարելու  մե ջ: 
Ընտրողին և սակրեբու լոյի անդամի ն ներկայացնող կու սակցու թյու նն իրավու նք 
չու նի սակրեբու լոյի անդամի ն տալ պարտադիր բնու յթի ցու ցմու նքներ: 
Սակրեբու լոյի անդամը իր գործու նեու թյու նու մ անկախ է և նա սակրեբու լոյի 
անդամի  իրավասու թյու նները պետք է իրականացնի ըստ իր տեսակետների: 
Պարզ է, դա չի նշանակու մ, որ սակրեբու լոյի անդամը չպետք է լսի ընտրողներին: 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքով տեղական 
ինքնակառավարու մը բացատրվու մ է որպես տեղական նշանակու թյան հարցերի 
լու ծու մ, տեղական բնակչու թյան շահերին համապատասխան: Այդ պատճառով 
սակրեբու լոյի անդամը, որպես տեղական ինքնակառավարու մ իրականացնող, 
պարտավոր է գիտենալ և գործու նեու թյու նու մ ղեկավարվել տեղական բնակչու թյան 
շահերով: Այդ պատճառով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական 
օրենքը, ազատ մանդատը սահմանելիս, նշու մ է. «Ազատ մանդատը սակրեբու լոյի 
անդամի ն չի ազատու մ ընտրողների հետ աշխատելու ց և դրա հետ կապված 
պատասխանատվու թյու նից սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) 
սահմանված կարգով»: Ընտրողի հետ աշխատելու  կարգը, առաջին հերթին, 
կախված է անձամբ սակրեբու լոյի անդամի ց: Միևնու յն ժամանակ, նշված օրենքով, 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) որոշվու մ են այն անհրաժեշտ 
ձևերը և  պարբերականու թյու նը, որոնք պետք է պաշտպանի սակրեբու լոյի անդամը 
ընտրողների հետ աշխատելիս: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) 
սակրեբու լոյի անդամի  ընտրողների հետ աշխատելու  ձևերը՝ ընտրողների 
ընդու նու մը, ընտրողների հետ հանդիպու մը, հաշվարկը այն նվազագու յնն է, 
որոնց կատարու մը պարտադիր է սակրեբու լոյի անդամի  համար: Բացի դրանից, 
հավելյալ աշխատանքի ձևերի որոնու մը կախված է անձամբ սակրեբու լոյի 
անդամի ց: Ինչ վերաբերու մ է պատասխանատվու թյանը, սակրեբու լոյի անդամի  
կողմի ց  պարտականու թյու նների չկատարելը հիմն ականու մ կապվու մ է մի այն 
բարոյական պատասխանատվու թյան հետ: Միակ դեպքը, որը օրգանական օրենքը 
որոշակի սանկցիայի կարգով, սահմանու մ է սակրեբու լոյի անդամի  նկատմամբ, դա 
նրա կողմի ց սակրեբու լոյի գործու նեու թյանը 6 ամսա ընթացքու մ մասնակցու թյու ն 
չու նենալն է: Նման դեպքու մ սակրեբու լոյի անդամը սակրեբու լոյի որոշմամբ կարող 
է վաղաժամկետ դադարեցնել իրավասու թյու նը:

Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը անմի ջականորեն կապված է նրա 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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անհատականու թյան հետ: Նա հանդիսանու մ է ինքնակառավարող ընտրովի 
պաշտոնատար անձ, որը օրենքով շնորհված իրավասու թյու նը անմի ջականորեն, 
անձամբ պետք է իրականացնի: Օրգանական օրենքի համաձայն, «Անթու յլատրելի 
է սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը այլ անդամի ն փոխանցել»: Այս 
իրավասու թյու ններու մ ենթադրվու մ են ոչ մի այն սակրեբու լոյի նիստերին կամ 
քվեարկու թյանը մասնակցու թյու նը, այլ նաև ընտրողների հետ աշխատանքը: 
Ինչ խոսք, սակրեբու լոյի անդամը ընտրողների հետ հանդիպու մն երու մ, կարող է 
ընդգրկել նաև այլ անձանց, ովքեր օգնու թյու ն կցու ցաբերեն իրեն, սակայն գլխավոր 
ֆիգու ր պետք է լինի մի այն սակրեբու լոյի անդամը և նրան արգելվու մ է այս 
իրավասու թյու նը փոխանցել այլ անձի:

1.2 Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նների ճանաչու մ և դրանց 
դադարեցու մ 

Սակրեբու լոյի անդանի իրավասու թյան ժամկետը սկսվու մ է սակրեբու լոյի 
կողմի ց իր իրավասու թյու նները ճանաչելու ց և ավարտվու մ է նորընտիր 
սակրեբու լոյի առաջին հավաքվելու ն պես կամ այս անդամի  իրավասու թյու նները 
վաղաժամկետ դադարեցնելու  հետ: 

  Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյան ճանաչու մը կատարվու մ է՝ սակրեբու լոյի 
կողմի ց համապատասխան ընտրատարածքային հանձնաժողովը ներկայացնելու  և 
սակրեբու լոյի մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովի (իսկ մի նչև 
մշտական հանձնաժողովի ստեղծու մը մանդատային ժամանակավոր հանձնաժողովի) 
եզրակացու թյան հիման վրա: Ընտրատարածքային հանձնաժողովի ներկայացնելը 
կատարու մ է ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը, որը սակրեբու լոյի 
մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովին (իսկ մի նչև մշտական 
հանձնաժողովի ստեղծու մը մանդատային ժամանակավոր հանձնաժողովին) 
ներկայացնու մ է սակրեբու լոյի անդամի  ընտրու թյու նը հաստատող փաստաթղթերը: 
Եթե այս անձի ընտրու թյան օրինականու թյու նը բողոքարկված է դատարանու մ, 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովը պարտավոր է սպասել դատարանի որոշմանը, 
այլ դեպքու մ հանձնաժողովը սակրեբու լոյի առաջիկա նիստու մ առաջին հերթին 
(որպես սակրեբու լոյի նիստի առաջին հարց) պետք է առաջադրի հարցը այս անձին 
սակրեբու լոյի անդամ ճանաչելու  մասին: Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նները 
ճանաչելու  մասին սակրեբու լոյի որոշու մը, որպես օրենք, ընդու նվու մ է բաց 
քվեարկու թյամբ սակրեբու լոյի նիստին ներկաների մե ծամասնու թյամբ, բայց ոչ 
պակաս սակրեբու լոյի ցու ցակային կազմի  1/3-ից:

Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը սկսվու մ է սակրեբու լոյի կողմի ց 
համապատասխան որոշու մ ընդու նելու ն պես: Այսինքն՝ այն բանից անմի ջապես 
հետո, երբ սակրեբու լոն քվեարկու թյամբ կհաստատի անձի որպես սակրեբու լոյի 
անդամի  իրավասու թյան ճանաչու մը, այս անձը անհապաղ պետք է ձեռնամու խ լինի 
սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նների իրականացմանը: Այն դեպքու մ, եթե 
սակրեբու լոն մե րժի անձին՝ նրա իրավասու թյու նները ճանաչելու ն, սակրեբու լոյի 
այս որոշու մը այս անձի կողմի ց կարող է բողոքարկվել դատարանու մ: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 322 
–րդ հոդվածով սահմանված են այն յոթ դեպքերը, երբ սակրեբու լոյի անդամի ն 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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վաղաժամկետ դադարեցվու մ է իրավասու թյու նը: Այս թվարկածներից վեցի 
դեպքու մ սակրեբու լոն սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը վաղաժամկետ 
դադարեցնելու  մասին որոշու մ է ընդու նու մ տեղեկու թյան տեսքով առանց 
քվեարկու թյան: Այդ դեպքերն են. 

 սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը հանվել է անձնական դիմու մով: 
Սակրեբու լոյի անդամը իրավու նք ու նի ցանկացած ժամանակ հանել 
սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը, պատճառը նշելով կամ առանց 
դրա: Դրա համար նա գրավոր պետք է դիմի  սակրեբու լոյին: Նամակը 
հանձնվու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն, որը սակրեբու լոյի նախագահի 
հանձնարարու թյամբ, այս նամակը հանձնու մ է սակրեբու լոյի մանդատային, 
ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովի նախագահին: Սակրեբու լոյի 
մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովի նախագահը 
պարտավոր է սակրեբու լոյի անդամի  դիմու մի ն սակրեբու լոյին ծանոթացնել 
առաջիկա նիստու մ: Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը դադարեցվու մ է 
անձնական դիմու մը սակրեբու լոյի աշխատակազմու մ գրանցելու ն պես: 
 Սակրեբու լոյի անդամի  նկատմամբ օրինական ու ժի մե ջ մտավ դատարանի 
չարդարացնող դատավճիռը: Այն դեպքու մ, եթե դատարանը սակրեբու լոյի 
անդամի ն ճանաչու մ է մե ղավոր և նրա նկատմամբ կայացրեց մե ղադրական 
վճիռ, չնայած այն բանին, թե ինչ տեսակ պատիժ է սահմանվել, սակրեբու լոյի 
անդամի  իրավասու թյու նը դադարեցվու մ է դատարանի վճիռը ու ժի մե ջ 
մտնելու ն պես: 
 Դատարանը անգործու նակ ճանաչեց, ընդու նեց անհետ կորած կամ 
հայտարարեց մահացած: Դատարանի կողմի ց սակրեբու լոյի անդամի  
անգործու նակ ճանաչելու  կամ սակրեբու լոյի անդամի  անհետ կորած լինելը 
ընդու նելու  կամ նրան մահացած հայտարարելու  դեպքու մ, սակրեբու լոյի 
անդամի  իրավասու թյու նը դադարեցվու մ է դատարանի որոշու մը ու ժի մե ջ 
մտնելու ն պես: 
 Սակրեբու լոյի անդամի ն դադարեցվեց Վրաստանի քաղաքացիու թյու նը: 
Վրաստանի քաղաքացիու թյու նը սակրեբու լոյի անդամու թյան մի ակ գլխավոր 
պայմաններից մե կն է: Այդ պատճառով, եթե նրա մոտ դադարեցվու մ է 
Վրաստանի քաղաքացիու թյու նը, դադարեցվու մ է նաև սակրեբու լոյի 
անդամու թյու նը ակտը ու ժի մե ջ մտնելու ն պես: 
 Մահացավ: Մահվան դեպքու մ սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը 
վաղաժամկետ դադարու մ է մահվան երկրորդ օրվանից:
 Նշանակվեց, ընտրվեց կամ հաստատվեց օրենքով որոշված 
սակրեբու լոյի անդամի  համար անհամատեղելի պաշտոնի: Սակրեբու լոյի 
անդամու թյան հետ անհամատեղելի պաշտոնները տրված են «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի 323-րդ հոդվածի առաջին 
կետով, որի համաձայն, սակրեբու լոյի անդամը իրավու նք չու նի. լինել 
ներկայացու ցչական մարմն ի անդամ, զբաղեցնել պաշտոն, որի ընտրու թյու նը, 
նշանակու մը և հաստատու մը կատարվու մ է Վրաստանի խորհրդարանի 
կողմի ց, զբաղեցնել պաշտոն, որին նշանակու մը կատարվու մ է Վրաստանի 
նախագահի կամ Վրաստանի վարչապետի կողմի ց, զբաղեցնել պաշտոն, 
որին ընտրու թյու նը, նշանակու մը կամ հաստատու մը կատարվու մ է 
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Աբխազիայի և Աճարայի Ինքնավար Հանրապետու թյու նների գերագու յն 
ներկայացու ցչական մարմի նների կողմի ց, աշխատել Վրաստանի դատական 
իշխանու թյան, դատախազու թյան, վերահսկիչ պալատի, ներքին գործերի և 
պաշտպանու թյան նախարարու թյու նների մարմի ններու մ, լինել Վրաստանի 
ընտրական վարչու թյան աստիճանավոր, աշխատել այն պետական 
մարմն ու մ, որը Վրաստանի օրենսդրու թյան համապատասխան, պետական 
վերահսկողու թյու ն է իրականացնու մ տեղական ինքնակառավարման 
մարմի նների վրա, աշխատել սակրեբու լոյի աշխատակազմու մ և շրջանային 
վարչու թյու նու մ (քաղաքապետարանու մ), մասնակցել ինքնակառավարող 
մի ավորի արտադրու թյու նների կառավարմանը (լինել տնօրեն, փոխտնօրեն, 
դիտորդական կամ տնօրենների խորհրդի անդամ և այլն), ինչպես 
նաև լինել համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեով 
ֆինանսավորվող հիմն արկու թյան տնօրեն կամ փոխտնօրեն, բացի կրթական 
(դպրոցական հիմն արկու թյու ններ և այլն), մշակու յթի (թատրոններ և այլն) և 
առողջապահու թյան (հիվանդանոցներ և այլն) հիմն արկու թյու ններից: Այս 
պաշտոնը զբաղեցնելու  դեպքու մ սակրեբու լոյի անդամի ն՝ սակրեբու լոյի 
անդամի  իրավասու թյու նը վաղաժամկետ կդադարեցվի անհամատեղելի 
պաշտոնին նշանակվելու , ընտրվելու  կամ հաստատվելու  մասին 
համապատասխան ակտը ու ժի մե ջ մտնելու  երկրորդ օրվանից: 

Վերը նշված բոլոր այս դեպքերու մ սակրեբու լոն լրատվու թյու նը ընդու նու մ 
է տեղեկու թյան տեսքով, առանց քվեարկու թյան, քանզի իրավական արդյու նքի 
հաստատու մը՝ սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյան վաղաժամկետ 
դադարեցու մը  կապված է ոչ թե սակրեբու լոյի որոշման, այլ կատարված 
փաստի հետ: Համապատասխանաբար, նման դեպքերու մ չի քննարկվու մ նրա 
ընդու նման կամ չընդու նման հարցը: Օրինակ, սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց 
անձնական դիմու մով իրավասու թյու նը հանելու  դեպքու մ սակրեբու լոն իրավու նք 
չու նի քննարկել նրա դիմու մը բավարարելու  կամ չբավարարելու  մասին: Այդ 
պատճառով նման դեպքերու մ արձակվու մ է ոչ թե սակրեբու լոյի կարգադրու թյու նը, 
այլ կատարվու մ է մի այն արձանագրու թյան գրառու մ սակրեբու լոյի անդամի  
իրավասու թյան վաղաժամկետ դադարեցու մը ի գիտու թյու ն ընդու նելու  մասին: 

Սակրեբու լոն սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նների դադարեցման 
մասին որոշու մ ընդու նու մ է մի ակ դեպքու մ, երբ սակրեբու լոյի անդամը 
ոչհարգելի պատճառով 6 ամսվա ընթացքու մ սակրեբու լոյի աշխատանքին չի 
մասնակցու մ: Օրենքը այս դեպքի կապակցու թյամբ ընդգծու մ է երկու  հանգամանքի 
գոյու թյան անհրաժեշտու թյու ն, մասնավորապես, սակրեբու լոյի աշխատանքին 
չմասնակցելու  պատճառը պետք է լինի ոչհարգելի և պետք է վերաբերի ոչ թե 
սակրեբու լոյի նիստերին, այլ ընդհանու ր առմամբ սակրեբու լոյի աշխատանքին: 
Թե ինչը կարող է համարվել ոչհարգալի պատճառ, օրենքը դրա մանրամասն 
նկարագու թյու նը չի տալիս: «Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի 
օրենքը բացակայու թյան հարգալի պատճառ է անվանու մ ժամանակավոր 
անաշխատու նակու թյու նը: Բացի այս դեպքից, թե ինչ պատճառ կհամարվի 
հարգելի, սակրեբու լոյի դիսկրեցիոն իրավասու թյու նն է: Հաշվի է առնվելու  նաև 
այն, որ սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նների վաղաժամկետ դադարեցման 
հիմք օրենքը նշու մ է ոչհարգելի պատճառով 6 ամսվա ընթացքու մ սակրեբու լոյի 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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աշխատանքին մասնակցու թյու ն չու նենալը: Այսպիսով, օրենքը ցու յց է տալիս, 
որ մի այն ոչհարգելի պատճառով 6 ամի ս բացակայու թյու նը կարող է համարվել 
սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը վաղաժամկետ դադարեցնելու  հիմք: 
Ուշագրավ է, որ օրենքը չի նշու մ ոչհարգելի պատճառով բացակայու թյու նների 
անընդհատու թյու նը: Օրենքի այսպիսի գրառու մը սակրեբու լոյին իրավու նք է 
տալիս հավաքել սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց սակրեբու լոյի աշխատանքին 
ոչհարգելի պատճառով մասնակցու թյու ն չու նենալու  ժամանակը և, եթե ոչհարգելի 
պատճառով բացակայու թյու նները ամբողջու թյամբ կազմե ն 6 ամի ս, կարող է 
բարձրանալ սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը վաղաժամկետ դադարեցնելու  
հարցը: Ինչ վերաբերու մ է սակրեբու լոյի աշխատանքին մասնակցու թյու նը, դա 
ենթադրու մ է սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց ոչ մի այն սակրեբու լոյի նիստերու մ, 
այլև սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի և ժամանակավոր աշխատանքային 
խմբերու մ աշխատանքը: Այդպիսով, սակրեբու լոյի անդամը որոշակի պատճառով 
կամ առանց պատճառի կարող է չներկայանալ սակրեբու լոյի նիստերին, սակայն, 
եթե նա մասնակցու մ է սակրեբու լոյի հանձնաժողովի կամ ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբի աշխատանքին, այդ դեպքու մ չի կարող դրվել սակրեբու լոյի 
նիստերին բացակայու թյան պատճառով նրա իրավասու թյան վաղաժամկետ 
դադարեցման հարցը: 

Սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց 6 ամսվա ընթացքու մ ոչհարգելի պատճառով 
սակրեբու լոյի աշխատանքին մասնակցու թյու ն չու նենալու  հարցով որոշու մ 
ընդու նելու  մի անգամայն դիսկրեցիա ու նի սակրեբու լոն: Նման փաստի դեպքու մ 
հարցը պետք է ու սու մն ասիրվի սակրեբու լոյի մանդատային, ընթացակարգային և 
վարքի հանձնաժողովի կողմի ց: Փաստաթղթերով պետք է հաստատվեն սակրեբու լոյի 
անդամի  կողմի ց սակրեբու լոյի աշխատանքին մասնակցու թյու ն չու նենալու  ոչհարգելի 
պատճառները: Եթե հնարավոր է, հանձնաժողովի եզրակացու թյանը պետք է կցվի 
սակրեբու լոոյի անդամի  բացատրագիրը: Միայն դրանից հետո կարող է սակրեբու լոն 
քննել սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը վաղաժամկետ դադարեցնելու  մասին 
հարցը: Եթե սակրեբու լոյի այս անդամը մասնակցու մ է սակրեբու լոյի այս նիստին, 
նրան անպայման պետք է տրվի խոսք՝ սակրեբու լոյի աշխատանքին մասնակցու թյու ն 
չու նենալու  պատճառների պարզաբանման համար: Որոշու մը օրենքով նախատեսված 
այս դեպքի համար՝ սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը վաղաժամկետ 
դադարեցնելու  մասին, սակրեբու լոն ընդու նու մ է քվեարկու թյամբ ներկաների ձայների 
մե ծամասնու թյամբ, բայց սակրեբու լոյի ցու ցակային կազմի  (մի նչև իրավասու թյու նը 
վաղաժամկետ դադարեցնելու  մասին որոշու մ ընդու նելը, ցու ցակային կազմու մ 
սակրեբու լոյի այս անդամն  էլ է հաշվվու մ) առնվազն 1/3-ով: Սակրեբու լոյի որոշու մը 
սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը վաղաժամկետ դադարեցնելու  մասին կարող 
է այս անձի կողմի ց բողոքարկվել դատարանու մ «Վրաստանի ընդհանու ր վարչական 
օրենսդրու թյամբ» որոշված կարգով:

1.3 Սակրեբու լոյի անդամի  պարտականու թյու նները
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական 

օրենքի 326–րդ հոդվածի 2-րդ կետը սահմանու մ է սակրեբու լոյի անդամի  
հիմն ական պարտականու թյու նները: Այս կետից բացի, սակրեբու լոյի անդամի  
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պարտականու թյու նները ցրված են նրա կարգավիճակը կարգավորող նաև 
այլ հոդվածներու մ: Սակրեբու լոյի անդամի  պարտականու թյու նները բխու մ են 
սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու ններից: Ընդհանու ր առմամբ սակրեբու լոյի 
անդամի  պարտականու թյու նն է օրենքով և սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) որոշված կարգով իրականացնել սակրեբու լոյի անդամի  
իրավասու թյու նը՝ բնակչու թյան շահերի հաշվառու մով, և մասնակցել տեղական 
նշանակու թյան հարցերի լու ծմանը: Այս ընդհանու ր պարտականու թյու նից ելնելով, 
կարելի է ձևակերպել սակրեբու լոյի անդամի  հետևյալ պարտականու թյու նները. 

 պաշտպանել Վրաստանի Սահմանադրու թյու նը, Վրաստանի օրենսդրու թյու նը 
և սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նը (ռեգլամե նտը),
 մասնակցել սակրեբու լոյի նիստերի և սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի 
աշխատանքին, 
 սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված կարգով 
հանդիպել քաղաքացիներին,
 լինել սակրեբու լոյի մե կ, կամ երկու սից ոչ ավել հանձնաժողովի կազմու մ,
 չբարձրաձայնել և անձնական շահերի համար չկիրառել պետական 
գաղտնիքներին փոխարինող կամ գաղտնի լրատվու թյու նը,
 անձնական շահերի համար չկիրառել իր իրավասու թյու նը կամ/և դրա հետ 
կապված հնարավորու թյու նը, 
 պաշտպանել սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված 
վարքի կանոնները,
 սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) հաստատված կարգով 
տարեկան մե կ անգամ հաշվետու  լինել ընտրողներին իրականացրած 
գործու նեու թյան մասին:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
323–րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն, «սակրեբու լոյի անդամը պարտավոր 
է հրաժարվել սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի, սակրեբու լոյի 
ժամանակավոր աշխատանքային խմբի նիստու մ այն հարցի լու ծմանը 
մասնակցու թյու նից և քվեարկու թյու նից, որի նկատմամբ նա ու նեցվածքային կամ 
այլ անձնական հետաքրքրու թյու ն ու նի»: Նշված հարցը շահերի հակամարտու թյան 
այն դեպքն է, երբ որոշակի հարցերի նկատմամբ սակրեբու լոյի անդամն  
ու նի անձնական կամ ու նեցվածքային հետաքրքրու թյու ն և առաջացել է 
հակամարտու թյու ն սակրեբու լոյի անդամի  շահի և ինքնակառավարող մի ավորի 
շահի մի ջև: Սակրեբու լոյի անդամը իր իրավասու թյու նները իրականացնու մ է 
առանց կտվելու  աշխատանքային գործու նեու թյու նից: Նման դեպքու մ հնարավոր 
է ինքնակառավարող մի ավորի իրավասու թյանը պատկանող հարցը վերաբերի 
սակրեբու լոյի անդամի  աշխատանքային կամ ձեռներեցային գործու նեու թյանը: 
Նման դեպքու մ սակրեբու լոյի անդամը պարտավոր է նիստու մ հարցը քննարկելիս 
այդ մասին կատարել հայտարարու թյու ն և չմասնակցել ոչ հարցի քննարկմանը և 
ոչ էլ քվեարկու թյանը: Այն դեպքու մ, եթե հարցը շեղակի կապվու մ է սակրեբու լոյի 
անդամի  անձնական կամ ու նեցվածքային հետաքրքրու թյու ններին, ապա 
սակրեբու լոյի անդամը ինքն է որոշու մ շահերի հակամարտու թյան աստիճանը և 
համապատասխանաբար ընդու նու մ է որոշու մ հարցի քննարկմանը մասնակցելու  
կամ չմասնակցելու  մասին: Միակը, ինչը օրենքը ու ղղակի արգելու մ է և, ինչին 
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հետևու մ է համապատասխան գործարքի անվավեր ճանաչու մ, դա «Հանրային 
ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 66-րդ հոդվածով, գործարք կնքելու  
սահմանափակու մն  է: Օրենքի այս հոդվածը տարածվու մ է նաև սակրեբու լոյի 
անդամն երի վրա: Այս հոդվածի համաձայն սակրեբու լոյի անդամի ն արգելվու մ է.

 գործարք կնքելու  համար իրեն վստահված հիմն արկու թյան ու նեցվածքը 
ձեռքբերել,
 ու նեցվածքային գործարքի կնքու մ այն հիմն արկու թյան հետ, որտեղ 
աշխատում է, բացի օրենսդրու թյամբ թու յլատրելի բացառու թյու ններից,
 գործարք կնքել որպես հանրային ծառայող, իր ձեռներեցային գործու նեու թյան 
սու բյեկտի , կու սակցու թյան կամ այլ հիմն արկու թյան հետ,
 որպես հանրային ծառայող ու նեցվածքային գործարք կնքել ամու սնու , իր կամ 
ամու սնու  տատի, պապի, ծնողների, եղբոր, քրոջ, որդու  կամ թոռան հետ:

Օրենքով և սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) որոշված 
սակրեբու լոյի անդամի  պարտականու թյու նների պաշտպանու թյու նը 
սակրեբու լոյի անդամի  պարտականու թյու նն է: Այդ պատճառով, եթե առաջանու մ 
են որևէ խանգարիչ հանգամանքներ սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց իր 
պարտականու թյու նները կատարելիս, սակրեբու լոյի անդամը պարտավոր է 
այդ մասին անհապաղ իրազեկել  սակրեբու լոյի նախագահին: Սակրեբու լոյի 
նախագահը, որպես ինքնակառավարող մի ավորի ղեկավար, պարտավոր է 
անցկացնել համապատասխան մի ջոցներ սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց սեփական 
իրավասու թյու նը իրականացնելու  խանգարիչ հանգամանքները արմատախիլ 
անելու  համար: 

1.4 Սակրեբու լոյի անդամի  իրավու նքները 
Սակրեբու լոյի անդամի  իրավու նքները տրված են «Տեղական ինքնակառավարման 

մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 325–րդ հոդվածով և 326–րդ հոդվածի 
առաջին կետով: Սակրեբու լոյի անդամի  իրավու նքները պայմանականորեն կարելի 
է բաժանել երկու  խմբի. 

1. Սակրեբու լոյի անդամի  իրավու նքները սակրեբու լոյու մ, 2. Սակրեբու լոյի 
անդամի  իրավու նքները սակրեբու լոյից դու րս:

Առաջին խմբի իրավու նքները կապված են սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց 
սակրեբու լոյի նիստերին, սակրեբու լոյի հանձնաժողովու մ և սակրեբու լոյի 
ժամանակավոր աշխատանքային խմբու մ աշխատանքի հետ: Այս ու ղղու թյամբ 
սակրեբու լոյի անդամն  իրավու նք ու նի.

 պատրաստել և կատարել սակրեբու լոյի իրավական ակտերի նախաձեռնու մ, 
դնել հարցը քննարկման,
 ընտրել կամ ընտրված, նշանակված կամ ներկայացված լինել տեղական 
ինքնակառավարման պաշտոնների, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի, 
ժամանակավոր աշխատանքային խմբի կազմու մ, մի անալ ֆրակցիային, 
հրաժարվել կամ դու րս գալ այս մարմի ններից (մի ավորու մն երից),
 մտցնել դիտողու թյու ններ և առաջարկու թյու ններ սակրեբու լոյի  
իրավասու թյանը պատկանող բոլոր հարցերով,
 մասնակցել վեճին, հարց առաջադրել զեկու ցողին, համազեկու ցողին և նիստի 
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նախագահին, ընդու նել և գնահատել պատասխանները,
 ծանոթացնել սակրեբու լոյին, սակրեբու լոյի հանձնաժողովին, սակրեբու լոյի 
ժամանակավոր աշխատանքային խմբին քաղաքացիների նամակների և 
դիմու մն երի հետ, 
 վեճին չմասնակցելու  դեպքու մ, նիստի նախագահին փոխանցել իր ելու յթի 
տեքստը, ինչպես նաև գրավոր  ձևակերպված առաջարկու թյու նները և 
դիտողու թյու նները սակրեբու լոյի (սակրեբու լոյի հանձնաժողովի) նիստու մ 
քննարկվելիք հարցերի վերաբերյալ,
 արտահայտել կարծիք սակրեբու լոյի կողմի ց ստեղծվելիք մարմի նների, դրանց 
անհատական կազմի  և այն պաշտոնատար անձանց թեկնածու թյու նների 
մասին, որոնց ընտրու մ կամ նշանակու մ է, կամ որոնց նշանակմանը 
համաձայնու թյու ն է տալիս սակրեբու լոն,
 խորհրդատվական ձայնի իրավու նքով մասնակցել տեղական 
ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի և սակրեբու լոյի այն 
հանձնաժոողովն երի կամ ժամանակավոր աշխատանքային խմբերի 
աշխատանքին, որի անդամ չէ ինքը:

Սակրեբու լոյի անդամի  երկրորդ խմբի իրավու նքները կապվու մ են սակրեբու լոյի 
անդամի  գործու նեու թյանը սակրեբու լոյից դու րս: Այս ու ղղու թյամբ սակրեբու լոյի 
անդամն  իրավու նք ու նի. 

 հարցով դիմե լ սակրեբու լոյի առջև հաշվետու  մարմն ին, գամգեբելիին 
(քաղաքապետին), այլ պաշտոնատար անձի և ստանալ պատասխան, 
 առանց խոչընդոտի հանդիպել սակրեբու լոյին հաշվետու  պաշտոնատար 
անձանց,
 անմի ջականորեն մասնակցել իր կողմի ց առաջադրված հարցերի քննարկմանը, 
ընդու նել և  գնահատել տրված պատասխանները,
 օգտվել ցանկացած (բացի օրենքով սահմանված գաղտնի) լրատվու թյու նից, 
որը անհրաժեշտ է նրա իրավասու թյու նները իրականացնելու  համար, 
 օգտվել այն զանգվածային լրատվու թյան մի ջոցներին լրատվու թյու ն 
հաղորդելու  առավելու թյան իրավու նքից, որոնք ֆինանսավորվու մ են 
համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեից: 

1.5 Սակրեբու լոյի անդամի  գրավոր և բանավոր հարցու մն երը 
Տեղական ինքնակառավարման մարմն ի կամ պաշտոնատար անձանց 

սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց հարցու մ առաջադրելը հանդիսանու մ է ինչպես 
իրավասու թյու ն, այնպես էլ սակրեբու լոյի նկատմամբ հաշվետու  մարմն ի/
պաշտոնատար անձի նկատմամբ վերահսկողու թյու ն իրականացնելու  ձև: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 326–
րդ հոդվածի առաջին կետի «ա» ենթակետով սակրեբու լոյի անդամն  իրավու նք 
ու նի «հարցով դիմե լ սակրեբու լոյի առջև հաշվետու  մարմն ին, գամգեբելիին 
(քաղաքապետին), այլ պաշտոնատար անձի և ստանալ պատասխան: 
Համապատասխան մարմի նը և պաշտոնատար անձը պարտավոր են մե կ շաբաթյա 
ժամկետու մ պատասխանել սակրեբու լոյի անդամի  հարցին: Հարցի հեղինակի հետ 
համաձայնու թյամբ, այս ժամկետը կարելի է երկարացնել տասը օրից ոչ ավել»:
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Սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց հարցման կարգով պահանջվու մ է  լրատվու թյու ն 
համապատասխան պաշտոնատար անձանցից կոնկրետ որոշված հարցի մասին: 
Հարցու մը կարող է լինել ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր ձևով: Գրավոր 
դրված հարցու մի ն կարող է հետևել նաև հիմն ավորու մ: Գրավոր առաջադրված 
հարցու մը սակրեբու լոյի անդամը պետք է  հանձնի սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն, 
որը պետք է ապահովի այս հարցու մը մի նչև հասցեատերը հասցնելը և վերահսկել 
օրենքով սահմանված ժամկետու մ պատասխան ստանալը 

Սակրեբու լոյի անդամը իրավու նք ու նի պաշտոնատար անձին առաջադրել 
բանավոր հարց սակրեբու լոյի նիստու մ: Համապատասխանաբար, պատասխանը 
պետք է տրված լինի սակրեբու լոյի նիստու մ, եթե հարցման հեղինակը պատասխանը 
այլ կարգով չի պահանջու մ: Եթե սակրեբու լոյի անդամը պահանջու մ է, որ իր կողմի ց 
դրված հարցի պատասխանը տրվի սակրեբու լոյի նիստու մ, այդ դեպքու մ տեղական 
ինքնակառավարման պաշտոնատար անձը իրավու նք ու նի պահանջել փակ նիստի 
անցկացու մ, եթե հաղորդվող լրատվու թյան բարձրաձայնու մը արգելված կամ 
սահմանափակված է օրենքով: Սակրեբու լոյի անդամն  իրավու նք ու նի նիստու մ 
գնահատել պատասխանը և բարձրացնել առաջարկու թյու ն հարցը սակրեբու լոյի 
հերթական նիստի օրակարգի մե ջ մտցնելու  համար:

Սակրեբու լոյի անդամը կարող է բանավոր կամ գրավոր հարց առաջադրել 
տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձին: Համապատասխան 
մարմի նը և պաշտոնատար անձը պարտավոր են մե կ շաբաթյա ժամկետու մ 
պատասխանել սակրեբու լոյի անդամի  հարցին: Այդ ժամկետը, հարցի հեղինակի 
հետ համաձայնեցված, կարող է երկարաձգվել տասը օրից ոչ ավել: Սակրեբու լոյի 
անդամի  հետ համաձայնեցված, հարցման կարգով դրված հարցին կարող է երեք 
օրվա ժամկետու մ տրվի գրավոր պատասխան առանց հարցի հետագա քննարկման: 
Սակրեբու լոյի անդամի  պահանջի դեպքու մ, պաշտոնատար անձը պարտավոր է 
սակրեբու լոյի անդամի  առաջադրված հարցին տալ նաև գրավոր պատասխան: 

1.6 Սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց ընտրողներին ընդու նելու  և նրանց 
հետ հանդիպու մն եր անցկացնելու  կարգը

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքու մ 
մտցված փոփոխու թյու ններով մանրամասնեցված է սակրեբու լոյի անդամի  
ընտրողների հետ աշխատանքի հարցը: Սակրեբու լոյի անդամի  հարաբերու թյու նը 
բնակչու թյան հետ արտահայտվու մ է երեք հիմն ական ձևով. քաղաքացիների 
ընդու նու մ, քաղաքացիների հետ հանդիպու մն եր, հաշվետվու թյան հանձնու մ: 
Սակրեբու լոյի անդամի  բնակչու թյան հետ աշխատանքի այս ձևերի ընթացակարգերը 
և կարգը պետք է  սահմանվի սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով): 
Համապատասխանաբար, ստորև տրված են սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց  
ընտրողների հետ աշխատանքի ընթացակարգերի և կանոնների ենթադրական 
տարբերակները:

ա) Քաղաքացիների ընդու նու մը ենթադրու մ է քաղաքացիների այց սակրեբու լո 
և նրանց անձնական հանդիպու մը սակրեբու լոյի անդամի  հետ: Սակրեբու լոյի 
անդամի  բնակչու թյան հետ աշխատանքի այս ձևի իրականացման համար 
անհրաժեշտ է որոշվի սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց քաղաքացիներին 
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ընդու նելու  պարբերականու թյու նը: Ելնելով այն բանից, որ սակրեբու լոյի 
անդամը իր իրավասու թյու նը իրականացնու մ է առանց կտրվելու  ծառայական 
գործու նեու թյու նից, այս ժամանակամի ջոցը կարելի է  սահմանել ամի սը մե կ օրով: Այս 
պարբերականու թյան հաշվառու մով, սակրեբու լոյի նախագահը պետք է  հաստատի 
սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց քաղաքացիների ընդու նման ժամանակացու յցը և 
ապահովի նրա ամե նամսյա հրապարակու մը: Ժամանակացու յցու մ նշված պետք է 
լինի որ օրը, որ ժամի ն (ընդմի ջման ժամանակով), սակրեբու լոյի որ անդամը որտեղ 
է կազմակերպու մ քաղաքացիների ընդու նելու թյու ն: Ժամանակացու յցը պետք 
է հրապարակվի մի նչև ընդու նելու թյու նը 3 օր շու տ, որպեսզի քաղաքացիները 
ու նենան հնարավորու թյու ն ծանոթանալու  և պլանավորելու  հանդիպու մն երը 
սակրեբու լոյի անդամի  հետ: 

Սակրեբու լոյի անդամի ն՝ քաղաքացիների հետ  հանդիպու մն երի համար 
պետք է հատկացվի սենյակ սակրեբու լոյի շենքու մ: Սակրեբու լոյի անդամի ն,  որը 
ընտրված է մե ծամասնական կարգով, քաղաքացիների հետ  հանդիպման համար  
կարելի է հատկացնել սենյակ համապատասխան վարչական մի ավորու մու մ 
(մե ծամասնական ընտրատարածքու մ), ինչի համար կարելի է կիրառել շրջանային 
վարչու թյան (քաղաքապետարանի) լիազորի շենքը: 

Սակրեբու լոյի աշխատակազմը օգնու թյու ն պետք է ցու ցաբերի սակրեբու լոյի 
անդամի ն քաղաքացիներին ընդու նելիս: Սակրեբու լոյի աշխատակազմի   
աշխատակիցները պետք է ապահովեն հանդիպմանը եկած քաղաքացիների և նրանց 
կողմի ց առաջադրված հարցերի հաշվարկը և  ընդու նելու թյան արձանագրու թյան 
վարու մը: Ընդու նելու թյան ավարտու մի ց հետո, արձանագրու թյու նը պետք է 
ստորագրեն սակրեբու լոյի անդամը և սակրեբու լոյի նախագահի մակագրու թյու նից 
հետո հանձնվի աշխատակազմի ն պահելու  համար: Սակրեբու լոյի աշխատակազմը 
պետք է ապահովի քաղաքացիների ընդու նման արձանագրու թյու նու մ ամրագրված 
հարցերի կատարման վերահսկողու թյու նը և «Վրաստանի ընդհանու ր վարչական 
օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրենքով սահմանված ժամկետներու մ լրատվու թյան 
հաղորդու մը քաղաքացու ն նրա կողմի ց առաջադրված հարցի վճռման ընթացքի 
մասին: 

բ) Քաղաքացիների հետ հանդիպու մը ենթադրու մ է սակրեբու լոյի անդամի  այց 
իր ընտրողների մոտ, այսինքն՝ քաղաքացիների հավաքի կազմակերպու մ, երբ 
սակրեբու լոյի անդամի ն տրվու մ է հնարավորու թյու ն քաղաքացիներին հաղորդելու  
լրատվու թյու ն իր և տեղական ինքնակառավարման մարմի նների աշխատանքի 
մասին, քաղաքացիների հետ մի ասին քննարկել ինքնակառավարող մի ավորի 
հիմն ադրու յթային հարցերը և ապագայու մ անցկացվելիք մի ջոցառու մն երը:

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի 324-րդ հոդվածի առաջին կետի 
«զ» ենթակետի պահանջներից ելնելով, սահմանված է լինելու  այն, որ սակրեբու լոյի 
անդամը 3 ամի սը մե կ անգամ անցկացնի այսպիսի հանդիպու մն եր քաղաքացիների 
հետ: 

Տեղեկու թյու նը սակրեբու լոյի անդամի  քաղաքացիների հետ հանդիպման մասին, 
հանդիպման օրվա, ժամի  և վայրի նշու մով պետք է հրապարակվի հանդիպման 
անցկացու մի ց մե կ շաբաթ շու տ: Սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց քաղաքացիների 
հետ հանդիպու մն երի համար կարելի է հատկացնել սակրեբու լոյի դահլիճը կամ 
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այլ շենք, հնարավոր է հանդիպու մն  անցկացնել բաց երկնքի տակ: 
Մեծամասնական կարգով ընտրված սակրեբու լոյի անդամը քաղաքացիների 

հետ հանդիպու մը, որպես օրենք, պետք է անցկացնի համապատասխան վարչական 
մի ավորու մու մ: Հնարավոր է քաղաքացիների հետ հանդիպու մը անցկացվի 
սակրեբու լոյի ոչ թե մե կ անդամի , այլ նաև սակրեբու լոյի անդամն երի խմբի կողմի ց 
(օրինակ, մե կ ֆրակցիայու մ մի ավորված անդամն երի): 

Սակրեբու լոյի աշխատակազմը պետք է ապահովի  հանդիպման կազմակերպու մը 
և հանդիպման արձանագրու թյան վարու մը: Արձանագրու թյան մե ջ պետք է նշվեն 
հանդիպմանը  քննարկված հարցերը, սակրեբու լոյի անդամի ն առաջադրված 
հարցերը, արտահայտված դիտողու թյու նները և երաշխավորու թյու նները:

գ) Սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց  հաշվետվու թյու ն ներկայացնելը, 
հիմն ականու մ, նպատակամղված է սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց կատարված 
աշխատանքի մասին քաղաքացիներին տեղեկացնելու ն, սակայն ելնելով այն 
բանից, որ հաշվետվու թյու ն ներկայացնելը չի կրու մ մի այն ու նկնդրման բնու յթ, 
քաղաքացիների կողմի ց պետք է կատարվի հաշվետվու թյան քննարկու մ, 
գահատու մ և սակրեբու լոյի անդամի ն համապատասխան  ցու ցմու նքներ տալ: 
Հնարավոր է հաշվետվու թյու ն ներկայացնելը քննարկենք որպես սակրեբու լոյի 
անդամի  բնակչու թյան հետ աշխատանքի ձևերից մե կը: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
համաձայն, սակրեբու լոյի անդամը պարտավոր է տարվա ընթացքու մ մե կ 
անգամ ներկայացնել հաշվետվու թյու ն բնակչու թյանը, սակայն հաշվետվու թյու ն 
ներկայացնելը չպետք է սահմանափակվի մի այն հաշվետվու թյան հրապարակմամբ: 
Օրենքով սահմանված հաշվետվու թյու նների նպատակն է ոչ մի այն 
քաղաքացիներին տեղեկացնել սակրեբու լոյի անդամի  կատարած գործու նեու թյան 
մասին, այլ նաև անձամբ սակրեբու լոյի անդամի ն տեղեկացնել քաղաքացիների 
կողմի ց նրա գործու նեու թյան գնահատման մասին: Համապատասխանաբար, 
սակրեբու լոյի աշխատակազմի  կողմի ց, մե կ շաբաթ շու տ, պետք է հրապարակվի 
ինչպես սակրեբու լոյի անդամի  հաշվետվու թյու նը, այնպես էլ լրատվու թյու ն 
քաղաքացիների հետ հանդիպման մասին: 

Սակրեբու լոյի անդամի  հաշվետվու թյու նը չպետք է սահմանափակվի մի այն նրա 
կատարած աշխատանքով: Սակրեբու լոյի անդամի  հաշվետվու թյան քննարկու մը, 
որոշակիորեն վերաբերու մ է նաև սակրեբու լոյի գալիք տարվա աշխատանքի 
հիմն ական ու ղղու թյու ններին: Այդ պատճառով հարկավոր է, որ սակրեբու լոյի 
անդամի  հաշվետվու թյան քննարկմանը ներկա գտնվեն նաև սակրեբու լոյի 
նախագահը և այն ֆրակցիայի ղեկավարը, որ ֆրակցիայու մ մի ավորված է 
սակրեբու լոյի այս անդամը: 

1.7 Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը իրականացնելու  հետ 
կապված ծախսերի վարձատրու մ

Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը իրականացնելու  հետ կապված 
ծախսերի վարձատրու մը հիմն ադրու յթային հարցերից մե կն է: Սակրեբու լոյի 
անդամը գործու նեու թյու նը իրականացնու մ է առանց կտրվելու  աշխատանքային 
գործու նեու թյու նից և անփոխհատու յց: Օրենքու մ տրված ցու ցմու նքը, որ 
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սակրեբու լոյի անդամը իրավասու թյու նը իրականացնու մ է անփոխհատու յց, չի 
նշանակու մ այն, որ սակրեբու լոյի անդամը այս իրավասու թյու նը սեփական ծախսով 
պետք է իրականացնի: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» եվրոպական 
խարտիայի 7-րդ հոդվածի առաջին և 2-րդ կետերով որոշված է. «Իշխանու թյան 
տեղական մարմի ններու մ ընտրված ներկայացու ցիչների աշխատանքի 
պայմաններով ապահովված կլինի նրանց գործառու յթների ազատ իրականացու մը: 
Այս պայմաններով ապահովված կլինեն աշխատանքային պարտականու թյու նների 
իրականացման ժամանակ կատարված ծախսերի համապատասխան ֆինանսական 
փոխհատու ցու մը, ինչպես նաև համապատասխան դեպքերու մ փոխհատու ցու մը՝ 
մի ջոցները կորցնելու  դեպքու մ կամ կատարած աշխատանքի  վարձատրու թյու նը և 
համապատասխան սոցիալական պաշտպանու թյու նը»: 

Եվրոպական խարտիայով որոշված այս պահանջներին համապատասխան, 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 326-րդ 
հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված է, որ «Սակրեբու լոյի անդամը սակրեբու լոյի 
նիստերու մ կամ նրա մարմի նների աշխատանքին մասնակցելու , ընտրողների հետ 
հանդիպելու , սակրեբու լոյի կամ սակրեբու լոյի նախագահի հանձնարարու թյու նները 
կատարելու  համար սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնական ծանու ցման հիման 
վրա համապատասխան ժամկետով ազատվու մ է հանրային հիմն արկու թյու նու մ  
ծառայողական պարտականու թյու ն կատարելու ց  մի ջին աշխատավարձի 
պահպանմամբ և համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեից 
վարձատրվու մ են սակրեբու լոյի անդամի  գործու նեու թյան իրականացման հետ 
կապված ծախսերը»:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքով, 
հիմնականում, նախատեսված է Եվրոպական խարտիայի պահանջը, որ 
սակրեբուլոյի անդամին պետք է հատուցվեն իրավասության իրականացման 
հետ կապված ծախսերը և տրվի փոխհատուցում աշխատանքի բացթողումների 
համար: Աշխատանքը բացթողնելու  և ծառայողական պարտականությունը 
կատարելուց  ժամանակավոր  ազատվելու մասին, ցավոք, օրգանական 
օրենքը մատնանշում է միայն  հանրային հիմնարկությունում  աշխատող 
սակրեբուլոյի անդամների վրա: Դա որոշակիորեն օրենսդրական թերություն 
է, քանզի սակրեբուլոյի անդամը, որը աշխատում է մասնավոր սեկտորում, 
օրգանական օրենքով որոշված այս իրավունքից չի օգտվի, քանզի 
«Վրաստանի աշխատանքի օրենսդրությունը» չի նախատեսում սակրեբուլոյի 
անդամի կողմից իրավասությունը իրականացնելու համար ծառայողական 
պարտականության կատարումից նրա ժամանակավոր ազատումը: 
Մասնավորապես, «Վրաստանի աշխատանքի օրենսդրության» 36-րդ հոդվածի 
2-րդ կետով որոշված են այն հիմքերը, որոնց պատճառով տեղի է ունենում 
աշխատանքային հարաբերության դադարեցում, այսինքն՝ աշխատանքային 
պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի ժամանակավոր չկատարում, 
որոնք չեն առաջացնում աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցում: 
Այդ հիմքերն են. 

 գործադու լ, 
 լոկաու տ,
 ակտիվ կամ/և պասսիվ ընտրական իրավու նքի իրականացու մ, 
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 գործընթացային օրենսդրու թյամբ նախատեսված դեպքերու մ հետաքննական, 
դատախազու թյան կամ դատական մարմի ններու մ ներկայանալ,
 զինվորական պարտադիր ծառայու թյան կանչ, 
 զինվորական պահեստային ծառայու թյան կանչ, 
 հղիու թյան, ծննդաբերու թյան և երեխայի խնամքի պատճառով արձակու րդ, 
նորածնին որդեգրելու  պատճառով արձակու րդ և հավելյալ արձակու րդ 
երեխայի խնամքի պատճառով,
 ժամանակավոր անաշխատու նակու թյու ն, եթե դրա ժամկետը իրար ետևից 30 
օրացու յցային օրվա կամ 6 ամսվա ընթացքու մ ընդհանու ր տևողու թյու նը 50 
օրացու յցային օրվան չի գերազանցու մ, 
 որակավորման բարձրացու մ, մասնագիտական վերապատրաստու մ կամ 
ու սու մ, որի տևողու թյու նը տարեկան չպետք է անցնի 30 օրացու յցային օրից,
 անվճար արձակու րդ
 վճարովի արձակու րդ:

Ինչպես տեսնու մ եք, «Վրաստանի աշխատանքի օրենսդրու թյու նը» 
աշխատանքային հարաբերու թյու նների դադարեցման հիմք չի համարու մ 
սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց իր իրավասու թյու նների իրականացու մը, իսկ 
օրգանական օրենքը նշու մ է մի այն հանրային հիմն արկու թյու նը: Դա կարող 
է որոշակի հիմն ախնդիրներ ստեղծել մասնավոր սեկտորու մ աշխատող 
սակրեբու լոյի անդամն երին:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
326-րդ հոդվածի 7-րդ կետով հաստատված է, որ սակրեբու լոյի անդամի ն 
«իր գործու նեու թյու նը իրականացնելու  համար խոչընդոտ է առաջացնու մ 
պատասխանատվու թյու նը Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգով»: 
Օրգանական օրենքի այս  ցու ցմու նքից ելնելով, կարելի է ասել, որ վարչու թյու նը 
իրավու նք չու նի մե րժել սակրեբու լոյի անդամի ն աշխատանքային հարաբերու թյան 
ընդհատու մ (կանգնեցնու մ) սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը 
իրականացնելու  ժամանակաընթացքու մ (սակրեբու լոյի նիստերին կամ նրա 
մարմի նների աշխատանքին մասնակցել, հանդիպու մն եր ընտրողների հետ), 
քանզի վարչու թյան մե րժու մը կարող է քննարկվել որպես սակրեբու լոյի անդամի  
իրավասու թյու նը իրականացնելու  խոչընդոտու մ: Միևնու յն ժամանակ, պետք 
է ասել, որ աշխատատերը բացարձակ իրավու նք ու նի կիրառել «Վրաստանի 
աշխատանքի օրենսդրու թյու նու մ» աշխատանքային հարաբերու թյու նների 
դադարեցման հետ կապված հնարավորու թյու նները: Ինչ վերաբերու մ է 
աշխատանքից բացակայու թյան համար փոխհատու ցմանը, այս հարցով օրենքը 
ու ղիղ ցու ցմու նք չի անու մ: Թերևս մի  բան պարզ է. աշխատատեր մասնավոր 
հիմն արկու թյանը չի վերաբերվու մ աշխատանքային հարաբերու թյու նների 
կանգնեցման (դադարեցման) ժամանակաշրջանու մ (սակրեբու լոյի անդամի  
իրավասու թյու ն իրականացնելու  հիմքով) սակրեբու լոյի անդամի ն վճարել 
աշխատանքային վարձատրու թյու ն: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Եվրոպական խարտիայի պահանջներից ելնելով, սակրեբու լոյի  անդամի ն  
բացակայու թյան  վարձատրու թյու նը պետք է կատարվի ինքնակառավարող 
մի ավորի բյու ջեից: Ամե ն տեսակ թյու րիմացու թյու ններից և օրենսդրու թյան 
տարբերվող մե կնաբանու թյու ններից  խու սափելու  համար, նպատակահարմար է 
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«Վրաստանի աշխատանքի օրենսդրու թյու նու մ» և «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքու մ մի ակողմանիորեն կարգավորվեն 
սակրեբու լոյի անդամի  աշխատանքային հարաբերու թյան ընդհատման և 
բացակայու թյան վարձատրու թյան հարցերը: 

Սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց իրավասու թյու նը իրականացնելու ց ելնելով, 
կատարած ծախսերի հատու ցման ձևը և կարգը Վրաստանի օրենսդրու թյամբ 
մանրամասնորեն չի սահմանված: Սակրեբու լոն ինքը պետք է ընդու նի որոշու մ 
սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյան իրականացման հետ կապված ծախսերի 
վարձատրու թյան կարգի մասին: Սակրեբու լոյի այս որոշմամբ պետք է սահմանվի, 
թե սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց ինչ ծախսեր կարող են կատարվել և ինչպես 
պետք է կատարվի դրանց հատու ցու մը: Սակրեբու լոն տեղական բյու ջեից ելնելով, 
պետք է որոշի ծախսերի տեսակները և լիմի տը  յու րաքանչյու ր տեսակի համար: 

Սակրեբու լոյի անդամի ն, սակրեբու լոյի կողմի ց սահմանված լիմի տի 
շրջանակներու մ, տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեից կարող 
են վարձատրվել սակրեբու լոյի անդամի   իրավասու թյու նը իրականացնելու  
նպատակով կատարված ծախսերը.

 տրանսպորտով ու ղևորու թյան համար,
 հյու րանոցու մ բնակվելու  կամ բնակարան վարձելու  համար
 կապի մի ջոցներից օգտվելու , փոստային և հեռագրային ծանու ցու մն երի 
համար,
 սակրեբու լոյու մ աշխատելու  ժամանակաընթացքու մ իր հիմն ական 
աշխատանքից բացակայու թյան համար, 
 գործու ղման ծախսերը:

Տրանսպորտով ու ղևորու թյան ծախսերը սակրեբու լոյի անդամի ն հատու ցվու մ 
է սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի, սակրեբու լոյի ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբերի նիստերին մասնակցելու , քաղաքացիներին ընդու նելու  
և հանդիպու մն երի կապակցու թյամբ, ինչպես նաև սակրեբու լոյի նախագահի 
հրամանով հաստատված առանձին հանձնարարու թյու նների կատարման, 
տրանսպորտով տեղաշարժվելու , իր բնակու թյան վայրից նշանակման վայրը 
գնալու  և ետ վերադառնալու  համար: Մու նիցիպալիտետներու մ, որտեղ դեռևս 
կատարելապես կարգավորված չէ ու ղևորների տեղափոխու թյան փաստաթղթային 
ձևակերպու մը, սակրեբու լոյի անդամի ն կարող է դժվարանալ ու ղևորու թյու նը 
հաստատող տոմս ներկայացնելը: Նման դեպքու մ սակրեբու լոն կարող է սահմանել 
տրանսպորտով ու ղևորու թյան մի ջին ծախս և լիմի տ, որտեղից  սակրեբու լոյի 
անդամի ն գու մարներ պետք է տրվեն սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց սակրեբու լոյի, 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի, ժամանակավոր աշխատանքային խմբերի 
նիստերին  ներկա գտնվելու ն համապատասխան: 

Հյու րանոցու մ բնակվելու  կամ բնակարան վարձելու  համար ծախսերը 
սակրեբու լոյի անդամի ն վարձատրվու մ է, եթե նա սակրեբու լոյի անդամի  
իրավասու թյու նը իրականացնու մ է իր բնակու թյան վայրից դու րս և նու յն օրը չի 
հարմարեցնու մ բնակու թյան վայր վերադառնալ: 

Կապի մի ջոցներից օգտվելիս, փոստային և հեռագրային ծանու ցու մն երի 
ծախսերը սակրեբու լոյի անդամի ն վարձատրվու մ է, եթե նա իր իրավասու թյու նները 
իրականացնելու  հետ կապված այս ծախսերը  կատարու մ է ինքնակառավարող 
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մի ավորի տարածքի շրջանակներից դու րս: Ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի 
վրա կապի մի ջոցներից օգտվելը, փոստային և հեռագրային ծանու ցու մն եր տալը 
պետք է վարձատրի սակրեբու լոյի աշխատակազմը:

Գործու ղման ծախսերը կազմված են օրու գիշերվա, ու ղևորու թյան և 
բնակելի տարածքի  վարձման համար կատարած ծախսերից, իսկ մի նչև 30 կմ 
հեռավորու թյամբ գործու ղման ժամանակ, երբ հնարավոր է աշխատանքային 
(բնակու թյան) վայր նու յն օրը վերադառնալ, վարձատրվու մ են մի այն  ու ղևորու թյան 
ծախսերը: Գործու ղման ծախսերի վարձատրու թյան կարգը որոշվու մ է Վրաստանի 
նախագահի 2005 թվականի ապրիլի 20-ի N231 հրամանագրով «Ծառայողների 
համար ծառայական գործու ղու մն երի ծախսերի վարձատրու թյան մասին»: 
Սակայն այս կարգը սակրեբու լոյի անդամն երի նկատմամբ կիրառվու մ է մի այն 
արտասահման գործու ղման դեպքու մ: Երկրի ներսու մ սակրեբու լոյի անդամի  
գործու ղման ծախսերը պետք է սահմանի ինքը՝ սակրեբու լոն, ինչի համար որպես 
նմու շ կարելի է կիրառել վերը նշված հրամանագրով սահմանված նորմե րը: 

Սակրեբու լոյի անդամի  քաղաքացիների հետ  հանդիպու մն երի (հանդիպու մն եր 
կազմակերպելու , հանդիպման համար անհրաժեշտ նյու թերի  բազմացման և այլն), 
սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց իր իրավասու թյու նները կատարելու  հետ կապված 
նյու թերի որոնման, ինտեռնետից օգտվելու , ինչպես նաև խորհրդատվու թյու նների 
և փորձաքննու թյան համար անհրաժեշտ ծախսերը տրամադրելու  են սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի  կողմի ց  սակրեբու լոյի  նախագահի հրամանի հիման վրա:

Օրենքը սակրեբու լոյի անդամի  համար նախատեսու մ է իրավասու թյան հետ 
կապված ծախսերի վարձատրու թյու ն և ոչ թե տու րք իրավասու թյու նը կատարելու  
համար: Սակրեբու լոյի անդամը իր  իրավասու թյու նները իրականացնու մ է 
անփոխհատու յց: Իսկ ծախսերի վարձատրու մ նշանակու մ է այն, որ սակրեբու լոյի 
անդամը պետք է ներկայացնի այս ծախսերը հաստատող փաստաթղթեր 
(օրինակ, ու ղևորու թյան տոմս), ինչի հիման վրա էլ պետք է կատարվի  
ծախսերի վարձատրու թյու ն: Ծախսերի վարձատրու թյու նը չի կարող ընդու նել 
աշխատավարձի տեսք և այն չի կապվու մ սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց իր 
պարտականու թյու նները լավ կամ վատ կատարելու  հետ:

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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Գլու խ II. Սակրեբու լոյի նախագահ և սակրեբու լոյի 

փոխնախագահ

2.1 Սակրեբու լոյի նախագահի կարգավիճակը
2009 թվականի դեկտեմբերի 28-ին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Վրաստանի օրգանական օրենքու մ մտցված փոփոխու թյու նների արդյու նքու մ 
նշանակալիորեն ավելացան սակրեբու լոյի նախագահի իրավասու թյու նները 
և այն դարձավ ինքնակառավարման կենտրոնական դեմք: «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 33-րդ հոդվածի 
առաջին կետի համաձայն, «սակրեբու լոյի նախագահը հանդիսանու մ է 
ինքնակառավարող մի ավորի և սակրեբու լոյի ղեկավարը»: Այսպիսի գրու թյու ն 
օրգանական օրենքու մ գոյու թյու ն ու ներ նաև մի նչև փոփոխու թյու ն մտցնելը: Սակայն 
մտցված փոփոխու թյու նները սակրեբու լոյի նախագահի իրավասու թյու նները 
ավելացրեց գործադիր ոլորտու մ և համապատասխանաբար կրճատվեցին 
գամգեբելիի (քաղաքապետի) իրավասու թյու նները: Գամգեբելիի (քաղաքապետի) 
իրավասու թյու նների սահմանափակու մը, առաջին հերթին, արտահայտվեց նրանով, 
որ, փոփոխու թյու նների արդյու նքու մ, գամգեբելին (քաղաքապետը) չի կոչվու մ 
գործադիր մարմն ի ղեկավար և եթե հաշվի առնենք Վրաստանի Սահմանադրու թյան 
2-րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջը, որ ինքնակառավարման ներկայացու ցչական 
և գործադիր մարմի նների ղեկավարը ընտրովի պաշտոնատար անձ է (գամգեբելին 
(քաղաքապետը) հանդիսանու մ է նշանակված և ոչ թե ընտրված), ինչպես նաև 
այն, որ գործադիր մարմն ի ղեկավարի առանձնահատու կ իրավասու թյու նը՝ 
սակրեբու լոյու մ գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը և բյու ջեն ներկայացնելը, 
որոշման ընդու նու մը ու նեցվածքի կառավարման հարցերով և այլն, օրգանական 
օրենքով սակրեբու լոյի նախագահի իրավասու թյու նն է, ապա պարզ կդառնա, որ 
սակրեբու լոյի նախագահը հանդիսանու մ է ոչ մի այն ներկայացու ցչական մարմն ի, 
այլ նաև գործադիր մարմն ի ղեկավարը: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական 
օրենքու մ մտցված փոփոխու թյու նների արդյու նքու մ սակրեբու լոյի նախագահի 
իրավասու թյու նները պայմանականորեն կարելի է բաժանել ինքնակառավարող 
մի ավորի ղեկավարի, ինքնակառավարող մի ավորի ներկայացու ցչական մարմն ի 
ղեկավարի, սակրեբու լոյի նիստի նախագահի և գործադիր իրավասու թյու նների: 
Հաշվի է առնվելու  նաև այն, որ սակրեբու լոյի նախագահը մի ևնու յն ժամանակ նաև 
սակրեբու լոյի անդամ է և նա, բացի վերևու մ նշված իրավասու թյու ններից, օգտվու մ 
է նաև սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու ններից: 

Սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնի նման բեռնվածու թյու նը բացառու մ է 
հնարավորու թյու նը, որ նա զբաղեցնի այլ պաշտոն: «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 33-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն, 
«Սակրեբու լոյի նախագահը իրավու նք չու նի զբաղեցնել որևէ պաշտոն պետական 
ծառայու թյու նու մ կամ վարել ձեռներեցային գործու նեու թյու ն: Անհամատեղու թյան 
դեպքերը սահմանվու մ են «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի 
օրգանական օրենքով: Սակրեբու լոյի նախագահի այլ պաշտոնի նշանակման, 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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ընտրու թյան կամ հաստատման դեպքու մ նրան դադարեցվու մ է սակրեբու լոյի 
նախագահի իրավասու թյու նը»: Օրենքի այս գրու թյու նը լրիվու թյամբ չի պատկերու մ 
անհամատեղու թյան հարցը: Սակրեբու լոյի նախագահը ոչ մի այն պետական, 
այլև ընդհանու ր առմամբ հանրային աշխատանքու մ չի կարող զբացեղնել որևէ 
վարձատրվող պաշտոն: Ելնելով այն բանից, որ սակրեբու լոյի նախագահը մի ևնու յն 
ժամանակ ներկայացու ցչական մարմն ի ղեկավար է, նու յնպես անթու յլատրելի է 
սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնի համատեղու մ սակրեբու լոյի հանձնաժողովի 
կամ ֆրակցիայի նախագահ լինելու  հետ: Ավելին, սակրեբու լոյի նախագահը չի 
կարող լինել նաև հանձնաժողովի անդամ, քանզի նրա գործառու յթու մ մտնու մ է 
հանձնաժողովն երի գործու նեու թյան համակարգու մ: Այդ պատճառով, ցանկալի է 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) արտացոլվի, որ սակրեբու լոյի 
նախագահն իրավու նք չու նի  վարել  ձեռներեցային կամ վարձատրվող 
գործու նեու թյու ն բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծգործական 
գործու նեու թյու նից: Սակրեբու լոյի նախագահը մի ևնու յն ժամանակ չի կարող լինել 
սակրեբու լոյի  հանձնաժողովի կամ ֆրակցիայի նախագահ: 

2.2 Սակրեբու լոյի նախագահի իրավասու թյու նները 
 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 33-

րդ հոդվածի 3-րդ կետը տալիս է սակրեբու լոյի նախագահի իրավասու թյու նների 
թվարկու թյու նը: Սակրեբու լոյի նախագահի կարգավիճակից ելնելով, այս 
իրավասու թյու նները կարող ենք բաժանել հետևյալ հիմն ական խմբերի.

ա) սակրեբու լոյի նախագահի որպես ինքնակառավարող մի ավորի ղեկավարի 
իրավասու թյու նները 

Ինքնակառավարող մի ավորի ղեկավարի իրավասու թյու նները, հիմն ականու մ 
կապված են ներկայացու ցչական գործառու յթի իրականացման հետ: Սակրեբու լոյի 
նախագահն է այն դեմքը, որը իրավասու  է առանց հատու կ լիազորու թյան խոսել 
ինքնակառավարող մի ավորի անու նից և ստորագրել ինքնակառավարող մի ավորի 
անու նով տրված պաշտոնական փաստաթղթերը (սակրեբու լոյի որոշու մն երը 
և կարգադրու թյու նները, ինքնակառավարող մի ավորի անու նից  կնքված 
պայմանագրերը և համաձայնու թյու նները): «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» օրգանական օրենքով սահմանված սակրեբու լոյի նախագահի 
իրավասու թյու ններից կարող ենք առանձնացնել սակրեբու լոյի նախագահի որպես 
ինքնակառավարող մի ավորի ղեկավարի հետևյալ լիազորու թյու նները. 

 իրականացնել ինքնակառավարող մի ավորի ներկայացու ցչական 
իրավասու թյու ն, ներկայացնել ինքնակառավարող մի ավորը և նրա անու նից  
գործել պաշտոնական հարաբերու թյու ններու մ,
 ստորագրել սակրեբու լոյի և ինքնակառավարող մի ավորի անու նից կնքված 
պայմանագրերը և համաձայնագրերը,
 ստորագրել սակրեբու լոյի որոշու մն երը և կարգադրու թյու նները և այլ 
պաշտոնական փաստաթղթեր, 
 ինքնակառավարող մի ավորի բնակչու թյանը ներկայացնել տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նների հանրագու մարային հաշվետվու թյու նը:

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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բ) Սակրեբու լոյի նախագահի որպես ներկայացու ցչական մարմն ի ղեկավարի 
իրավասու թյու նները 

Սակրեբու լոյի նախագահի՝ որպես ներկայացու ցչական մարմն ի ղեկավարի 
իրավասու թյու նները կապված են սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպական 
ղեկավարու թյան և սակրեբու լոյի անդամն երի և սակրեբու լոյի  գործու նեու թյան 
համակարգման հետ: Նշվածը պարու նակու մ է սակրեբու լոյի նախագահի հետևյալ 
իրավասու թյու նները. 

 սակրեբու լոյի աշխատանքի գլխավորու մ, սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի, 
ժամանակավոր  աշխատանքային խմբերի, սակրեբու լոյի աշխատակազմի  և 
սակրեբու լոյի  պաշտոնատար անձանց գործու նեու թյան ղեկավարու մ,
 սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստի հրավիրու մ և նախագահու մ,
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի աշխատանքի համակարգու մ,
 սակրեբու լոյի և սակրեբու լոյի անդամն երի իրավու նքների պաշտպանու թյան 
ապահովու մ,
 սակրեբու լոյի անդամն երի կողմի ց Վրաստանի օրենսդրու թյամբ և սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) որոշված պարտականու թյու նների 
կատարման վերահսկողու թյու ն,
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի նախագահների ներկայացմամբ 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երու մ փորձագետների և  մասնագետների 
հրավիրու մ, նրանց հետ աշխատանքային պայմանագրերի հաստատու մ 
և վերացու մ, հանձնաժողովն եր հրավիրված անձանց գործու նեու թյան 
ղեկավարու մ,
 սակրեբու լոյի աշխատակազմի  պետի և սակրեբու լոյի աշխատակազմի  
ծառայողների  պաշտոնին նշանակու մ և պաշտոնից ազատու մ,
 սակրեբու լոյի աշխատակազմի  ներքին կարգու կանոնի և պաշտոնական 
հրահանգների հաստատու մ,
 սակրեբու լոյի աշխատակազմի  ծառայողների  խրախու սու մ և նրանց 
կարգապահական պատասխանատվու թյու ն ստանձնելու  մասին որոշու մն երի 
ընդու նու մ,
 սակրեբու լոյու մ սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի), սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի  դրու յթի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի նախագահների 
ներկայացմամբ սակրեբու լոյի  հանձնաժողովն երի  դրու յթների հաստատման 
ներկայացնել,
 սակրեբու լոյի աշխատանքի մասին հաշվետվու թյու ն ներկայացնել:

Գ) Սակրեբու լոյի նախագահի որպես ներկայացու ցչական մարմն ի նիստի 
նախագահի իրավասու թյու նները կապվու մ են սակրեբու լոյի և սակրեբու լոյի 
բյու րոյի նիստերի վարմանը: Այս իրավասու թյու նները սակրեբու լոյի նախագահի 
կողմի ց կարող են լիազորված լինել սակրեբու լոյի փոխնախագահին, իսկ նրա 
բացակայու թյան դեպքու մ՝ նիստին ներկա ավագագու յն (տարիքով ավագ) 
անդամի ն: Ներկայացու ցչական մարմն ի նիստի նախագահի իրավասու թյու նները 
կատարելու  համար սակրեբու լոյի նախագահը.

 հրավիրու մ, բացու մ, նախագահու մ և փակված (ավարտված) է հայտարարու մ 
սակրեբու լոյի հերթական և արտահերթ նիստերը, 
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 ղեկավարու մ է նիստերու մ հարցերի քննարկու մը,
 ապահովու մ է Վրաստանի օրենսդրու թյամբ և սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) սահմանված նիստի անցկացման ընթակարգային 
պաշտպանու թյու նը,
 կազմու մ է նիստի օրակարգով նախատեսված հարցերի հաջորդականու թյան 
նախագիծը, քննարկվող հարցերով ելու յթ ու նենալ ցանկացողների ցու ցակը, 
սահմանու մ է ելու յթների հերթականու թյու նը և տալիս է նրանց խոսք,
 հաստատու մ է սակրեբու լոյի նիստին հրավիրված անձանց ցու ցակը,
  հարցը դնու մ է քվեարկու թյան և հայտարարու մ է քվեարկու թյան արդյու նքները,
 սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) նախատեսված դեպքերու մ  
ընդհատու մ է նիստը կամ հայտարարու մ է արտահերթ ընդմի ջու մ, կամ նիստը 
հետաձգու մ է երկրորդ օրվա համար, 
 անհրաժեշտու թյան դեպքու մ քվեարկու մ է վեճը դադարեցնելու  հարցով 
և կողմե րի մասնակցու թյամբ  համաձայնեցված ժամանակավոր 
աշխատանքային խու մբ ստեղծելու  կամ խորհրդատվական հանդիպու մ 
վարելու  մասին,
 քվեարկու թյան դրվելիք տարբերակների  բազմաթիվու թյան ժամանակ 
(երեք և ավելի) անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, անց է կացնու մ  հեղինակային 
քվեարկու թյու ն, որի արդյու նքների համապատասխան հեղինակներին 
առաջարկու մ է նվազ ընդու նելի  առաջարկու թյու նները հանել,
 նիստու մ ապահովու մ է կարգապահու թյան պաշտպանու թյու ն,
 ստորագրու մ է նիստի արձանագրու թյու նը: 

դ) Սակրեբու լոյի նախագահի գործադիր իրավասու թյու նները 
Սակրեբու լոյի նախագահի գործադիր իրավասու թյու նները կապված 

են տեղական ինքնակառավարման մարմն ի գործու նեու թյան ընդհանու ր 
համակարգման և ղեկավարու թյան հետ: Այս իրավասու թյու նները իրականացնելու  
համար սակրեբու լոյի նախագահը՝

 սակրեբու լոյի համաձայնու թյամբ պաշտոնի է նշանակու մ և պաշտոնից 
ազատու մ է  գամգեբելիին (քաղաքապետին),
 ընդհանու ր առմամբ համակարգու մ է ինքնակառավարող մի ավորի 
զարգացման գերակայու թյու նների, մու նիցիպալային ծրագրերի և տեղական 
բյու ջեի նախագծերի պատրաստու մը և հաստատված ծրագրերի (բյու ջեի)  
կատարման ընթացքը, 
 գամգեբելիի (քաղաքապետի) ներկայացմամբ սակրեբու լոյի ամե նամյա 
հաստատմանն է ներկայացնու մ ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի 
նախագիծը, համաձայնու թյու ն է տալիս գամգեբելիին (քաղաքապետին), 
հաստատված բյու ջեու մ  փոփոխու թյու ններ չմտցնելով, Վրասատանի 
բյու ջետային օրենսդրու թյան համապատասխան, բաշխելու  գու մարները 
ծախսող հիմն արկու թյու նների բյու ջետային  դասակարգման հոդվածների և 
գաղտնագրերի (կոդերի) մի ջև,
 ինքնակառավարող մի ավորի  տարածական-տարածքային նախագծման 
նպատակով, գամգեբելիի (քաղաքապետի) ներկայացմամբ սակրեբու լոյին 
կներկայացնի քաղաքաշինու թյան փաստաթղթերի նախագծերը, ինչպես նաև 
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իրավական ակտերի նախագծերը ինքնակառավարող մի ավորի տարածքը 
գոտիների  բաժանելու , դրանց սահմանները սահմանելու  և փոփոխելու  մասին, 
 գամգեբելիի (քաղաքապետի) ներկայացմամբ սակրեբու լոյի հաստատմանն 
է ներկայացնու մ շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) դրու յթը, 
շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) կառու ցվածքային մի ավորների 
և տարածքային մարմի նների դրու յթները, 
 գամգեբելիի (քաղաքապետի) ներկայացմամբ հաստատու մ է շրջանային 
վարչու թյան (քաղաքապետարանի) ներքին կարգու կանոնը, պաշտոնական 
հրահանգները և տեղական ինքնակառավարման  ծառայողների հաստիքային 
ցանկը,
 գամգեբելիի (քաղաքապետի) ներկայացմամբ ընդու նու մ է որոշու մն եր 
շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) ծառայողների խրախու սելու  և 
նրանց կարգապահական պատասխանատվու թյու ն ստանձնելու  մասին,
 գամգեբելիի (քաղաքապետի) ներկայացմամբ  ընդու նու մ է որոշու մն եր, 
շրջանային վարչու թյան  կառավարման մե ջ գործող ձեռնարկու թյու նների  
կանոնադրական կապիտալու մ  ինքնակառավարող մի ավորի 
ու նեցվածքը մտցնելու  մասին, ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի 
սեփականաշնորհման, օգտվելու  իրավու նքով փոխանցման կամ այլ կերպ 
կարգադրելու  մասին, ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքը աճու րդի ձևով 
սեփականաշնորհելու , ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքը′ օգտվելու  
իրավու նքով ու ղղակի կարգադրու թյան կարգով փոխանցելու  մասին,
 ապահովու մ է ինքնակառավարող մի ավորի սեփականաշնորհվող ու նեցվածքի 
մասին լրատվու թյան մատչելիու թյու նը Վրաստանի օրենսդրու թյամբ 
սահմանված կարգով,
 գամգեբելիի (քաղաքապետի) ներկայացմամբ սակրեբու լոյի հաստատմանն 
է ներկայացնու մ տեղական գնու մն երի պլանը, ստեղծու մ է  թենդերային 
հանձնաժողով, նշանակու մ է թենդերային հանձնաժողովի նախագահին, 
հաստատու մ է գնու մն երի պայմանագրերը:

ե) Սակրեբու լոյի նախագահի որպես սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նները
Սակրեբու լոյի նախագահը մի ևնու յն ժամանակ սակրեբու լոյի անդամ է և օգտվու մ 

է սակրեբու լոյի անդամի  հիմն ական իրավասու թյու ններից (սակրեբու լոյի նիստու մ 
հարցի առաջադրու մ, հարցի քննարկու մ և քվեարկու թյանը մասնակցու թյու ն 
և այլն): Դրա հետ մի ասին, սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց սակրեբու լոյի 
անդամի  իրավասու թյու նների կիրառու մը որոշակիորեն սահմանափակ է: 
Օրինակ, սակրեբու լոյի նախագահը մի աժամանակ չի կարող լինել սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովի անդամ: Սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց սակրեբու լոյի 
անդամի  իրավասու թյու նը՝ առաջադրել կամ/և մասնակցել սակրեբու լոյի նիստին 
հարցի քննարկմանը, անհամատեղելի է սակրեբու լոյի նախագահի որպես նիստի 
նախագահի իրավասու թյան հետ: Այդ պատճառով, եթե  սակրեբու լոյի նախագահը 
դու րս է բերու մ հարցը կամ ցանկանու մ է մասնակցել բանավեճին, նա պարտավոր 
է նիստի նախագահու թյու նը հանձնել  սակրեբու լոյի փոխնախագահին և մի այն 
այս հարցի մասին սակրեբու լոյի կողմի ց  որոշու մ ընդու նելու ց հետո վերադառնալ 
նիստը նախագահելու  իրավասու թյան իրականացմանը: 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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2.3 Սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյան կարգը 
 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 

33-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն. «Սակրեբու լոյի նախագահին իր կազմի ց, 
սակրեբու լոյի իրավասու թյան ժամկետով, սակրեբու լոյի ցու ցակով կազմի  
կեսից ավելիով ընտրու մ է սակրեբու լոն: Սակրեբու լոյի նախագահի թեկնածու  
անվանելու  իրավու նք ու նի սակրեբու լոյի անդամը: Սակրեբու լոյի նախագահի 
թեկնածու ներ անվանելու ց հետո, սակրեբու լոյի նիստի նախագահը հայտարարու մ 
է թեկնածու ների ցու ցակը և խնդրու մ է նրանց համաձայնու թյու նը, քվեարկվելու  
սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնի համար: Նիստի նախագահը քվեարկու թյան 
համար կազմու մ է թեկնածու ների մի ասնական ցու ցակը ըստ նրանց ներկայացման 
հերթականու թյան: Սակրեբու լոյի նախագահ է ընտրված համարվու մ այն 
թեկնածու ն, որին աջակցել է սակրեբու լոյի ցու ցակով կազմի  կեսից ավելին: Եթե 
ընտրու թյու ններին մասնակցու մ էր մե կ կամ երկու  թեկնածու  և սակրեբու լոյի 
նախագահ չի ընտրվել, անց են կացվու մ կրկնակի ընտրու թյու ններ: Միևնու յն 
թեկնածու ն կարող է անվանվել մի այն երկու  անգամ: Եթե ընտրու թյու ններին 
մասնակցու մ էր երկու սից ավել թեկնածու  և դրանցից ոչ մե կը չի ստացել ձայների 
անհրաժեշտ քանակու թյու նը, անց է կացվու մ ընտրու թյու նների հաջորդ փու լը 
այն երկու  թեկնածու ների մի ջև, որոնք  բոլորից շատ ձայն են ստացել: Եթե 
ընտրու թյու նների առաջին փու լու մ առաջին տեղ դու րս եկավ երկու սից ավել 
թեկնածու , անց են կացվու մ կրկնակի ընտրու թյու ններ: Եթե ընտրու թյու նների 
առաջին փու լու մ երկրորդ տեղը դու րս եկավ երկու  կամ ավելի թեկնածու , 
երկրորդ փու լու մ քվեարկու մ են մի այն առաջին տեղ անցած թեկնածու ին: Եթե 
ընտրու թյու նների երկրորդ փու լու մ չի ընտրվու մ սակրեբու լոյի նախագահ, անց են 
կացվու մ կրկնակի ընտրու թյու ններ»: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի 26-րդ հոդվածի 
առաջին կետի համաձայն, ««Սակրեբու լոյի նիստու մ նրա լիիրավու թյանը 
պատկանող հարցերը, որպես օրենք, վճռվու մ են բաց քվեարկու թյամբ»: Այդպիսով, 
եթե սակրեբու լոն բաց քվեարկու թյամբ չի ընդու նու մ որոշու մ սակրեբու լոյի 
նախագահի ընտրու թյու նը գաղտնի քվեարկու թյամբ անցկացնելու  մասին, 
սակրեբու լոյի նախագահը պետք է ընտրվի բաց քվեարկու թյամբ: Այդ դեպքու մ, 
նիստի նախագահը ցու ցակու մ մտցված հերթականու թյան համաձայն, պետք է 
առաջադրի յու րաքանչյու ր թեկնածու ին: Եթե անվանվեց մի  քանի թեկնածու թյու ն, 
այդ դեպքու մ անվանական ձևով բաց քվեարկու թյու ն պետք է անցկացվի  բոլոր 
անվանված թեկնածու ների մասին մի աժամանակ: Անվանական քվեարկու թյան 
ժամանակ սակրեբու լոյի անդամը ցու ցակու մ ստորագրու թյամբ պետք է  հաստատի 
իր կողմի ց ընտրված թեկնածու ին տված ձայնը: Հաղթանակած է համարվու մ 
այն թեկնածու ն, որը ստանու մ է սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակով կազմի  
մե ծամասնու թյու նը: Նախագահի պաշտոնին թենածու ների բազմաթիվու թյան 
դեպքու մ, ցանկալի է, որ սակրեբու լոն ընդու նի որոշու մ գաղտնի քվեարկու թյու ն 
անցկացնելու  մասին: Նման դեպքու մ սակրեբու լոյի աշխատակազմը քվեաթերթեր 
պետք է պատրաստի գաղտնի քվեարկու թյան համար: Սակրեբու լոյի նախագահի 
ընտրու թյան քվեաթերթերու մ մտցվու մ են բոլոր այն անվանված թեկնածու ները, 
ովքեր համաձայնու թյու ն են հայտնել քվեարկվել սակրեբու լոյի նախագահի 
պաշտոնի համար: Քվեաթերթերու մ թեկնածու ները մտցվելու  են նրանց անվանման 
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հերթականու թյան համաձայն: 
  Քվեաթերթերի պատրաստու մը, բաժանու մը և քվեարկու թյան գործընթացը 

ղեկավարու մ է մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովը 
(իսկ մի նչև դրա ստեղծու մը՝ ձայները հաշվող ժամանակավոր հանձնաժողովը): 
Սակրեբու լոյի անդամը քվեաթերթը լրացնու մ է գաղտնի քվեարկու թյան 
առանձնախցու մ կամ սենյակու մ: Ձայն տվող սակրեբու լոյի անդամը շրջագծու մ է 
այն թեկնածու ի հերթական համարը, որին աջակցու մ է: Գաղտնի քվեարկու թյան 
արդյու նքները հանրագու մարու մ է մանդատային, ընթացակարգային և վարքի 
հանձնաժողովը (իսկ մի նչև դրա ստեղծու մը՝ ձայները հաշվող ժամանակավոր 
հանձնաժողովը): Սակրեբու լոյի նախագահ ընտրված կհամարվի այն թեկնածու ն, 
որին աջակցու մ է սակրեբու լոյի  ցու ցակով կազմի  կեսից ավելին:  

2.4 Սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնանկու թյան կարգը 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 33-

րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն, «Սակրեբու լոյի նախագահին սակրեբու լոն 
կարող է պաշտոնանկ անել: Սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնից հանելու  հարցը 
սակրեբու լոյի առջև գրավոր  կարող է դնել սակրեբու լոյի լրիվ կազմի  առնվազն 
մե կ երրորդը: Սակրեբու լոյի նախագահը պաշտոնանկ եղած կհամարվի, եթե նրա 
հեռացման մասին առաջարկու թյանը աջակցի սակրեբու լոյի ցու ցակով կազմի  
կեսից ավելին»: Օրենքը չի մատնանշու մ, թե որ դեպքու մ կարելի է դնել սակրեբու լոյի 
նախագահի պաշտոնանկու թյան հարցը: Եվ դա բնական է, քանզի սակրեբու լոյի 
նախագահը տեղական ինքնակառավարման քաղաքական պաշտոնատար 
դեմք է և նրան պաշտոնից հեռացնելու  հարցի առաջադրու մը կախված չէ նրա 
իրավասու թյու նների վատ կամ լավ կատարու մի ց: Այս դեպքու մ վճռական 
է սակրեբու լոյի անդամն երի մե ծամասնու թյան աջակցու թյու նը: Այդպիսով, 
եթե սակրեբու լոյի նախագահը սակրեբու լոյու մ կորցրել է մե ծամասնու թյու նը, 
սակրեբու լոն ցանկացած ժամանակ կարող է առանց որևէ մոտիվացման, նրան 
հեռացնել պաշտոնից: Օրգանական օրենքի համաձայն, սակրեբու լոյի նախագահի 
պաշտոնանկու թյան հարցը առաջադրելու  իրավու նք ու նի սակրեբու լոյի 
անդամն երի լրիվ կազմի  առնվազն 1/3-ը: Սակրեբու լոյի անդամն երը պահանջը 
սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնանկու թյան մասին պետք է ամրագրեն 
պահանջի վրա ստորագրու թյամբ: Պահանջը պետք է հանձնվի սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի ն, որը գրանցու մ է և  սակրեբու լոյի նախագահին տեղեկացնու մ է 
պահանջը ներկայացնելու  մասին: Սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնանկու թյան 
հարցը մտցվելու  է առաջիկա հերթական նիստու մ որպես առաջին հարց, եթե 
դիմու մը մի ևնու յն ժամանակ չի պահանջու մ սակրեբու լոյի արտահերթ նիստի 
անցկացու մ: 

Սակրեբու լոյի նիստը, որը քննարկու մ է սակրեբու լոյի նախագահի 
պաշտոնանկու թյան հարցը, բացու մ և նախագահու մ է սակրեբու լոյի 
փոխնախագահը, իսկ նրա բացակայու թյան կամ նրա կողմի ց այս 
պարտականու թյու նը կատարելու ց հրաժարվելու  դեպքու մ՝ սակրեբու լոյի 
նիստին ներկա ավագագու յն (տարիքով ամե նամե ծ) անդամը: 

Սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնանկու թյան պահանջի նախաձեռնողները 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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կարող են հատկացնել մե կ զեկու ցող կամ հրաժարվեն իրենց կարծիքները 
հիմն ավորելու ց և պահանջեն առանց քննարկման քվեարկու թյան անցկացու մ: 
Առանց քննարկման քվեարկու թյու ն անցկացնելու  մասին որոշու մ ընդու նելու  
դեպքու մ նու յնպես սակրեբու լոյի նախագահին պետք է տրվի իրավու նք  դիմե լու  
սակրեբու լոյի նիստին: Չի կարելի այս պահանջը մե րժել: 

Սակրեբու լոյի նախագահի ելու յթից հետո (եթե նա չի հրաժարվել այս իրավու նքի 
կիրառու մի ց) անց է կացվու մ քվեարկու թյու ն: Սակրեբու լոյի նախագահը 
պաշտոնանկ կհամարվի, եթե նրա պաշտոնանկու թյան մասին առաջարկու թյանը  
աջակցել է սակրեբու լոյի ցու ցակով կազմի   կեսից ավելին: 

Եթե սակրեբու լոն քվեարկու թյան արդյու նքու մ չկարողացավ նախագահի 
պաշտոնանկու թյու նը կամ, եթե սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնանկու թյան 
պահանջով  արտահերթ նիստ չի անցկացվել քվորու մի  գոյու թյու ն չու նենալու  
պատճառով,  անթու յլատրելի է հերթական 3 ամսվա ընթացքու մ սակրեբու լոյի 
նախագահի պաշտոնանկու թյան ընթացակարգը նորից սկսել: 

2.5 Սակրեբու լոյի փոխնախագահ
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 34-

րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն, «Սակրեբու լոյի փոխնախագահը, սակրեբու լոյի 
նախագահի հանձնարարու թյամբ, կատարու մ է նրա պարտականու թյու նը 
սակրեբու լոյի նախագահի բացակայու թյան, նրա կողմի ց իրավասու թյու նները 
իրականացնելու  անկարողու թյան դեպքու մ կամ նրա պաշտոնաթողու թյան 
կամ պաշտոնանկու թյան ժամանակ»: Այդպիսով, օրգանական օրենքը 
սակրեբու լոյի փոխնախագահի վրա է դնու մ մի ակ հատու կ իրավասու թյու նը՝ 
կատարել սակրեբու լոյի նախագահի պարտականու թյու նը նրա բացակայու թյան, 
իրավասու թյու նը կատարելու  անկարողու թյան կամ պաշտոնաթողու թյան 
կամ պաշտոնանկու թյան դեպքու մ: Այստեղ ևեթ պետք է ասել, որ օրգանական 
օրենքի այս  գրառու մը ոչ այնքան է արդարացված, քանզի մատնանշու մ է, որ 
նշված դեպքերու մ սակրեբու լոյի նախագահի իրավասու թյու նը սակրեբու լոյի 
փոխնախագահը կատարու մ է ոչ թե համապատասխան փաստ առաջանալու , 
այլ սակրեբու լոյի նախագահի հանձնարարու թյամբ, ինչը, ինչ խոսք, ճիշտ չէ 
և  գործնականու մ ոչ էլ իրականացվու մ է: Տեղակալի ինստիտու ցիայի և օրենքի 
էու թյու նից ելնելով, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) 
սակրեբու լոյի փոխնախագահի իրավասու թյու նը որոշող հոդվածը ավելի լավ 
է ձևակերպվի հետևյալ խմբագրու թյամբ. «Սակրեբու լոյի փոխնախագահը 
կատարու մ է նախագահի պարտականու թյու նը նրա հանձնարարու թյամբ, 
նախագահի կողմի ց իրավասու թյու նը իրականացնելու  անկարողու թյան դեպքու մ 
կամ պաշտոնանկու թյան ժամանակ: Նու յնպես իրականացնու մ է սակրեբու լոյի 
և սակրեբու լոյի նախագահի այլ հանձնարարու թյու ններ»: Այս գրու թյամբ արդեն 
պարզ է դառնու մ, որ սակրեբու լոյի փոխնախագահը սակրեբու լոյի նախագահի 
պարտականու թյու նները (լրիվու թյամբ կամ մասնակիորեն) կարող է կատարել.

 սակրեբու լոյի նախագահի հանձնարարու թյամբ: Այս դեպքու մ կատարվու մ է 
սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց սեփական իրավասու թյու նների որոշակի 
մասի, (օրինակ, սակրեբու լոյի նիստի նախագահու մ) սակրեբու լոյի նախագահի 
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հրամանով, ժամանակավոր լիազորու մ սակրեբու լոյի փոխնախագահին,
 սակրեբու լոյի հանձնարարու թյամբ: Սակրեբու լոն իրավու նք ու նի 
հանձնարարու թյու ն տալ սակրեբու լոյի ցանկացած պաշտոնատար անձի, 
այդ թվու մ սակրեբու լոյի փոխնախագահին: Այսպիսի առաջադրանք տալը 
ձևակերպվու մ է սակրեբու լոյի կարգադրու թյամբ.
 կատարել սակրեբու լոյի նախագահի պարտականու թյու նները սակրեբու լոյի 
նախագահի բացակայու թյան, նրա կողմի ց իրավասու թյու նները կատարելու  
անկարողու թյան կամ նրա պաշտոնաթողու թյան, կամ պաշտոնանկու թյան 
դեպքու մ: Այս պարտականու թյու նների իրականացու մը տեղի է ու նենու մ 
փաստի առաջանալու ն պես և դրա համար որևէ հատու կ հանձնարարու թյու ն 
հարկավոր չէ: 

ա) Սակրեբու լոյի փոխնախագահի ընտրու թյան կարգը
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 

34-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, «Սակրեբու լոյի փոխնախագահին իր 
կազմի ց, սակրեբու լոյի իրավասու թյան ժամկետով, սակրեբու լոյի ցու ցակով կազմի  
կեսից ավելիով ընտրու մ է սակրեբու լոն»: Այս նու յն հոդվածի երկրորդ կետով 
սահմանված է, որ «սակրեբու լոյի փոխնախագահի թեկնածու թյու ն անվանելու  
իրավու նք ու նի սակրեբու լոյի նախագահը»: Այսպիսով, մի այն սակրեբու լոյի 
նախագահն է իրավասու   սակրեբու լոյի նիստու մ առաջադրել սակրեբու լոյի 
փոխնախագահի թեկնածու թյու նը: Օրգանական օրենքով մանրամասնեցված չեն 
սակրեբու լոյի փոխնախագահի  ընտրու թյան ընթացակարգերը, այդ թվու մ այն 
հարցը, թե քանի անգամ կարելի է մի ևնու յն թեկնածու ին անվանել այս պաշտոնի 
համար: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) պետք է կատարվի այս 
հարցի ավելի մանրամասն նկարագրու թյու ն: Մասնավորապես, սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) ցանկալի է նշվի, որ սակրեբու լոյի 
փոխնախագահի պաշտոնին մի ևնու յն թեկնածու թյու նը կարելի անվանել մի այն 
երկու  անգամ: Այլ դեպքու մ, տեղակալի ընտրու թյան գործընթացը կարող է 
անվերջանալի երկարաձգվել: 

Սակրեբու լոյի փոխնախագահի ընտրու թյու նները, որպես օրենք, անց են կացվու մ 
բաց քվեարկու թյամբ: Սակրեբու լոյի որոշմամբ, սակրեբու լոյի փոխնախագահի 
ընտրու թյու նը կարող է անցկացվել գաղտնի քվեարկու թյամբ, քվեաթերթերի 
մի ջոցով: Որոշու մը ընդու նվու մ է, եթե անվանված թեկնածու թյանը աջակցու մ է 
սակրեբու լոյի ցու ցակով կազմի  մե ծամասնու թյու նը: 

Սակրեբու լոյի փոխնախագահը իր իրավասու թյու նները իրականացնու մ է 
ծառայողական գործու նեու թյու նից կտրվելով: Համապատասխանաբար, նրա վրա 
տարածվու մ են այն սահմանափակու մն երը, որոնք հաստատված են սակրեբու լոյի 
նախագահի համար: Մասնավորապես, սակրեբու լոյի փոխնախագահը չի կարող 
լինել նաև հանձնաժողովի անդամ, վարել ձեռներեցային կամ վարձատրվող 
գործու նեու թյու ն, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական 
գործու նեու թյու նից: Սակրեբու լոյի փոխնախագահը մի ևնու յն ժամանակ չի կարող 
լինել սակրեբու լոյի հանձնաժողովի կամ ֆրակցիայի նախագահ: 

բ) Սակրեբու լոյի փոխնախագահի պաշտոնանկու թյան կարգը
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«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի 34-րդ հոդվածի 
4-րդ կետով սահմանված է սակրեբու լոյի կողմի ց սակրեբու լոյի փոխնախագահի 
պաշտոնանկու թյան կարգը, որի համաձայն «Սակրեբու լոյի փոխնախագահին 
սակրեբու լոն կարող է պաշտոնից հեռացնել: Սակրեբու լոյի փոխնախագահի 
պաշտոնանկու թյան հարցը սակրեբու լոյի առջև գրավոր կարող է առաջադրել 
սակրեբու լոյի նախագահը, բյու րոն, սակրեբու լոյի ցու ցակով կազմի  առնվազն մե կ 
հինգերորդը: Սակրեբու լոյի փոխնախագահը պաշտոնանկ կհամարվի, եթե նրա 
հեռացման մասին առաջարկու թյանը աջակցի սակրեբու լոյի ցու ցակով կազմի  
կեսից ավելին»: Սակրեբու լոյի փոխնախագահը այնպես, ինչպես սակրեբու լոյի 
նախագահը, հանդիսանու մ է ինքնավարու թյան քաղաքական պաշտոնատար 
անձ: Այդպիսով, նրա պաշտոնանկու թյան հարցի առաջադրու մը այնպես, ինչպես 
սակրեբու լոյի նախագահինը, կապված չէ նրա կողմի ց իրավասու թյու նները 
իրականացնելու  գնահատման հետ: 

Սակրեբու լոյի փոխնախագահի պաշտոնի կապակցու թյամբ պետք է հաշվի առնել 
այն, որ ճիշտ է, մի այն սակրեբու լոյի նախագահն ու նի իրավու նք առաջադրելու  իր 
տեղակալի թեկնածու թյու նը, սակայն սակրեբու լոյի նախագահի իրավասու թյան 
դադարեցու մը չի առաջացնու մ սակրեբու լոյի փոխնախագահի իրավասու թյան 
վաղաժամկետ դադարեցու մ և ոչ էլ կարող է դառնալ հիմք նրա պաշտոնանկու թյան 
համար:
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Գլու խ III. Սակրեբու լոյի բյու րո

3.1 Սակրեբու լոյի բյու րոն և նրա իրավասու թյու նները
Սակրեբու լոյի բյու րոն սակրեբու լոյի մշտական գործող կոլեգիալ մարմի ն է: 

Սակրեբու լոյի բյու րոն ստեղծվու մ է սակրեբու լոյի գործու նեու թյան կազմակերպման 
և տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձանց գործու նեու թյան 
վերահսկողու թյան նպատակով, սակրեբու լոյի նախագահի, նրա տեղակալի, 
հանձնաժողովն երի և ֆրակցիաների նախագահների կազմով:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին»» Վրաստանի օրգանական օրենքի 30-
րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված են բյու րոյի հիմն ական իրավասու թյու նները: 
Մասնավորապես, սակրեբու լոյի բյու րոն.

 կազմու մ է սակրեբու լոյի նիստի օրակարգը, ինչպես նաև սակրեբու լոյի 
աշխատանքային պլանի և աշխատանքային ծրագրի նախագծերը,
 համակարգու մ է սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի և ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբերի աշխատանքը. հաստատու մ է աշխատանքային 
խմբերի դրու յթները,
 քննարկու մ է սակրեբու լոյի նիստին դու րս բերվող իրավական ակտերի 
նախագծերի մասին սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի և ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբերի եզրակացու թյու նները և առաջարկու թյու նները,
 ու նկնդրու մ է տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձանց 
հաշվետվու թյու նները, 
 իրականացնու մ է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) որոշված 
այլ իրավասու թյու ններ:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը 
մատնանշու մ է, որ սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) կարելի է 
որոշել նաև սակրեբու լոյի բյու րոյի այլ իրավասու թյու ններ, որոնք կապվու մ են 
սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպման հարցերի հետ: Այդպիսի հարցեր 
կարող են լինել. 

ա) սակրեբու լոյի հերթական նիստի անցկացման կարգացու ցակի նախագծի 
պատրաստու մը: Սակրեբու լոյի հերթական նիստերի կարգացու ցակով պետք է 
որոշվի, թե քանի օր կշարու նակվի սակրեբու լոյի նիստը, ըստ յու րաքանչյու ր օրվա, 
ենթադրաբար, օրակարգի որ հարցերը կլինեն քննարկված և ինչպիսին կլինի 
նիստի օրերի հաջորդականու թյու նը (կլինի անընդմե ջ, թե կլինի մի ջակա: Օրինակ, 
հերթական նիստի մե կ նիստը կարող է անցկացվել մե կ օրու մ և այդ նու յն հերթական  
նիստի օրակարգով նախատեսված հաջորդ նիստը անցկացվի մի  քանի օր հետո):

բ) Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի և ժամանակավոր աշխատանքային խմբերի 
աշխատանքային պլանների հաստատու մը: Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երը և 
ժամանակավոր աշխատանքային խմբերը պետք է ու նենան ամե ն եռամսակային 
աշխատանքային պլան: Ճիշտ, այս պլանների հիման վրա պետք է որոշվի նաև 
սակրեբու լոյի եռամսակային աշխատանքային պլանը: Այն բանի համար, որպեսզի 
ապահովվի հանձնաժողովն երու մ քննարկվող հարցերի ընդհանու ր համակարգու մը 
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և բացառվի կրկնօրինակու մը, հանձնաժողովն երի աշխատանքային պլանը պետք 
է քննարկվի և հաստատվի սակրեբու լոյի բյու րոյի կողմի ց, որի աշխատանքին 
մասնակցու մ են սակրեբու լոյի բոլոր հանձնաժողովն երի նախագահները:

գ) Որոշման ընդու նու մը սակրեբու լոյի իրավական ակտի նախագծի մասին 
հանրային վարչական վարու յթ սկսելու  կապակցու թյամբ: Դա որոշու մ է 
սակրեբու լոյու մ նախաձեռնած իրավական ակտի նախագծի հրապարակման, 
նախագիծը սակրեբու լոյի հանձնաժողովն եր, ֆրակցիաներ և գամգեոբա 
(քաղաքապետարան) ու ղարկելու , իրավական ակտի նախագծի մասին հիմն ական 
հանձնաժողովի (հանձնաժողովն երի) որոշման, նախագծի քննարկման 
ժամկետների և սակրեբու լոյի նիստի օրակարգու մ մտցնելու  ենթադրական 
ամսաթվի մասին: 

դ) Որոշման ընդու նու մը սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երու մ վարձատրվող 
փորձագետների քվոտի մասին: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի 
օրգանական օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, «Հանձնաժողովի 
նախագահի կողմի ց սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված 
կարգով հանձնաժողովու մ աշխատանքի, ժամանակավոր կամ հանձնաժողովի 
իրավասու թյան ժամկետով, կարող են հրավիրվել նաև այլ անձինք վարձատրու թյամբ 
կամ առանց վարձատրու թյան»: Օրենքի այս հոդվածը սակրեբու լոյին իրավու նք է 
տալիս տեղական բյու ջեու մ նախատեսել ծախսեր հանձնաժողովու մ փորձագետներ 
և մասնագետներ հրավիրելու  համար: Թե ինչպես պետք է բաշխվի տեղական 
բյու ջեու մ նախատեսված գու մարները հանձնաժողովն երի մի ջև, որոշու մը պետք 
է ընդու նվի սակրեբու լոյի բյու րոյու մ, որտեղ հնարավոր կլինի հանձնաժողովի 
աշխատանքային պլաններից և հանձնաժողովի առանձնահատկու թյու նից 
ելնելով, կատարել քվոտների սահմանու մ հանձնաժողովն երու մ վարձատրվող 
փորձագետներ հրավիրելու  համար: 

3.2 Սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստ
Սակրեբու լոյի բյու րոն կոլեգիալ մարմի ն է, որը իր լիիրավու թյանը պատկանող 

հարցերը քննարկու մ և  որոշու մը ընդու նու մ է սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստու մ: 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը չի 
որոշու մ սակրեբու լոյի բյու րոյի աշխատանքի կազմակերպման հարցերը և այն 
պետք է սահմանվի սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով): Սակրեբու լոյի 
բյու րոյի աշխատանքի կազմակերպու մը սահմանելիս կարելի է  կիրառել ստորև 
տրված երաշխավորական նորմե րը:

Սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստերը հրավիրու մ և ղեկավարու մ է սակրեբու լոյի 
նախագահը: Սակրեբու լոյի բյու րոն գործնականու մ հանդիսանու մ է մշտական 
գործող մարմի ն: Սակրեբու լոյի բյու րոյի ամե ն անդամ իր իրավասու թյու նը 
իրականացնու մ է ծառայողական գործու նեու թյու նից կտրված: Այդ պատճառով 
բյու րոյի նիստը, անհրաժեշտու թյու նից ելնելով, կարող է հրավիրվել ցանկացած 
աշխատանքային օր: Չնայած դրան, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) անհրաժեշտ է սահմանվի սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստեր 
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անցկացնելու  նվազագու յն քանակու թյու ն: Սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստը ցանկալի 
է անցկացվի գոնե ամի սը երկու  անգամ, սակրեբու լոյի նախագահի հրամանով 
հաստատված ժամանակացու յցի համաձայն:

Կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով), նու յնպես պետք է որոշվի սակրեբու լոյի 
բյու րոյի արտահերթ նիստ անցկացնելու  կարգը: Սակրեբու լոյի բյու րոյի արտահերթ 
նիստ կարող է հրավիրվել սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց սեփական 
նախաձեռնու թյամբ, ինչպես նաև հանձնաժողովի կամ ֆրակցիայի գրավոր 
պահանջի հիման վրա:

Տեղեկու թյու նը սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստ անցկացնելու  վայրի, ժամանակի 
և օրակարգի վերաբերյալ և քննարկվելիք հարցերով շահագրգռված անձանց 
կողմի ց  կարծիքներ առաջադրելու  ժամկետի մասին պետք է հրապարակվի նիստի 
անցկացու մի ց գոնե 7 օր շու տ: 

Սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստի օրակարգը կազմու մ է սակրեբու լոյի նախագահը: 
Բյու րոյի անդամն երի առաջարկու թյամբ օրակարգու մ հնարավոր է մտցվեն 
փոփոխու թյու ններ: Օրակարգը և դրանու մ փոփոխու թյու նների մտցնու մը 
հաստատու մ է բյու րոն՝ նիստին ներկա անդամն երի մե ծամասնու թյամբ: 

Սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստու մ նրա անդամի  ներկայու թյու նը պարտադիր է: 
Հարգելի պատճառով բյու րոյի նիստին չմասնակցելու  դեպքու մ, հանձնաժողովի 
նախագահի ձայնի նու յն իրավու նքով կարող է փոխարինել նրա տեղակալը, 
իսկ ֆրակցիայի նախագահին՝ նրա տեղակալը կամ ֆրակցիայի անդամը՝ 
համապատասխան փաստաթու ղթ ներկայացնելու  դեպքու մ: Ելնելով այն 
բանից, որ սակրեբու լոյի բյու րոն, հիմն ականու մ, քննարկու մ է սակրեբու լոյի 
աշխատանքի կազմակերպական հարցերը, որոնք հնարավոր է  կապվեն որոշակի 
կազմակերպական մի ջոցառու մն երի անցկացման հետ, բյու րոյի նիստերին 
խորհրդակցական ձայնի իրավու նքով անհրաժեշտ է մասնակցեն գամգեբելին 
(քաղաքապետը) և սակրեբու լոյի աշխատակազմի  պետը: Բյու րոյի նիստին 
խորհրդակցական ձայնի իրավու նքով կարող են ներկա գտնվել նաև սակրեբու լոյի 
անդամն երը: Բյու րոյի նիստու մ հարցի քննարկմանը մասնակցելու  իրավու նք 
ու նեն բյու րոյի անդամն երը, իսկ բյու րոյի նիստի նախագահի համաձայնու թյամբ՝ 
խորհրդակցական ձայնի իրավու նքով մասնակցող անձինք: Վեճը կարող է 
դադարեցվել մի այն այն ժամանակ, երբ բյու րոյի  ամե ն անդամի  կտրվի կարծիք 
հայտնելու  հնարավորու թյու ն:

Սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստը իրավասու  է, եթե նրան ներկա է բյու րոյի 
անդամն երի ցու ցակով կազմի  կեսից ավելին: Որոշու մ բյու րոյի նիստու մ ընդու նվու մ 
է նիստին ներկա անդամն երի մե ծամասնու թյամբ, բաց քվեարկու թյամբ: Ձայների 
հավասար բաժանվելու  դեպքու մ, սակրեբու լոյի նախագահն ու նի վճռական ձայնի 
իրավու նք: Բյու րոյի որոշմամբ, առանձին հարցերի մասին կարող է անցկացվել 
գաղտնի քվեարկու թյու ն: 

Սակրեբու լոյի բյու րոն քննարկվող հարցերի կապակցու թյամբ ընդու նու մ 
է երաշխավորու թյու ններ, եզրակացու թյու ններ, առաջարկու թյու ններ, իսկ 
կազմակերպչական հարցերի կապակցու թյամբ՝ որոշու մն եր: Սակրեբու լոյի 
բյու րոյի  որոշու մն երը ձևակերպվու մ են սակրեբու լոյի նախագահի հրամանի 
տեսքով: Սակրեբու լոյի բյու րոյի կողմի ց ընդու նված որոշու մն երը պարտադիր 
կերպով հրապարակվելու  են և սակրեբու լոն պետք է ծանոթանա դրանց առաջիկա 
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նիստու մ: 
Սակրեբու լոյի բյու րոյի որոշու մն երը ձևակերպվու մ են բյու րոյի նիստի 

արձանագրու թյամբ, որը ստորագրու մ է բյու րոյի նիստի նախագահը: Բյու րոյի 
անդամը, որը չի համաձայնու մ բյու րոյի որոշմանը, իրավու նք պետք է ու նենա իր 
կարծիքը մցտնելու  բյու րոյի նիստի արձանագրու թյան մե ջ: Սակրեբու լոյի բյու րոյի 
նիստի արձանագրու թյու նը ձևակերպու մ և հրապարակու մ է սակրեբու լոյի 
աշխատակազմը մի նչև բյու րոյի նիստի անցկացու մը 2 օրվա ժամկետու մ: 
Սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստի արձանագրու թյու նու մ նշված են. 

 սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստի ժամանակը և տեղը,
 նիստի նախագահի և բյու րոյի նիստին ներկա անձանց ով լինելը,
 քննարկման առարկան,
 քվեարկու թյան արդյու նքները,
 ընդու նված որոշու մը:

Սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստի արձանագրու թյան պատճեները պետք է 
ու ղարկվեն սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երին, ֆրակցիաներին, ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբերին և գամգեբելիին (քաղաքապետին):

Սակրեբու լոն, նիստին ներկաների ձայների մե ծամասնու թյամբ, սակայն 
ցու ցակով կազմի  1/3-ից ոչ պակաս, իրավու նք ու նի լու ծարել կամ փոփոխու թյու ն 
մտցնել սակրեբու լոյի բյու րոյի որոշման մե ջ:

Սակրեբու լոյի բյու րոյի կազմակերպական-տեխնիկական  ծառայու թյու նները և 
գործու նեու թյու նը ապահովու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմը:
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Գլու խ IV. Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն եր և 

ժամանակավոր աշխատանքային խմբեր

4.1 Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն եր 
Սակրեբու լոյի արդյու նավետ գործու նեու թյան կարևորագու յն գործիքներից 

մե կը սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երն են: Դրանց ակտիվու թյու նից և 
կատարած աշխատանքից նշանակալիորեն կախված է սակրեբու լոյի կողմի ց 
սեփական իրավասու թյու նների արդյու նավետ իրականացու մը: «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 28-րդ 
հոդվածի առաջին կետի համաձայն, «Սակրեբու լոյու մ հարցերի նախնական 
պատրաստու թյան, որոշու մն երի կատարմանը աջակցու թյան, շրջանային 
վարչու թյան (քաղաքապետարանի) և նրա կառու ցվածքային մի ավորների 
վերահսկողու թյան նպատակով ստեղծվու մ է առնվազն 5 հանձնաժողով»: Օրենքի 
այս հոդվածով  սահմանված են սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի ստեղծման և 
գործու նեու թյան հիմն ական նպատակները.

 սակրեբու լոյի կողմի ց նրա իրավասու թյանը պատկանող հարցերի նախօրոք 
պատրաստու մը,
 սակրեբու լոյի որոշու մն երի կատարման աջակցու թյու նը, 
 ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի և նրա կառու ցվածքային մի ավորների 
գործու նեու թյան վերահսկու մը:

Օրենքով սահմանված չէ, թե ինչպիսի հանձնաժողովն եր է հարկավոր ստեղծել: 
Մատնանշված է մի այն հանձնաժողովն երի առավելագու յն քանակու թյու նը՝ 5 
հանձնաժողովից ոչ ավել: Հանձնաժողովն երի կողմի ց քննարկվելիք հարցերը 
որոշվու մ են սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով): Դրա հետ մի ասին, 
օրենքով սահմանված նպատակը՝ սակրեբու լոյի կողմի ց իր իրավասու թյանը 
պատկանող հարցերի նախօրոք պատրաստու մը, ցու յց է տալիս հանձնաժողովն երի 
երկու  հիմն ական տեսակ.

 հանձնաժողովն եր, որոնք ապահովու մ են սակրեբու լոյի գործու նեու թյան 
կազմակերպական հարցերի պատրաստու մը (սակրեբու լոյի անդամն երի 
իրավասու թյու նների ճանաչու մ և դադարեցու մ, սակրեբու լոյի անդամի  
նկատմամբ կարգապահական մի ջոցի կիրառու մ, քվեարկու թյու նու մ ձայների 
հաշվու մ և այլն), 
 հանձնաժողովն եր, որոնք նախօրոք պատրաստու մ են սակրեբու լոյի 
լիիրավու թյանը պատկանող ճյու ղային հարցերը: Այդպիսիք են. ճյու ղային 
հանձնաժողովն երը՝ ֆինանսա-բյու ջետային, տնտեսական հարցերի, 
ենթակառու յցի, կոմու նալային տնտեսու թյան, սոցիալական հարցերի և այլն):

 Օրենքով սահմանված չէ, թե քանի անդամ պետք է լինի հանձնաժողովու մ, դա ևս 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) լու ծվելու  հարց է, թերևս, հաշվի է 
առնվելու  այն, որ հանձնաժողովը կոլեգիալ մարմի ն է և, համապատասխանաբար, 
նրա կազմու մ չի կարող լինել 3 անձից պակաս: 

Օրենքը չի որոշու մ հանձնաժողովի իրավասու թյան ժամկետը: Միաժամանակ, 
երբ օրենքը ցու յց է տալիս սակրեբու լոյի երկու  տեսակ աշխատանքային մարմն ի 
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գոյու թյու ն՝ սակրեբու լոյի հանձնաժողովը և ժամանակավոր աշխատանքային 
խմբերը, և կազմու մ է այս վերջինիս իրավասու թյու նների ժամկետը (երեք ամսից 
ոչ ավել), դա  նշանակու մ է այն, որ սակրեբու լոյի հանձնաժողով ստեղծվու մ է 
սակրեբու լոյի իրավասու թյան ժամկետով, թերևս պարզ է, սակրեբու լոն ցանկացած 
ժամանակ կարող է փոփոխու թյու ն մտցնել սեփական կանոնադրու թյան 
(ռեգլամե նտի) մե ջ լու ծարելու  գոյու թյու ն ու նեցող հանձնաժողովը կամ ստեղծելու  
նորը: 

Օրենքով որոշված չէ նաև հանձնաժողովն երի աշխատանքի 
պարբերականու թյու նը, թերևս, երբ օրենքը մատնանշու մ է հանձնաժողովի 
կարևորագու յն նպատակներից մե կը՝ սակրեբու լոյի որոշու մն երի կատարման 
աջակցու թյու նը, դա արդեն նշանակու մ է, որ սակրեբու լոյի հանձնաժողովը 
մշտական գործող մարմի ն է: Այն չի սահմանափակվու մ մի այն սակրեբու լոյի 
նիստի հարցերի նախնական պատրաստմամբ և քննարկմամբ: Սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովը ակտիվորեն պետք է ընդգրկված լինի սակրեբու լոյի կողմի ց 
ընդու նված որոշու մն երի գործադրման ընթացքի գործընթացու մ: Հանձնաժողովը 
որոշման գործադրման գործընթացին մասնակցու թյու նը, հիմն ականու մ 
իրականացնու մ է ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի և նրա կառու ցվածքային 
մի ավորների գործու նեու թյան վերահսկմամբ: Դա հանձնաժողովի կարևորագու յն 
գործառու յթն է, որով կատարվու մ է սակրեբու լոյի կողմի ց գործադիր մարմն ի 
գործու նեու թյան վերահսկողու թյու ն: 

4.2 Սակրեբու լոյի հանձնաժողով ստեղծելու  կարգը
Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի թվաքանակը և անվանու մը որոշվու մ է 

սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով): Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի 
թվաքանակը չպետք է 5-ից ավել լինի: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Վրաստանի օրգանական օրենքի համաձայն, սակրեբու լոյի հանձնաժողով պետք է 
ստեղծվի հետևյալ հաջորդականու թյամբ. 

 սակրեբու լոյի կողմի ց սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) 
հաստատու մ և սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) 
հանձնաժողովն երի թվաքանակու թյան և հանձնաժողովն երի անվանու մն երի 
որոշու մ,
 սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) համապատասխան, ըստ 
հանձնաժողովն երի, հանձնաժողովի նախագահի ընտրու թյու ն,
 հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ համապատասխան 
հանձնաժողովի կազմի  հաստատու մ,
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի դրու յթների հաստատու մ:

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) ընդու նմամբ, սակրեբու լոն 
որոշու մ է հանձնաժողովն երի թվաքանակը և անվանու մն երը, հանձնաժողովն երի 
ընդհանու ր իրավասու թյու նները և աշխատանքի կազմակերպման կարգը 
(հանձնաժողովն երի նիստերի պարբերականու թյու նը, նիստու մ հարցերի 
քննարկու մը և որոշու մ ընդու նելու  կարգը, հանձնաժողովի աշխատանքի 
կազմակերպական ապահովու մը և հանձնաժողովի նիստի արձանագրու թյու նը 
կազմե լու  կարգը): Հանձնաժողովի իրավասու թյան մանրամասնեցու մը 
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կատարվու մ է համապատասխան հանձնաժողովի դրու յթով, որը հաստատու մ 
է սակրեբու լոն: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքով 
որոշված չէ, թե ինչպես է հնարավոր ստեղծել սակրեբու լոյի նոր հանձնաժոողով, 
հանձնաժողովը լու ծարել կամ հանձնաժողովն երը մի ավորել: Այդ պատճառով 
այս հարցը պետք է սահմանվի սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով): 
Ելնելով այն բանից, որ նոր հանձնաժողովի ստեղծու մը կամ վերացու մը հնարավոր 
է իրականացնել մի այն սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) 
համապատասխան փոփոխու թյու ն մտցնելով, նոր հանձնաժողով ստեղծելիս, 
գոյու թյու ն ու նեցածը լու ծարելիս կամ կազմալու ծելիս անհրաժեշտ է կիրառել 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) փոփոխու թյու ն մտցնելու  
կարգը: Այդ կարգը կարող է լինել հետևյալ կերպ. «Սակրեբու լոյի նախագահը, 
սակրեբու լոյի բյու րոն կամ սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակով կազմի  1/3-
ը իրավու նք ու նեն համապատասխան գրավոր հիմն ավորու մ ներկայացնելով 
բարձրացնել նոր հանձնաժողով ստեղծելու , գոյու թյու ն ու նեցողը լու ծարելու  
կամ հանձնաժողովն երը մի ավորելու  հարցը: Սակրեբու լոյի կողմի ց այս հարցով 
որոշու մը ընդու նվու մ է կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) համապատասխան 
հոդվածու մ փոփոխու թյու ններ կամ/և լրացու մն եր մտցնելու  ու ղիով»:

Հանձնաժողովի նախագահի ընտրու թյու նը հանձնաժողովի ձևավորման 
կարևորագու յն աստիճաններից մե կն է, քանզի, օրենքի համաձայն, 
հանձնաժողով չի ստեղծվի առանց նախագահ ընտրելու : Հանձնաժողովի 
նախագահին ընտրու մ է սակրեբու լոն սակրեբու լոյի անդամն երի կազմի ց 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 35-
րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

Հանձնաժողովի ձևավորման փու լերից մե կը հանձնաժողովի նախագահի 
կողմի ց հանձնաժողովի կազմը սակրեբու լոյի հաստատմանը ներկայացնելն 
է: Հանձնաժողովի կազմու մ անդամի  կարգավիճակով կարող է մտցվել մի այն 
սակրեբու լոյի անդամը: Օրգանական օրենքը չի որոշու մ կարող են, արդյոք, 
սակրեբու լոյի նախագահը և սակրեբու լոյի փոխնախագահը լինել սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովի անդամն եր: Սակայն, ելնելով նրանից, որ սակրեբու լոյի 
նախագահը և սակրեբու լոյի փոխնախագահը ընդհանու ր ղեկավարու թյու ն 
և համակարգու մ պետք է կատարեն հանձնաժողովն երի աշխատանքին, 
անհրաժեշտ կլինի սակրեբու լոյի ռեգլամե նտու մ (կանոնադրու թյու նու մ) գրվի, 
որ սակրեբու լոյի նախագահը և սակրեբու լոյի փոխնախագահը չեն կարող լինել 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովի կազմու մ: 

Սակրեբու լոյի անդամի  մտնելը այս կամ այն հանձնաժողովու մ, կամավոր 
է: Դրա հետ մի ասին, օրենքը սակրեբու լոյի անդամի ն պարտավորեցնու մ է 
լինել սակրեբու լոյի գոնե մե կ հանձնաժողովի անդամ: Օրենքը պահանջու մ է, 
որ սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երու մ ֆրակցիաները ներկայացված լինեն 
համամասնորեն, այսինքն՝ ինչ համամասնու թյամբ ֆրակցիան ներկայացված 
է սակրեբու լոյու մ, նա իրավու նք ու նի համապատասխան համամասնու թյամբ  
ներկայացված լինել սակրեբու լոյի հանձնաժողովու մ: Դրա հետ մի ասին, 
ֆրակցիան, չնայած ֆրակցիայու մ մի ավորված անդամն երի թվաքանակին, 
կարող է ամե ն հանձնաժողովու մ ու նենալ գոնե մե կ ներկայացու ցիչ: 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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Ելնելով այն բանից, որ սակրեբու լոյի անդամն երը հանձնաժողովու մ 
կամավոր են անդամագրվու մ, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նախագահը 
չի կարող սակրեբու լոյի անդամի ն (առավել ևս սակրեբու լոյի ֆրակցիային) 
մե րժել հանձնաժողովու մ անդամ մտցնելը: Դրա հետ մի ասին հաշվի է 
առնվելու  այն, որ սակրեբու լոյի անդամը մի աժամանակ կարող է լինել 
սակրեբու լոյի մի այն երկու  հանձնաժողովի կազմու մ: Այդպիսով, սակրեբու լոն 
հանձնաժողովն երի կազմը հաստատելիս պետք է ի նկատի ու նենա ինչպես 
ֆրակցիաների համամասնու թյան սկզբու նքը, այնպես էլ հանձնաժողովն երու մ 
հանձնաժողովի անդամն երի թվաքանակի ավել-պակաս հարաբերակցու թյան 
պաշտպանու թյու նը: Սակրեբու լոյի ցանկացած անդամ իրավու նք ու նի ներկա 
գտնվել և մասնակցել սակրեբու լոյի հանձնաժողովի բաց կամ փակ նիստին, 
չնայած այն բանին, նա այս հանձնաժողովի անդամ հանդիսանո՞ւմ է, թե ոչ: 
Թերևս պարզ է, հանձնաժողովի կողմի ց որոշու մ ընդու նելու ն մասնակցու մ են 
մի այն այս հանձնաժողովի անդամն երը: Սակրեբու լոյի կողմի ց սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովի կազմը հաստատելու ց հետո, սակրեբու լոյի հանձնաժողովը 
իրավասու  է ձեռնամու խ լինել աշխատանքին: Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի 
կազմու մ հետագա փոփոխու թյու նների մտցնու մը հանձնաժողովի նախագահի 
ներկայացմամբ հաստատու մ է սակրեբու լոն: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքու մ մտցված 
փոփոխու թյու ններով և լրացու մն երով, սակրեբու լոյի ամե ն հանձնաժողով 
պետք է ու նենա սակրեբու լոյի կողմի ց հաստատված անհատական դրու յթ: 
Մինչև փոփոխու թյու նը, օրգանական օրենքը չէր պահանջու մ հանձնաժողովի 
դրու յթի գոյու թյու նը և նրանց իրավասու թյու նը և աշխատանքի կարգը 
որոշվու մ էր սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով): Սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովի կազմը հաստատելու ց հետո հանձնաժողովը պետք է մշակի և 
սակրեբու լոյի հաստատմանը ներկայացնի հանձնաժողովի կանոնադրու թյան 
նախագիծը: 

Հանձնաժողովը սակրեբու լոյի մշտական գործող մարմի ն է, որին իր 
իրավասու թյու նները կատարյալ իրականացնելու  և լիիրավ որոշու մն եր 
ընդու նելու  համար հարկավոր են համապատասխան ճյու ղի մասնագետներ 
և փորձագետներ: Այդ նպատակով (ելնելով այն բանից, որ հնարավոր 
է սակրեբու լոյի կազմի  մե ջ չլինել ամե ն ճյու ղի բարձր որակավորման 
մասնագետներ), օրենքը սակրեբու լոյի նախագահին իրավու նք է տալիս 
հանձնաժողովու մ աշխատանքի հրավիրել սակրեբու լոյի անդամ չհանդիսացողի 
ինչպես ժամանակավոր, այնպես էլ հանձնաժողովի իրավասու թյան 
ժամկետով: Հանձնաժողովու մ այս անձի աշխատանքը կարող է լինել առանց 
վարձատրու թյան (մե կ անգամ խորհրդատվու թյան տեսքով) կամ վարձատրվող: 
Սակրեբու լոն, տեղական բյու ջեն ընդու նելիս, պետք է ի նկատի ու նենա ամե ն 
հանձնաժողովի համար վարձատրվող մասնագետ հրավիրելու  ծախսերը: Այս 
լիմի տի շրջանակներու մ սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նախագահը ընտրու մ 
է հանձնաժողովին անհրաժեշտ մասնագետների: Հանձնաժողով հրավիրված 
վարձատրվող մասնագետների հետ կնքվու մ է աշխատանքային պայմանագիր և 
վճռվու մ է սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց համապատասխան հանձնաժողովի 
նախագահ ներկայացնելու  հիման վրա: 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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4.3 Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երը և նրանց իրավասու թյու նները 
Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) պետք է որոշվի 

սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի անվանու մը և, (ռեգլամե նտով) ցանկալի է 
սահմանվեն նաև այն ընդհանու ր իրավասու թյու նները, որոնք ընդհանու ր են 
բոլոր հանձնաժողովն երի համար: Նման դեպքու մ, սկզբից ևեթ անհրաժեշտ 
կլինի հանձնաժողովի դրու յթներու մ հարցերը կրկնել: Սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) այս նպատակով, պետք է գրանցվի, որ 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովը.

 աշխատանքային պլանին համապատասխան մշակու մ, քննարկու մ և 
սակրեբու լոյի նիստի համար պատրաստու մ է սակրեբու լոյի որոշու մն երի 
նախագծերը և ներկայացնու մ է սակրեբու լոյի բյու րոյին,
 նախապես քննարկու մ է սակրեբու լո մտցված, նրա ոլորտին 
պատկանող սակրեբու լոյի որոշու մն երի նախագծերը, պատրաստու մ է 
եզրակացու թյու նները, կազմակերպու մ է և/կամ մասնակցու մ է դրանց 
քննարկմանը,
 ու նկնդրու մ է սակրեբու լոյին հաշվետու  մարմի նների և պաշտոնատար 
անձանց հաշվետվու թյու նները, 
 քննարկու մ է այն պաշտոնատար անձանց թեկնածու թյու նները, որոնց ընտրու մ 
է (ազատու մ է) և/կամ, որոնց նշանակմանը (ազատմանը) համաձայնու թյու ն է 
տալիս սակրեբու լոն և եզրակացու թյու նները ներկայացնու մ է սակրեբու լոյի 
բյու րոյին և սակրեբու լոյին,
 քննարկու մ է ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների 
փաստաթղթի, մու նիցիպալային ծրագրերի և բյու ջետային նախագծերը և 
մշակու մ է եզրակացու թյու նները,
 վերահսկու մ է սակրեբու լոյի որոշու մն երի կատարու մը և  անհրաժեշտու թյան 
դեպքու մ համապատասխան եզրակացու թյու նը ներկայացնու մ է սակրեբու լոյին:

Ցանկալի է, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) նշվի, որ 
սակրեբու լոյի առջև հաշվետու  պաշտոնատար անձինք հանձնաժողովի պահանջով 
պարտավոր են հանձնաժողովի կողմի ց սահմանված ժամկետու մ ներկայացնել 
համապատասխան փաստաթղթեր, եզրակացու թյու ններ և այլ նյու թեր, մասնակցել 
հանձնաժողովի նիստերին, պատասխանել նիստու մ առաջադրված հարցերին և 
ներկայացնել իրականացրած գործու նեու թյան հաշվետվու թյու նը: Ինչ վերաբերու մ 
է սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի առանձնահատու կ իրավասու թյու ններին, այն 
պետք է սահմանվի համապատասխան հանձնաժողովի դրու յթով: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
համաձայն, սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի գործու նեու թյու նը համակարգու մ և 
հանձնաժողովի աշխատանքային պլանները հաստատու մ է սակրեբու լոյի բյու րոն: 

Սակրեբու լոյու մ, նրա իրավասու թյու ններից ելնելով, կարող են ստեղծվել 
հետևյալ հանձնաժողովն երը. 

 մանդատային, ընթացակարգային հարցերով և վարքի հանձնաժողով,
 ֆինանսա-բյու ջետային հանձնաժողով,
 տարածական-տարածքային նախագծման և ենթակառու յցի հանձնաժողով,
 ու նեցվածքի կառավարման և բնական ռեսու րսների հարցերով հանձնաժողով,
 սոցիալական հարցերով հանձնաժողով:
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ա) Մանդատային, ընթացակարգային հարցերով և վարքի հանձնաժողովի 
իրավասու թյու նների մե ջ կարող են մտնել.

 սակրեբու լոյի անդամն երի կողմի ց Վրաստանի օրենսդրու թյան և սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) պահանջների պաշտպանու թյան 
վերահսկողու թյու նը, 
 սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյան դադարեցման և իրավասու թյու նների 
ճանաչման մասին առաջարկու թյան պատրաստու մը և սակրեբու լոյի 
հաստատմանը ներկայացնելը:
 սակրեբու լոյի անդամի  կարգավիճակի հետ սակրեբու լոյի անդամի  
պաշտոնական և ձեռներեցային գործու նեու թյան անհամատեղու թյան հարցերի 
ու սու մն ասիրու մը և սակրեբու լոյին համապատասխան առաջարկու թյու ններ 
ներկայացնելը,
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երու մ և ժամանակավոր աշխատանքային 
խմբերու մ սակրեբու լոյի անդամն երի համամասնական ներկայացու ցչական 
քվոտի որոշման մասին առաջարկու թյու նների պատրաստու մը,
 ֆրակցիայի գրանցման համար անհրաժեշտ նյու թերի ու սու մն ասիրու մը և 
սակրեբու լոյի նիստին համապատասխան եզրակացու թյու ն ներկայացնելը, 
 սակրեբու լոյի նիստին ֆրակցիայի լու ծարման, ֆրակցիայի կազմի ց անդամի  
դու րս գալու , ֆրակցիայի նախագահի ընտրու թյան, պաշտոնանկու թյան, 
պաշտոնաթողու թյան, ֆրակցիայի  հիմն ադիր փաստաթղթերու մ ու ղղու մն եր 
մտցնելու  մասին տեղեկու թյան մատու ցու մը,
 սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված դեպքերու մ 
ժամանակավորապես ձայները հաշվող հանձնաժողովի գործառու յթների 
կատարու մը, գաղտնի քվեարկու թյու ն անցկացնելու  վայրի և քվեաթերթերի 
ձևի որոշու մը, 
 ինքնակառավարող մի ավորի խորհրդանշանների հաստատման և դրանցու մ 
փոփոխու թյու ններ մտցնելու  մասին առաջարկու թյու նների մշակու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի պատվավոր պարգևների և կոչու մն երի 
ընդու նման և շնորհման կարգը հաստատելու  մասին սակրեբու լոյին 
առաջարկու թյու ններ ներկայացնելը,
 ինքնակառավարման հանրային ծառայողների կադրային 
քաղաքականու թյու նը որոշելու , ծառայողական վարքի, մարդկային 
ռեսու րսների կառավարման, ինքնակառավարման հանրային ծառայողների 
ատեստացիաների և մրցու յթների անցկացման, որակավորման բարձրացման 
և վերապատրաստման հարցերով առաջարկու թյու նների մշակու մը, նշված 
ոլորտու մ ընդու նված որոշու մն երի կատարման և անցկացրած մի ջոցառու մն երի 
իրականացման վերահսկողու թյու նը, 
 տեղական ինքնակառավարման աստիճանավորների հաստիքային ցանկի 
որոշման, պաշտոնական շահու յթի դրու յքների, աստիճանավորների հավելյալ 
որակավորման պահանջների որոշման, պաշտոնական հրահանգերի, 
աշխատանքային նկարագրու թյու նների և հաշվետվու թյու նների կազմման, 
տեղական ինքնակառավարման աստիճանավորների մրցու թային-
ատեստացիոն հանձնաժողովի ստեղծման մասին առաջարկու թյու նների 
մշակու մը, սակրեբու լոյի կողմի ց այս հարցերով ընդու նված որոշու մն երի 
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պաշտպանու թյան և կատարման վրա վերահսկողու թյու նը,
 սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի), սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովն երի, սակրեբու լոյի աշխատակազմի , շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի), շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
կառու ցվածքային մի ավորների և տարածքային մարմի նների դրու յթների 
նախագծերի և դրանցու մ փոփոխու թյու ններ մտցնելու  հարցերով 
առաջարկու թյու նների պատրաստու մը:

Մանդատային, ընթացակարգային հարցերով և վարքի հանձնաժողովու մ, 
հանձնաժողովի անդամն երից կարելի է ստեղծել. մանդատային և ընթացակարգային 
հարցերով, ինչպես նաև կադրային քաղականու թյան և վարքի աշխատանքային 
խմբեր:

բ) Ֆինանսա-բյու ջետային հանձնաժողովի իրավասու թյան մե ջ կարող են մտնել. 
 վերահսկողու թյու նը ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի 
պատրաստման գործընթացի վրա: Ինքնակառավարող մի ավորի ֆինանսական 
մարմն ի հաշվարկի, մու տքերի և ելքերի կանխագու շակային  ցու ցանիշների 
մասին տվյալների քննարկու մը, համապատասխան եզրակացու թյու նների և 
երաշխավորու թյու նների մշակու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի, բյու ջեի կատարման 
հաշվետվու թյան, ինչպես նաև բյու ջեու մ փոփոխու թյու նների և լրացու մն երի 
մասին նորմատիվային ակտի նախագծի նախնական քննարկու մը, 
համապատասխան եզրակացու թյան պատրաստու մը և այս հարցերով 
սակրեբու լոյի նիստու մ որպես համազեկու ցող ելու յթը,
 «Բյու ջետային օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրենքի 78-րդ հոդվածի 6-րդ կետով 
նախատեսված դեպքերու մ սակրեբու լոյին եզրակացու թյու ն ներկայացնելը 
սակրեբու լոյի ֆրակցիայի կամ/և սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակով կազմի  
առնվազն 1/3-ի կողմի ց նախաձեռնած բյու ջեի նախագծի գամգեբելիին 
(քաղաքապետին) ու ղարկված դիտողու թյու նների համապատասխանու թյան 
մասին, ինքնակառավարող մի ավորի ֆինանսական մարմն ի կողմի ց 
«Բյու ջետային օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրենքի 82-րդ հոդվածի 
համապատասխան պատրաստված բյու ջեի ամե նամսյա և ամե ն եռամսյակային 
նկարագրու թյան մասին եզրակացու թյան պատրաստու մը, 
 ինքնակառավարող մի ավորի ֆինանսական մարմն ի կողմի ց «Բյու ջետային 
օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրենքի 84-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն 
պատրաստված տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջետային 
մու տքերի, ծախսերի, մն ացորդի փոփոխու թյու նների և լրիվ սալդոյի 
ցու ցանիշով ներկայացված հաշվետվու թյան ամե նամսյա քննարկու մը 
և համապատասխան երաշխավորու թյու նների և առաջարկու թյու նների 
մշակու մը,
 «Բյու ջետային օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի օրենքի 85-րդ հոդվածի 
համապատասխան, գամգեբելիի (քաղաքապետի) կողմի ց պատրաստված 
բյու ջեի կատարման եռամսակային տեսու թյան քննարկու մը և սակրեբու լոյին 
համապատասխան եզրակացու թյու ններ և երաշխավորու թյու ններ 
ներկայացնելը,
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 առաջարկու թյու նների և եզրակացու թյու նների մշակու մը տեղական հարկերի 
և տու րքերի ընդու նման և վերացման, դրանց վրա արտոնու թյու նների որոշման 
և դրու յքների սահմանման մասին,
 առաջարկու թյու նների և եզրակացու թյու նների մշակու մը տեղական բյու ջեու մ 
պահու ստային հիմն ադրամի  ստեղծման և դրա կառավարման կանոնների 
մասին, երեք ամի սը մե կ անգամ սակրեբու լոյին պահու ստային հիմն ադրամի  
կիրառման մասին լրատվու թյու ն ներկայացնելը, 
 ինքնակառավարող մի ավորի կողմի ց վարկ կամ դրամաշնորհ վերցնելու  
հարցի և համապատասխան պայմանագրի նախագծի մասին սակրեբու լոյին 
եզրակացու թյու ն պատրաստելը,
 մու նիցիպալային ներդրու մն երի ու ղղու թյու նների և նպատակային ծրագրերի 
գործու նեու թյու ն իրականացնելու ն անհրաժեշտ մի ջոցների որոշման, 
ինչպես նաև համատեղ նախագծեր իրականացնելու  նպատակով այլ 
ինքնակառավարող մի ավորի հետ բյու ջետային մի ջոցները մի ավորելու  մասին 
պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ  եզրակացու թյու ն մշակելը,
 տեղական գնու մն երի պլանի հաստատման համար սակրեբու լոյի նախագահի 
առաջարկու թյան մասին սակրեբու լոյի եզրակացու թյու նը ներկայացնելը, 
 սակրեբու լոյի նախագահի համաձայնու թյան մասին եզրակացու թյան 
պատրաստու մը, որը վերաբերու մ է ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի 5%-
ից ավել արժողու թյան գործարք կնքելու ն,
 սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նելի նորմատիվային նախագծերի հնարավոր 
արդյու նքների ֆինանսա-տնտեսական հաշվարկի արդարացիու թյան մասին 
սակրեբու լոյին եզրակացու թյու ն ներկայացնելը,
 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
57-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերով սահմանված աու դիտորային ստու գման 
հաշվետվու թյան, ինչպես նաև տեղական բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան 
քննարկու մը և սակրեբու լոյի նիստու մ համազեկու ցմամբ ելու յթը տեղական 
բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյու նը հաստատելիս, 
 ինքնակառավարող մի ավորի հաստատված բյու ջեու մ փոփոխու թյու ններ 
չմտցնելով, ծախսու մային հիմն արկու թյան բյու ջետային դասակարգման 
հոդվածների և գաղտնագրերի (կոդերի) մի ջև գու մարների վերաբաշխման 
վերաբերյալ գամգեբելիի (քաղաքապետի) առաջարկու թյան քննարկու մը 
և սակրեբու լոյի նախագահին համապատասխան եզրակացու թյու ններ և 
երաշխավորու թյու ններ ներկայացնելը:

գ) Տարածական-տարածքային նախագծման և ենթակառու յցի հանձնաժողովի 
իրավասու թյան մե ջ կարող են մտնել.

 սակրեբու լոյին առաջարկու թյու ններ և եզրակացու թյու ններ ներկայացնելը 
ինքնակառավարող մի ավորի տարածական-տարածքային  պլանավորման, 
ինքնակառավարող մի ավորի տարածական-տարածքային պլանավորման 
նորմե րը և կանոնները սահմանելու , ինքնակառավարող մի ավորի 
տարածքը գոտիների (պատմա-մշակու թային, կանաչապատման, հանգստի, 
արդյու նաբերական, առևտրական, գյու ղատնտեսական նշանակու թյան և այլ 
առանձնահատու կ գոտիների) բաժանելու , դրանց սահմանները որոշելու  և 
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փոփոխելու  մասին,
 ինքնակառավարող մի ավորի հողօգտագործման գլխավոր պլանի և 
կառու ցապատման կարգավորման պլանի նախագծերի քննարկու մը և 
սակրեբու լոյին համապատասխան եզրակացու թյու ն ներկայացնելը,
 սակրեբու լոյին առաջարկու թյու ններ ներկայացնելը բնակավայրերի 
տարածքների կիրառման և կառու ցապատման կարգավորման կանոնների, 
ինչպես նաև քաղաքաշինու թյան փաստաթղթերի հաստատման մասին,
 ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի բարեկարգման և ինժեներային 
ենթակառու յցի զարգացման ծրագրերի նախագծերի քննարկու մը և 
սակրեբու լոյին համապատասխան եզրակացու թյու ն ներկայացնելը,
 ինքնակառավարող մի ավորի  բնակավայրերու մ փողոցների, հրապարակների 
անվանադրու մն երի և համարակալու թյան մասին սակրեբու լոյին 
համապատասխան առաջարկու թյու ններ ներկայացնելը,
 ինքնակառավարող մի ավորու մու մ վարչական մի ավորների ստեղծման, 
լու ծարման, դրանց սահմանների որոշման և փոփոխման մասին սակրեբու լոյին 
համապատասխան առաջարկու թյու ն ներկայացնելը,
 տեղական ճանապարհների պահպանու թյան և զարգացման ծրագրերի և 
պլանների նախագծերի քննարկու մը և  սակրեբու լոյին համապատասխան 
որոշու մն եր ներկայացնելը,
 մու նիցիպալային տրանսպորտով սպասարկու մն երի և տեղական 
փոխադրու մն երի կանոնները, տրանսպորտային երթու ղիների և 
ժամանակացու յցերի որոշման, տեղական ու ղևորական փոխադրու մն երի, 
ավտոմե քենայի կանգնեցման կարգավորիչ նորմե րի սահմանման մասին 
սակրեբու լոյին համապատասխան առաջարկու թյու ն ներկայացնելը, 
 տրանսպորտային համակարգի զարգացման տեղական ծրագրերի 
նախագծերի քննարկու մը և սակրեբու լոյին եզրակացու թյան առաջադրու մը 
այս ծրագրերի հաստատման կապակցու թյամբ,
 ինքնակառավարման մի ավորի տարածքի վրա տեղական ավտոոմոբիլային 
ճանապարհների և ճանապարհային երթևեկու թյան նախագծման մասին 
սակրեբու լոյին համապատասխան առաջարկու թյու ններ առաջադրելը,
 դրսի առևտրի, շու կաների և տոնավաճառների կարգավորման կանոնների, 
շու կաների և տոնավաճառների համար տեղերի հատկացման և 
կազմակերպական կանոնների մասին սակրեբու լոյին համապատասխան 
առաջարկու թյու ններ ներկայացնելը,
 արտաքին գովազդի տեղադրման կարգավորիչ նորմե րի սահմանման 
կապակցու թյամբ սակրեբու լոյին համապատասխան առաջարկու թյու ններ 
ներկայացնելը,
 ինքնակառավարող մի ավորի տեղեկատվու թյան հայեցակարգի և ծրագրի և 
ինքնակառավարող մի ավորի  կայք-էջի դրու յթների նախագծերի քննարկու մը 
և սակրեբու լոյին համապատասխան եզրակացու թյու ն ներկայացնելը, 
 ինքնակառավարող մի ավորու մու մ լրատվական համակարգի, ցանցի, 
բազաների, տվյալների բանկերի կիրառման կանոնների սահմանման 
կապակցու թյամբ սակրեբու լոյին համապատասխան առաջարկու թյու ններ 
ներկայացնելը: 
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Հանձնաժողովու մ իրավասու թյու նների վերաբաշխման նպատակով, 
հանձնաժողովի անդամն երից կարելի է ստեղծել. տարածական-տարածքային 
նախագծման, ենթակառու յցի և լրատվական համակարգի զարգացման հարցերի 
աշխատանքային խմբեր:

դ) Ունեցվածքի կառավարման և բնական ռեսու րսների հարցերի 
հանձնաժողովի իրավասու թյու նու մ կարելի է մտցնել առաջարկու թյու նների, 
երաշխավորու թյու նների և եզրակացու թյու նների պատրաստու մը.

 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքին տիրելու , տնօրինելու  և 
ու նեցվածքից օգտվելու  կանոնների սահմանման մասին,
 տեղական գնու մն երի պլանների նախագծերի և տեղական գնման կանոնների 
սահմանման մասին, 
 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի ձեռքբերման, տիրապետման, 
օգտագործման և կառավարման մասին,
 մասնավոր իրավու նքի իրավաբանական դեմքերի ստեղծման, 
վերակազմավորման և լու ծարման մասին, 
 ինքնակառավարող մի ավորի սեփականաշնորհվելիք օբյեկտների ցանկի 
նախագծի հաստատման, ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի 
մասնավորեցման ծրագրերի և դրանց կատարման հաշվետվու թյան 
հաստատման մասին,
 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման նախնական 
գնի և օգտագործման վարձի չափի որոշու մը. ինքնակառավարող մի ավորի 
ու նեցվածքը աճու րդի ձևով սեփականաշնորհելու  ժամանակ աճու րդու մ 
հաղթանակի հաստատման արձանագրու թյան տիպային ձևի  սահմանման 
մասին, 
 ինքնակառավարող մի ավորի սեփականու թյու նու մ եղող հողօգտագործման 
կանոնների որոշման մասին,
 բնական ռեսու րսների պահպանու թյան և զարգացման ծրագրերի նախագծերի 
հաստատման մասին,
 տեղական նշանակու թյան անտառի և տեղական նշանակու թյան ջրային 
պաշարների կառավարման կանոնների սահմանման մասին:

Հանձնաժողովու մ իրավասու թյու նների վերաբաշխման նպատակով, 
հանձնաժողովի անդամն երից կարելի է ստեղծել ու նեցվածքի կառավարման 
հարցերով և նու յնպես բնական ռեսու րսների աշխատանքային խմբեր: 

ե)Սոցիալական հարցերով հանձնաժողովի իրավասու թյան մե ջ կարող է 
մտնել առաջարկու թյու նների, երաշխավորու թյու նների և եզրակացու թյու նների 
պատրաստու մը.

 կրթու թյան, մշակու յթի և սպորտի զարգացման մու նիցիպալային ծրագրերի 
նախագծերի մասին,
 մի նչդպրոցական և արտադպրոցական հիմն արկու թյու նների ոչձեռներեցային 
(ոչկոմե րցիոն) իրավաբանական դեմքի ձևով ստեղծման և դրանց 
իրավասու թյու նների հետ կապված հարցերի մասին, 
 տեղական նշանակու թյան գրադարանների, թանգարանների, թատրոնների, 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ



120

ցու ցահանդեսների, մարզա-առողջարանային օբյեկտների գործու նեու թյանը 
աջակցող մու նիցիպալային ծրագրերի նախագծերի մասին,
 առողջապահու թյան և սանիտարա-համաճարակային ծառայու թյու նների 
մու նիցիպալային ծրագրերի նախագծերի մասին,
 բնակչու թյան աշխատանքային դասավորվածու թյանը և զբաղվածու թյանը 
նպաստող մու նիցիպալային ծրագրերի նախագծերի մասին,
 ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեից բնակչու թյան լրացու ցիչ սոցիալական 
սպասարկու մն երի տեսակների ֆինանսավորման մասին,
 սահմանափակ ու նակու թյու ններ ու նեցող անձանց սոցիալ-կենցաղային 
սպասարկու մն երի կանոնների և պայմանների սահմանման մասին:

Հանձնաժողովու մ իրավասու թյու նները վերաբաշխելու  նպատակով, 
հանձնաժողովի անդամն երից կարելի է ստեղծել կրթու թյան և առողջապահու թյան 
հարցերով, ինչպես նաև սոցիալական ապահովման և աշխատանքային 
զբաղվածու թյան հարցերով աշխատանքային խմբեր: 

4.4 Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նախագահ
Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նախագահին ընտրու մ է սակրեբու լոն «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 35-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգին համապատասխան: Մասնավորապես, «Սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովի նախագահին իր կազմի ց, սակրեբու լոյի իրավասու թյան ժամկետով, 
ցու ցակով կազմի  կեսից ավելիով, ընտրու մ է սակրեբու լոն: Հանձնաժողովի 
նախագահի թեկնածու թյու ն անվանելու  իրավու նք ու նի սակրեբու լոյի ցու ցակով 
կազմի  մե կ հինգերորդը»: Օրգանական օրենքի այս պահանջը, որ հանձնաժողովի 
նախագահի թեկնածու թյու ն անվանելու  իրավու նք ու նի մի այն սակրեբու լոյի 
անդամն երի մե կ հինգերորդը, չի կարելի արդարացի համարել այն բանի 
հաշվառու մով, որ օրգանական օրենքու մ մտցված փոփոխու թյու նների արդյու նքու մ, 
սակրեբու լոյի նախագահի թեկնածու  անվանել կարող է սակրեբու լոյի ցանկացած 
անդամ: Երևի, ավելի լավ կլիներ նման փոփոխու թյու ն մտցվեր նաև օրգանական 
օրենքի այս հոդվածու մ: 

Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու թյու ն անվանելու  
պահանջը սակրեբու լոյի անդամն երի առնվազն 1/5-ը պետք է առաջադրի գրավոր 
ձևով: Այն դեպքու մ, եթե թեկնածու թյան թվաքանակը երկու  և ավել է, սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովի նախագահի ընտրու թյու նը անց է կացվու մ սակրեբու լոյի 
նախագահի ընտրու թյանը համանման, այսինքն՝ կազմվու մ է անվանված 
թեկնածու ների մի ասնական ցու ցակ նրանց անվանու մն երի հերթականու թյանը 
համապատասխան և այնու հետև անց է կացվու մ բաց քվեարկու թյու ն անվանական 
ձևով կամ գաղտնի քվեարկու թյու ն՝ քվեաթերթերի մի ջոցով: Եթե անվանվեց մի այն 
մե կ թեկնածու , այս դեպքու մ կարելի է կիրառել սակրեբու լոյի փոխնախագահի 
ընտրու թյանը համանման կարգը, որը նախատեսու մ է թեկնածու ի իրար ետևից 
մի այն երկու  անգամ անվանելու  հնարավորու թյու ն: Սակրեբու լոն որոշու մը 
ընդու նու մ է սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակով կազմի  մե ծամասնու թյամբ: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական 
օրենքը չի նախատեսու մ սակրեբու լոյի հանձնաժողովի փոխնախագահի 
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պաշտոն, սակայն հանձնաժողովի աշխատանքի ավելի լավ կազմակերպման 
համար և այն բանից ելնելով, որ հանձնաժողովի նախագահը իրավասու  է 
գործառու յթները բաժանել հանձնաժողովի անդամն երի մի ջև, ցանկալի է, 
որ նա հանձնաժողովի անդամն երից մե կին հանձնարարի հանձնաժողովի 
փոխնախագահի պաշտոնակատարու թյու ն: Նման դեպքու մ, հանձնաժողովի այս 
անդամը իրավասու  է առանց հատու կ լիազորու թյան, կատարել հանձնաժողովի 
նախագահի իրավու նք-պարտականու թյու նները նրա բացակայու թյան դեպքու մ: 
Եթե հանձնաժողովի նախագահը չի որոշու մ իրեն փոխարինողին, հանձնաժողովի 
դրու յթու մ ցանկալի է գրվի, որ հանձնաժողովի նախագահի բացակայու թյան 
ժամանակ նրա պարտականու թյու նը կատարու մ է հանձնաժողովի ավագագու յն 
անդամը: Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի փոխնախագահը ինքնակառավարման 
պաշտոնատար անձ չէ, համապատասխանաբար, նա այս իրավասու թյու նը 
իրականացնու մ է անփոխհատու յց:

Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նախագահի հիմն ական իրավասու թյու նները 
տրված են «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական 
օրենքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, որի համաձայն, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի 
նախագահը.

 հրավիրու մ է, բացու մ է, նախագահու մ և վարու մ է հանձնաժողովի նիստերը, 
 ապահովու մ է Վրաստանի օրենսդրու թյամբ, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) և հանձնաժողովի դրու յթով սահմանված  ընթացակարգերի  
պաշտպանու թյու նը,
 կազմու մ է հանձնաժողովի նիստի օրակարգի նախագիծը, քննարկվող հարցով 
ելու յթ ու նենալ ցանկացողների ցու ցակը, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) և հանձնաժողովի դրու յթով սահմանված կարգով  որոշու մ է 
ելու յթ ու նեցողների հերթականու թյու նը և տալիս է նրանց խոսք,
 հարցը դնու մ է քվեարկու թյան և հայտարարու մ է արդյու նքները,
 ստորագրու մ է հանձնաժողովի նիստի արձանագրու թյու նները,
 գործու մ է հանձնաժողովի անու նից,
 հաշվետու  է հանձնաժողովի առջև, 
 իրականացնու մ է Վրաստանի օրենսդրու թյամբ, սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) և հանձնաժողովի դրու յթով սահմանված 
այլ իրավասու թյու ններ:

Բացի այս հիմն ական իրավասու թյու ններից, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե տու մ), ինչպես նաև համապատասխան հանձնաժողովի  դրու յթու մ 
ցանկալի է մատնանշվի հանձնաժողովի նախագահի այլ իրավասու թյու ններ, 
մասնավորապես, հանձնաժողովի նախագահը.

 հանդիսանու մ է հանձնաժողովի ներկայացու ցիչ, հանձնաժողովի անու նից 
ելու յթ է ու նենու մ սակրեբու լոյու մ, ինչպես նաև նրա սահմաններից դու րս,
 հանձնաժողովի անդամն երից նշանակու մ է իր տեղակալին,
 տալիս է առաջադրանքներ հանձնաժողովի անդամն երին,
 հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու  է հրավիրու մ տեղական 
ինքնակառավարման և պետական մարմի նների ներկայացու ցիչներին, 
փորձագետների և մասնագետների,
 սակրեբու լոյի բյու րոյի կողմի ց սահմանված քվոտի շրջանակներու մ 
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122

հանձնաժողովու մ աշխատանքի է հրավիրու մ փորձագետ-մասնագետների 
և նրանց թեկնածու թյու նները ներկայացնու մ է սակրեբու լոյի նախագահին 
աշխատանքային պայմանագիր ձևակերպելու  համար,
 նշանակու մ է հանձնաժողովի  խոորհրդատվական խորհրդի կազմը,
 վերահսկու մ է հանձնաժողովի կողմի ց ընդու նված որոշու մն երի կատարմանը,
 սակրեբու լոյին ներկայացնու մ է տարեկան հաշվետվու թյու ն հանձնաժողովի 
կողմի ց կատարած գործու նեու թյան մասին, 
 ստորագրու մ է հանձնաժողովի կողմի ց ընդու նված որոշու մն երը, 
եզրակացու թյու նները, երաշխավորու թյու նները և հանձնաժողովի նիստի 
արձանագրու թյու նները: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 35-
րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն, «Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նախագահին 
սակրեբու լոն կարող է պաշտոնանկ անել: Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի 
նախագահի պաշտոնանկու թյան հարցը սակրեբու լոյի առջև գրավոր կարող է 
դնել սակրեբու լոյի նախագահը, բյու րոն, սակրեբու լոյի ցու ցակով կազմի  առնվազն 
մե կ հինգերորդը, համապատասխան հանձնաժողովի կազմի  երկու  երրորդը: 
Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նախագահը պաշտոնից հեռացված կհամարվի, 
եթե նրա պաշտոնանկու թյան մասին առաջարկու թյանը աջակցի սակրեբու լոյի 
ցու ցակով կազմի  կեսից ավելին»: 

4.5 Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի անդամի  իրավու նք- 
պարտականու թյու նները

Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի անդամ կարող է լինել մի այն սակրեբու լոյի 
անդամը: Հանձնաժողովի անդամի  իրավու նքները և պարտականու թյու նները 
բխու մ են սակրեբու լոյի անդամի  իրավու նք-պարտականու թյու ններից, թերևս, 
որպես հանձնաժողովի անդամ, նա կարող է ու նենալ հանձնաժողովի հետ կապված  
առանձնահատու կ իրավու նք-պարտականու թյու ններ: Քանի որ «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը ու ղղակի չի որոշու մ 
հանձնաժողովի անդամի  առանձնահատու կ իրավու նք-պարտականու թյու նները, 
դա կարող է սահմանվել սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) 
և հանձնաժողովի դրու յթներով: Հանձնաժողովի անդամի  իրավու նք-
պարտականու թյու նները կարող են պարու նակել հետևյալը. 

 հավասար հիմու նքներով մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքին,
 քննարկվող հարցի շու րջ արտահայտել դիտողու թյու ններ, առաջարկու թյու ններ 
և կարծիքներ, ու նենալ տարբերվող դիրքորոշու մ,
 ցանկացած ժամանակ դու րս գալ հանձնաժողովի կազմի ց,
 իրականացնել սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) և 
հանձնաժողովի նախագահի կողմի ց նրա վրա դրված այլ իրավասու թյու ններ:

Հանձնաժողովի անդամի ն հանձնաժողովի անդամի  իրավասու թյու նը 
կդադարեցվի սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նները դադարեցնելու , 
հանձնաժողովի անդամի  սակրեբու լոյի նախագահ կամ սակրեբու լոյի 
փոխնախագահ ընտրվելու , կամ հանձնաժողովից դու րս գալու  մասին 
գրավոր դիմու մ ներկայացնելու  դեպքու մ: Հանձնաժողովի անդամի  կողմի ց 
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հանձնաժողովից դու րս գալու  մասին գրավոր դիմու մը պետք է հանձնվի 
սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն, որը պարտավոր է գրանցելու ն պես այն հանձնել  
սակրեբու լոյի  մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովին: 
Սակրեբու լոյի մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովը 
հարցը ու սու մն ասիրելիս ստու գու մ է, արդյոք, չի խախտվել «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 32-րդ հոդվածի 
7-րդ կետի պահանջը ( այն, որ սակրեբու լոյի անդամը պետք է լինի սակրեբու լոյի 
գոնե մե կ հանձնաժողովի անդամ): Եթե տեղ ու նի խախտու մ, սակրեբու լոյի 
մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովը պարտավոր 
է ցու ցմու նք տալ սակրեբու լոյի անդամի ն դրա վերաբերյալ: Սակրեբու լոյի 
մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովը սակրեբու լոյի 
առաջիկա նիստին տեղեկացնու մ է հանձնաժողովի անդամի  դիմու մի  մասին: 
Սակրեբու լոն սակրեբու լոյի անդամի  այս դիմու մը ընդու նու մ է տեղեկանքի 
տեսքով, առանց քվեարկու թյան: Հանձնաժողովի անդամի ն, հանձնաժողովի 
անդամու թյան իրավասու թյու նը դադարեցվու մ է  հանձնաժողովից դու րս գալու  
մասին գրավոր դիմու մ հանձնելու ց հետո: 

4.6 Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նիստ
Սակրեբու լոյի հանձնաժողովը կոլեգիալ մարմի ն է, որը իր լիիրավու թյանը 

պատկանող  հարցերը քննարկու մ և  որոշու մ է ընդու նու մ հանձնաժողովի նիստու մ: 
Սակրեբու լոյի հանձնաժողովը պետք է կազմված լինի առնվազն 3 անձից: Այդպիսով, 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) հնարավոր է հաստատվի, որ 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովը իրավասու  է ձեռնամու խ լինել աշխատանքին, եթե 
ընտրված է հանձնաժողովի նախագահը և հանձնաժողովի երկու  անդամ: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքով 
սահմանված չեն հանձնաժողովն երի նիստերի անցկացման կանոնները: 
Ելնելով այն բանից, որ սակրեբու լոյի ամե ն հանձնաժողով նիստի անցկացման 
մի ատեսակ կարգ կու նենա, ցանկալի է, այս հարցը  կարգավորվի սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) և ոչ թե հանձնաժողովն երի դրու յթներով: 
Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) հանձնաժողովն երի նիստերի 
անցկացման կարգը կարող է որոշվել հետևյալ կերպ. 

 հանձնաժողովի առաջին կազմակերպական նիստը պետք է հրավիրվի 
հանձնաժողովի կազմը հաստատելու ց 3 օրվա ժամկետու մ: Հանձնաժողովի 
առաջին կազմակերպական նիստը ընտրու մ է հանձնաժողովի 
փոխնախագահին, անհրաժեշտու թյան դեպքու մ ստեղծու մ է 
ենթահանձնաժողովն եր և բաշխու մ է գործառու յթները հանձնաժողովի 
անդամն երի մի ջև:
 հանձնաժողովի նիստերը պետք է կայանան գոնե ամի սը երկու  անգամ: 
Հանձնաժողովի նիստեր անցկացնելու  ժամանակացու յցը, հանձնաժողովի 
նախագահի ներկայացմամբ, հաստատու մ է սակրեբու լոյի նախագահը: 
Հանձնաժողովը նիստի անցկացման ժամանակացու յցը հրապարակու մ 
է ի տես հանրու թյան: Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի դրու յթու մ նու յնպես 
նախատեսված պետք է լինի սակրեբու լոյի հանձնաժողովի արտահերթ 
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նիստ հրավիրելու  կարգը: Հանձնաժողովի արտահերթ նիստ պետք է 
հրավիրվի սակրեբու լոյի նախագահի, սակրեբու լոյի բյու րոյի, հանձնաժողովի  
նախագահի կամ հանձնաժողովի անդամն երի 1/3-ի նախաձեռնու թյամբ: 
Հանձնաժողովը նաև  պարտավոր է սակրեբու լոյի կամ սակրեբու լոյի բյու րոյի 
հանձնարարու թյամբ, նրա կողմի ց որոշված ժամկետու մ անցկացնել նիստ և 
քննարկել հարցը: Սակրեբու լոյի նիստերի ժամանակ հանձնաժողովը կարող 
է հավաքվել սակրեբու լոյի հանձնարարու թյամբ, առանձին հարցեր շտապ 
քննարկելու  նպատակով:
 Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նիստերը հրավիրու մ և անց է կացնու մ 
հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա բացակայու թյան դեպքերու մ՝ 
հանձնաժողովի փոխնախագահը: Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը կազմու մ 
է հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի աշխատանքային պլանի 
հիման վրա: 
 Սակրեբու լոյի նախագահի, սակրեբու լոյի բյու րոյի կամ համապատասխան 
հանձնաժողովն երի  որոշմամբ կարելի է անցկացնել հանձնաժողովն երի 
համատեղ նիստ:
 Հանձնաժողովի նիստերը, որպես օրենք, անց են կացվու մ հանձնաժողովի 
նիստի համար հատկացված դահլիճու մ: Հանձնաժողովի որոշմամբ, 
սակրեբու լոյի նախագահի հետ համաձայնու թյամբ կարող է անցկացվել 
հանձնաժողովի արտագնա նիստ: 
 Տեղեկանքը սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նիստի անցկացման վայրի, 
ժամանակի և օրակարգի վերաբերյալ և քննարկվող հարցերով հետաքրքրվող 
անձանց կողմի ց կարծիքներ ներկայացնելու  ժամկետը պետք է հրապարակվի 
սակրեբու լոյի աշխատակազմի  կողմի ց մի նչև հանձնաժողովի նիստի 
անցկացու մը՝ 7 օր շու տ: 

4.7 Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի աշխատանքի ընդհանու ր կարգը 
Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի աշխատանքի ընդհանու ր կարգը կարելի է 

սահմանել հետևյյալ կերպ. 
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նիստը հանրային է: Հանձնաժողովի նիստը 
կամ նիստի մասը պետք է հայտարարվի փակ՝ հանձնաժողովի անդամն երի 
ցու ցակով կազմի  մե ծամասնու թյան որոշմամբ, եթե նիստու մ քննարկվող 
հարցերի հետ կապված տվյալների բարձրաձայնու մը արգելված կամ 
սահմանափակված է օրենքով: Հանձնաժողովի փակ նիստին ներկա գտնվելու  
իրավու նք ու նեն սակրեբու լոյի նախագահը, սակրեբու լոյի անդամն երը, 
գամգեբելին (քաղաքապետը), ինչպես նաև նիստին հատու կ հրավիրված 
անձինք: 
 Սակրեբու լոյի աշխատակազմը ապահովու մ է լրատվու թյան հրապարակու մը 
նիստի անցկացու մի ց 7 օր շու տ, որտեղ մատնանշված պետք է լինի 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նիստի անցկացման վայրը, ժամանակը և 
օրակարգը, ինչպես նաև քննարկվելիք հարցերով հետաքրքրվող անձանց 
կողմի ց կարծիքներ ներկայացնելու  ժամկետը: 
 Ցանկացած անձ իրավու նք ու նի սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն փոխանցել 
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իր առաջարկու թյու նները կամ դիտողու թյու նները հանձնաժողովի նիստին 
դու րս բերվելիք  հարցերի կապակցու թյամբ տեղեկանքու մ մատնանշված 
կարծիքներ ներկայացնելու  ժամկետու մ:
 Ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողին իրավու նք պետք 
է տրվի մասնակցելու  հանձնաժողովի նիստին: Նա այդ մասին ևս պետք 
է իրազեկի սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն մի նչև հանձնաժողովի նիստի 
անցկացու մը 2 օրով շու տ: Սակրեբու լոյի աշխատակազմը ստացված 
նամակները համակարգու մ է, առաջարկու թյան նախաձեռնողների 
հետ  համաձայնու թյամբ մի ավորու մ է նման առաջարկու թյու նները և 
հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնու մ է հանձնաժողովի նիստու մ 
ելու յթ ու նենալ ցանկացողների ցու ցակը: 
 Հանձնաժողովն  իրավու նք ու նի իր կողմի ց  քննարկվող հարցերը 
նախապատրաստելու  համար շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
համապատասխան ծառայու թյու ններից,  գիտական հիմն արկու թյու ններից,  
հասարակական ներկայացու ցիչներից ստեղծել հանձնաժողովի 
աշխատանքային խմբեր:
 Հանձնաժողովի նիստու մ հարցը քննարկելիս առաջարկու թյու ններ 
ներկայացնելու  իրավու նք ու նեն ինչպես հանձնաժողովի անդամն երը, 
այնպես էլ հանձնաժողովի նիստին հրավիրված և ներկա գտնվող անձինք 
հանձնաժողովի նիստի նախագահի թու յլտվու թյամբ: Առաջարկու թյու նը վեճը 
դադարեցնելու  մասին քվեարկու թյան կարելի է դնել մի այն այն ժամանակ, երբ 
հանձնաժողովի կազմի  մե ջ մտնող ամե ն ֆրակցիայի ներկայացու ցչի կտրվի 
կարծիք հայտնելու  հնարավորու թյու ն:
 Հանձնաժողովը իր քննարկմանը փոխանցված նորմատիվային ակտի 
նախագծերի մասին զեկու ցու մը պետք է ներկայացնի սակրեբու լոյի կողմի ց 
հաստատված ժամկետու մ: Եթե ժամկետ սահմանված չէ, հանձնաժողովը 
զեկու ցու մը պետք է ներկայացնի սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտո) որոշված ընդհանու ր ժամկետի շրջանակներու մ (ընդու նելի 
կլինի ժամկետ սահմանվի մե կ ամի ս):
 Եթե հանձնաժողովին հանձնված մի  քանի նախագիծ վերաբերու մ է մի ևնու յն 
հարցին, հանձնաժողովը վճռու մ է, թե դրանցից որը երաշխավորել որպես 
հիմն ական: Մնացած նորմատիվային ակտերի նախագծերի մասին առանձին 
որոշու մն եր չեն կայացվու մ: Եթե հանձնաժողովի անդամն երից գոնե մե կը 
պահանջու մ է որևէ այլ նորմատիվային ակտի նախագիծ համարել հիմն ական, 
հարցը վճռվու մ է քվեարկու թյամբ: 
 Հանձնաժողովի նիստը իրավասու  է ընդու նել որոշու մ, եթե նրան ներկա 
է հանձնաժողովի անդամն երի կեսը: Որոշման ընդու նու մը կատարվու մ է 
հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամն երի մե ծամասնու թյամբ: Եթե մի  
քանի հանձնաժողով քննարկու մ է հարցը համատեղ նիստու մ, յու րաքանչյու ր 
հանձնաժողովի համար քվեարկու թյու նը անց է կացվու մ առանձին-առանձին:
 Հանձնաժողովի նիստու մ որոշու մը ընդու նվու մ է բաց քվեարկու թյամբ: 
Ձայները հավասար բաժանվելու  դեպքու մ հանձնաժողովի նախագահն ու նի 
վճռական ձայնի իրավու նք: Հանձնաժողովի որոշմամբ, քննարկվելիք հարցով 
հնարավոր է անցկացվի գաղտնի քվեարկու թյու ն: 
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 Հանձնաժողովի նիստու մ քննարկվելիք նախագծերը հանձնաժողովը կարող 
է սակրեբու լոյի նիստու մ քննարկման համար համարել պատրաստված, ոչ 
բավարար կամ անընդու նելի:
 Հանձնաժողովի նիստու մ քննարկվու մ են նաև հանձնաժողովի գործու նեու թյան 
հիմն ական ու ղղու թյու նների ակտու ալ հարցերը, պետիցիաները 
(հանրագրերը), քաղաքացիների բողոքները և դիմու մն երը, պաշտոնատար 
անձանց բացատրու թյու նները, լրատվու թյու նները և ստու գու մն երի 
արդյու նքները: 
 Հանձնաժողովը քննարկվելիք հարցերի կապակցու թյամբ ընդու նու մ է 
երաշխավորու թյու ններ, եզրակացու թյու ններ, առաջարկու թյու ններ, իսկ 
կազմակերպական հարցերի կապակցու թյամբ՝ որոշու մն եր: 
 Հանձնաժողովի անդամը, որը չի համաձայնու մ հանձնաժողովի որոշմանը, 
իրավու նք ու նի պահանջել իր կարծիքը մտցնել հանձնաժողովի նիստի 
արձանագրու թյան մե ջ և  սակրեբու լոյի նիստու մ պահանջել նրա հետ 
ծանոթանալ կամ հանդես գալ որպես համազեկու ցող: Հանձնաժողովի 
անդամի  այս պահանջը պետք է բավարարվի: 
 Սակրեբու լոյի նիստու մ հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի  
եզրակացու թյու նը կայացնելու  համար նշանակու մ է մե կ կամ մի  քանի 
զեկու ցողներ: Հանձնաժողովի  որոշու մն երը  սակրեբու լոյի բյու րոյին 
ներկայացվու մ են գրավոր: Որոշու մն երի մե ջ պետք է նշված լինեն 
համապատասխան հարցով հանձնաժողովի եզրակացու թյու նը, նրա լու ծման 
երաշխավորու թյու նը և սակրեբու լոյի նիստու մ հանձնաժողովի կողմի ց 
նշանակված զեկու ցողները: Որոշու մն երի մե ջ նշվու մ են նաև հանձնաժողովի 
անդամն երի փոքրամասնու թյան կարծիքը և այս հարցով հանձնաժողովի 
դիրքորոշու մը:

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) և  հանձնաժողովն երի 
դրու յթներու մ հարցերի կրկնու մի ց  խու սափելու  նպատակով, ցանկալի է 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան մե ջ (ռեգլամե նտու մ) տրվի ցու ցմու նք, որ 
հանձնաժողովի նիստի աշխատանքի վրա  տարածվու մ են սակրեբու լոյի նիստի 
աշխատանքի կանոնները: 

4.8 Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի գործու նեու թյան ապահովու մ և 
հանձնաժողովի նիստի արձանագրու թյու ն 

Հանձնաժողովի կազմակերպական-տեխնիկական սպասարկու մը և 
գործավարու թյու նը ապահովու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմը: «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 28-րդ հոդվածի 
2-րդ կետի համաձայն, հանձնաժողովի նախագահի կողմի ց  սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված կարգով, ժամանակավոր կամ 
հանձնաժողովի  իրավասու թյան ժամկետով հանձնաժողովու մ աշխատանքի 
կարող են հրավիրվել անձինք վարձատրու թյամբ կամ առանց վարձատրու թյան: 
Հանձնաժոողովու մ փորձագետներ և խորհրդականներ  հրավիրելու  հարցը 
մի անձնյա որոշու մ է հանձնաժողովի նախագահը: Օրգանական օրենքի 28-
րդ հոդվածի համաձայն, նա իրավու նք ու նի հանձնաժողովու մ աշխատանքի 
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հրավիրել անձանց: Սակայն նրանց վարձատրու թյան հարցը պետք է կարգավորվի 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով): Առաջին հերթին, սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) ցանկալի է որոշվի այն, որ հանձնաժողովն երու մ 
վարձատրվող մասնագետների  քվոթը կազմու մ է սակրեբու լոյի բյու րոն: Նման 
դեպքու մ, հանձնաժողովի նախագահը նախապես կգիտենա, թե ինչ գու մար է 
հատկացված ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեից հանձնաժողովու մ հրավիրված 
անձանց համար և  քանի մասնագետ կարելի է հրավիրել: Ինչ վերաբերու մ է 
հանձնաժողովու մ հրավիրված անձանց հետ աշխատանքային պայմանագրի 
ձևակերպմանը, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) պետք է 
գրվի, որ հանձնաժողովու մ աշխատանքի հրավիրված անձինք հանդիսանու մ 
են սակրեբու լոյի աշխատակազմի  արտահաստիքային ծառայողներ և 
համապատասխանաբար, նրանց հետ  աշխատանքային պայմանագիր պետք է 
կնքի սակրեբու լոյի նախագահը: 

Հանձնաժողովը կոլեգիալ մարմի ն է: Այդ պատճառով «Ընդհանու ր վարչական 
օրենսդրու թյան» 106-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, պարտադիր է 
հանձնաժողովի նիստի արձանագրու թյան կազմու մը: Հանձնաժողովի նիստի 
արձանագրու թյու նու մ պետք է արտացոլվի հանձնաժողովի նիստի անցկացման 
ժամանակը և տեղը, հանձնաժողովի նիստի նախագահի և հանձնաժողովի նիստին 
մասնակցող անձանց ով լինելը, հանձնաժողովի օրակարգի հարցերը, բոլոր 
ներկայացված առաջարկու թյու նները, քվեարկու թյան արդյու նքները և ընդու նված 
որոշու մն երը: Նիստի արձանագրու թյու նը ստորագրու մ է հանձնաժողովի 
նախագահը: 

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) պետք է նշվի, որ 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նիստի արձանագրու թյան հետ ծանոթու թյան և  
պահպանու թյան վրա տարածվու մ են սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյան 
համար սահմանված կանոնները:  

4.9 Սակրեբու լոյի ժամանակավոր աշխատանքային խու մբ
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 29-

րդ հոդվածի համաձայն, «առանձին հարցերի ու սու մն ասիրու թյան նպատակով 
սակրեբու լոն իրավասու  է անհրաժեշտու թյան դեպքու մ  ստեղծել ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբեր»: Օրենքով կոնկրետացված չէ, թե ինչ է ենթադրվու մ և  
ինչպիսին կարող են լինել «առանձին հարցերը»: Գործնականու մ կարող է գոյու թյու ն 
ու նենալ երկու  տեսակ ժամանակավոր աշխատանքային խու մբ.

 ժամանակավոր աշխատանքային խու մբ, որը ստեղծվու մ է սակրեբու լոյի 
իրավասու թյանը պատկանող կոնկրետ հարցը հատու կ ու սու մն ասիրելու  
նպատակով,
 ժամանակավոր աշխատանքային խու մբ, որը ստեղծվու մ է սակրեբու լոյի 
կողմի ց քննարկվող հարցով առաջացած տարակարծու թյու նը արմատախիլ 
անելու  և ֆրակցիաների դիրքորոշու մն երը  հանրագու մարելու  նպատակով 
(համաձայնեցնող խու մբ կամ ինտերֆրակցիոն խու մբ): 

Առաջին տեսակի աշխատանքային խմբի ստեղծման անհրաժեշտու թյու նը 
առաջանու մ է այն դեպքու մ, եթե տրված հարցը չի տեղավորվու մ սակրեբու լոյի 
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որևէ մե կ հանձնաժողովի իրավասու թյան ոլորտու մ, պահանջու մ է սակրեբու լոյի 
տարբեր հանձնաժողովն երի ընդգրկու մ և հարցի ամբողջական ու սու մն ասիրու մ և/
կամ հարցի ու սու մն ասիրման ձևը  տարբերվու մ է հանձնաժողովն երի աշխատանքի 
սովորական ձևերից և անհրաժեշտ է համապատասխան մասնագետներ հրավիրել:

Երկրորդ տեսակի աշխատանքային խմբի ստեղծման անհրաժեշտու թյու նը, 
մի  կողմի ց առաջանու մ է սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նվող որոշման մասին 
տարակարծու թյու ն առաջանալիս, երբ սակրեբու լոյի նիստու մ անհնար է 
մի ասնական  դիրքորոշման հասնել, ինչը խոչընդոտու մ է  որոշման ընդու նմանը: 
Օրինակ, եթե սակրեբու լոն չկարողացավ ոչ սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց 
ներկայացված բյու ջեի նախագծի և ոչ էլ նրանց կողմի ց արտահայտված 
դիտողու թյու ններով «այլընտրական նախագիծ ընդու նել», անհրաժեշտ է ստեղծել  
համաձայնեցնող ժամանակավոր աշխատանքային խու մբ, որը սակրեբու լոյի 
ֆրակցիաների և գործադիր մարմն ի ներկայացու ցիչների մասնակցու թյամբ 
կկարողանա պատրաստել բյու ջեի ընդու նելի  նախագիծը: Մյու ս կողմի ց, 
հնարավոր է սակրեբու լոյի որոշման ընդու նու մ ձայների մե ծամասնու թյամբ, 
սակայն հարցի նշանակու թյու նից ելնելով, կարող է անպայման դառնալ ընդհանու ր 
համաձայնու թյան՝ կոնսեսու սի հասնելու  անհրաժեշտու թյու նը: Այս դեպքու մ 
սակրեբու լոյի  ֆրակցիան, որը ու նի  սկզբու նքորեն տարբերվող դիրքորոշու մ, կարող 
է պահանջել ժամանակավոր աշխատանքային խմբի ստեղծու մ  դիրքորոշու մն երի  
համադրման նպատակով: 

Որոշու մը ժամանակավոր աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին ընդու նու մ 
է սակրեբու լոն: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական 
օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, «Ժամանակավոր աշխատանքային 
խմբի անդամն երը և նախագահը աշխատանքային խմբի իրավասու թյան 
ժամկետով, որը չպետք է գերազանցի 3 ամսվան, իր կազմի ց ընտրու մ է 
սակրեբու լոն»: Ինչպես տեսնու մ եք, օրենքի այս հոդվածից ելնելով,  ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբի ձևավորու մը տարբերվու մ է սակրեբու լոյի հանձնաժողովի 
ձևավորու մի ց: Սակրեբու լոյի հանձնաժողով ձևավորելիս նախ կատարվու մ է 
հանձնաժողովի նախագահի ընտրու թյու ն, իսկ այնու հետև հանձնաժողովի կազմի  
հաստատու մ: Ժամանակավոր աշխատանքային խու մբ ձևավորելիս սակրեբու լոն 
իր կազմի ց մի աժամանակ ընտրու մ է նաև ժամանակավոր աշխատանքային խմբի 
նախագահին և անդամն երին: Չնայած դրան, ժամանակավոր աշխատանքային 
խու մբ ձևավորելիս հաշվի է առնվելու  հանձնաժողովի  ձևավորման համար 
սահմանված համամասնական ներկայացու ցչու թյան պաշտպանու թյան  
սկզբու նքը: Իսկ այն դեպքու մ, եթե ստեղծվու մ է ինտերֆրակցիոն խու մբ, ապա  
պարտադիր է, որ պաշտպանվի ֆրակցիաների ոչ թե համամասնական, այլ 
հավասար ներկայացու ցչու թյու նը: 

Սակրեբու լոյի որոշման մե ջ ժամանակավոր աշխատանքային խմբի ստեղծման 
մասին մատնանշված պետք է լինի նրա ստեղծման նպատակը, քննարկվող հարցերի 
շրջանը, իրավասու թյան ժամկետը և անդամն երի թվաքանակը: Ժամանակավոր 
աշխատանքային խու մբ ստեղծվու մ է մի այն կոնկրետ հարցերի կապակցու թյամբ: 
Ժամանակավոր աշխատանքային խմբի դրու յթը, որի մե ջ որոշված են լինելու  
նրա  իրավասու թյու նը և աշխատանքի կազմակերպման հարցերը, մշակու մ է 
ժամանակավոր աշխատանքային խու մբը և հաստատու մ է սակրեբու լոյի բյու րոն: 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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Սակրեբու լոն կարող է մի նչև ժամանակավոր աշխատանքային խմբի  
իրավասու թյան ժամկետի լրանալը, ընդու նել որոշու մ ժամանակավորապես նրա 
իրավասու թյու նների և հարցի ու սու մն ասիրման դադարեցման կամ ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբի կազմի  փոփոխու թյան մասին: 

Ժամանակավոր աշխատանքային խմբի իրավասու թյու նների ժամկետը 
չպետք է գերազանցի երեք ամսվան: Մինչև իրավասու թյան ժամկետի լրանալը 
ժամանակավոր աշխատանքային խու մբը պարտավոր է ներկայացնել որոշման 
նախագիծը կամ եզրակացու թյու ն քննարկվելիք հարցով: Սակրեբու լոն մի նչև այս 
ժամկետի լրանալը կարող է պահանջել ժամանակավոր աշխատանքային խմբին 
հանդես գալ ընթացիկ հաշվետվու թյամբ: 

Աշխատանքային խմբի հաշվետվու թյու նը մտնու մ է սակրեբու լոյի նիստի 
օրակարգի մե ջ և պետք է ու նկնդրվի մի նչև աշխատանքային խմբի ժամկետի լրանալը: 
Աշխատանքային խմբի հաշվետվու թյու նը լսելու ց հետո (եթե աշխատանքային 
խմբի իրավասու թյան ժամկետը սպառված է, ինչպես նաև այն դեպքու մ, եթե 
սակրեբու լոն աշխատանքային խմբի աշխատանքը համարեց անբավարար կամ, 
եթե հարցը կորցրեց հրատապու թյու նը և սակրեբու լոն անհրաժեշտ չի համարու մ 
շարու նակել այս հարցի ու սու մն ասիրու թյու նը) սակրեբու լոն դադարեցնու մ է նրա 
իրավահավասարու թյու նը: Եթե աշխատանքային խու մբը երեք ամսվա ժամկետու մ 
չկարողացավ հարցը վճռել կամ սակրեբու լոն ոչլիարժեք կհամարի նրա 
հաշվետվու թյու նը, հարցի հավելյալ ու սու մն ասիրման նպատակով սակրեբու լոն 
իրավասու  է այդ նու յն հարցով ստեղծել նոր ժամանակավոր աշխատանքային 
խու մբ:

Սակրեբու լոյի ժամանակավոր աշխատանքային խմբի նախագահը չի 
համարվու մ սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձ (նա չի ստանու մ աշխատավարձ 
և սակրեբու լոյի բյու րոյի անդամ չէ): Այդպիսով, այն սահմանափակու մը, որը 
սահմանված է սակրեբու լոյի նախագահի և սակրեբու լոյի փոխնախագահի համար 
այն մասին, որ նրանք չեն կարող լինել սակրեբու լոյի հանձնաժողովի անդամն եր, չի 
տարածվու մ ժամանակավոր աշխատանքային խմբի վրա: Ընդհակառակն, ցանկալի 
է, որ համաձայնեցնող կամ ինտերֆրակցիոն ժամանակավոր աշխատանքային 
խմբի ղեկավարու թյու նը գլխավորի ճիշտ սակրեբու լոյի նախագահը:

Ժամանակավոր աշխատանքային խմբի նախագահի, փոխնախագահի 
ընտրու թյու նը և վերընտրու թյու նը, ժամանակավոր աշխատանքային խմբի 
նիստը, նիստու մ որոշու մ ընդու նելու , խմբի աշխատանքի, նրա գործու նեու թյան 
ապահովման և արձանագրու թյու ն կազմե լու  կարգը որոշվու մ է սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովի համար հաստատված կանոնների համանմանու թյամբ, եթե 
աշխատանքային խմբի դրու յթով այլ կարգ չի որոշվել: 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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Գլու խ V. Սակրեբու լոյի ֆրակցիա

5.1 Սակրեբու լոյի ֆրակցիայի հիմն ադրու մ և գրանցու մ
Ֆրակցիան ընդհանու ր-քաղաքական  հայացքներ ու նեցող սակրեբու լոյի 

անդամն երի կամավոր մի ավորու մ է, որը ստեղծվու մ է սակրեբու լոյու մ իրենց  
գործու նեու թյան համակարգման նպատակով: Համապատասխանաբար, օրենքը 
թու յլ է տալիս սակրեբու լոյի ֆրակցիայի ստեղծման հնարավորու թյու ն և ոչ 
թե պարտավորու թյու ն: Ֆրակցիայու մ անդամ ընդու նելու , դու րս գալու  կամ 
հեռացնելու , նրա ղեկավար մարմի նների և պաշտոնատար անձանց ընտրու թյան 
կարգը, ֆրակցիայի անդամն երի իրավասու թյու նը, նպատակները և խնդիրները, 
կանոնադրու թյան ընդու նու մը և դրանու մ փոփոխու թյու ններ մտցնելու  
ընթացակարգը, նիստերի անցկացման և որոշու մն երի ընդու նման կարգը որոշվու մ 
է ֆրակցիայի կանոնադրու թյամբ, որը ընդու նու մ է ֆրակցիայի ընդհանու ր ժողովը: 

Ֆրակցիաների ստեղծման հիմքն է սակրեբու լոյի անդամն երի քաղաքական 
հայացքները: Դրանից ելնելով, ցանկալի է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ) նշել, որ մե կ կու սակցու թյան անդամն երը կարող են ստեղծել մի այն 
մե կ ֆրակցիա: Կու սակցու թյան անդամը, եթե նրա կու սակցու թյան անդամն երը 
ստեղծել են ֆրակցիա, իրավու նք չպետք է ու նենա մտնելու  այլ ֆրակցիայի մե ջ: 
Օրգանական օրենքի համաձայն, սակրեբու լոյի անդամը կարող է մի ավորված 
լինել մի այն մե կ ֆրակցիայու մ: Քանի որ ֆրակցիան ներկայացնու մ է սակրեբու լոյի 
անդամն երի կամավոր մի ավորու մ, սակրեբու լոյի անդամն  իրավու նք ու նի 
ցանկացած ժամանակ դու րս գալ ֆրակցիայից: «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, 
սակրեբու լոյի ֆրակցիա ստեղծելու  համար նրանու մ անպայման մի ավորվելու  են 
սակրեբու լոյի առնվազն երեք անդամ: 

Ֆրակցիա կարելի է ստեղծել ինչպես կու սակցական, այնպես էլ ոչկու սակցական 
հիման վրա (այս դեպքու մ  այդպիսի ֆրակցիայու մ հնարավոր է անդամագրվեն 
նաև սակրեբու լոյի ոչկու սակցական անդամն եր): Չնայած դրան, ֆրակցիան 
հանդիսանու մ է քաղաքական բնու յթի կազմակերպու թյու ն և նրա վրա 
տարածվու մ են բոլոր այն սահմանափակու մն երը, ինչը սահմանված է այսպիսի 
կազմակերպու թյան համար: Մասնավորապես, անթու յլատրելի է ֆրակցիա 
ստեղծել ազգային, տարածքային կամ այլ մասնավոր նշանով (կրոնական, 
մասնագիտական և այլն): 

Օրգանական օրենքով որոշված չեն ֆրակցիայի գրանցման ընթացակարգերը: 
Այս հարցը պետք է  կարգավորվի սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով): 
Ֆրակցիայի գրանցման ընթացակարգերը որոշելիս, կարելի է կիրառել ստորև 
տրված  երաշխավորական կանոնները.

սակրեբու լոյի ֆրակցիաները  գրանցու մ է սակրեբու լոյի բյու րոն, սակրեբու լոյի 
մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովի ներկայացմամբ: 
Ֆրակցիայի գրանցման համար հարկավոր է ֆրակցիայի նախագահի և 
ֆրակցիայու մ մի ավորված սակրեբու լոյի անդամն երի գրավոր դիմու մը և 
ֆրակցիայի կանոնադրու թյու նը: Սակրեբու լոյի անդամն երի մի ավորու մը 
ֆրակցիայի կարգավիճակ է ձեռքբերու մ նրա գրանցման պահից: 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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Ֆրակցիան մի նչև գրանցվելը իր  կազմի ց պետք է ընտրի ֆրակցիայի նախագահ, 
որը ֆրակցիայի դիմու մով դիմու մ է սակրեբու լոյի մանդատային, ընթացակարգային 
և վարքի հանձնաժողովին՝ գրանցվելու  համար: Դիմու մու մ նշվու մ են ֆրակցիայի 
անվանու մը, նախագահի և ֆրակցիայի անդամն երի ով լինելը: Դիմու մը 
ստորագրված պետք է լինի ֆրակցիայի յու րաքանչյու ր անդամի  կողմի ց: Դիմու մի ն 
պետք է կցվի ֆրակցիայի կողմի ց ընդու նված ֆրակցիայի կանոնադրու թյու նը: 

Ֆրակցիայի գրանցման հարցը նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին նիստու մ 
քննարկու մ է սակրեբու լոյի մանդատային, ընթացակարգային և վարքի 
հանձնաժողովը (իսկ մի նչև մշտական հանձնաժողովի ստեղծու մը՝ ժամանակավոր 
մանդատային հանձնաժողովը) և եզրակացու թյու նը ներկայացնու մ է սակրեբու լոյի 
բյու րոյին (մի նչև սակրեբու լոյի բյու րոյի ձևավորու մը՝ սակրեբու լոյի նախագահին): 
Սակրեբու լոյի առաջին նիստու մ սակրեբու լոյի նախագահը պարտավոր է 
ժամանակավոր մանդատային հանձնաժողովի եզրակացու թյու նը ներկայացնելու ն 
պես սակրեբու լոյի նիստին անհապաղ իրազեկել  ֆրակցիայի հիմն ադրման մասին: 
Սակրեբու լոն սակրեբու լոյի նախագահի այս դիմու մը ընդու նու մ է որպես տեղեկանք 
առանց քվեարկու թյան և  ֆրակցիան համարվու մ է գրանցված: Սակրեբու լոյի 
բյու րոյի ձևավորու մի ց հետո հիմն ադրված ֆրակցիայի գրանցման համար 
ֆրակցիայի անդամն երի դիմու մը և ֆրակցիայի կանոնադրու թյու նը փոխանցվու մ 
է սակրեբու լոյի մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովին: 
Սակրեբու լոյի մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովը 
դիմու մը և ֆրակցիայի կանոնադրու թյու նը պետք է քննարկի ներկայացնելու ց 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) որոշված (առավելագու յն երեք 
օրվա) ժամկետու մ: Հանձնաժողովը ֆրակցիայի դիմու մը և կանոնադրու թյու նը 
քննարկելիս պետք է  որոշի ֆրակցիայի  հիմն ադրման համապատասխանու թյու նը 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 31-րդ 
հոդվածի պահանջներին: Այն դեպքու մ, եթե ներկայացված կանոնադրու թյու նը 
համապատասխանու մ է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի 
օրգանական օրենքի 31-րդ հոդվածի պահանջներին, այսինքն՝ եթե ֆրակցիան չի 
ստեղծվել ազգային, տարածքային կամ այլ մասնավոր նշանով, հանձնաժողովը 
սակրեբու լոյի բյու րոյին ներկայացնու մ է  համապատասխան եզրակացու թյու ն:

Նոր ֆրակցիա ստեղծելու  հարցը մտցվելու  է սակրեբու լոյի առաջիկա նիստի 
օրակարգի մե ջ և այն պետք է քննարկվի արտահերթ (որպես օրակարգի առաջին 
հարց): Սակրեբու լոյի մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովի 
դրական եզրակացու թյան դեպքու մ, սակրեբու լոն եզրակացու թյու նն ընդու նու մ է 
որպես տեղեկանք առանց քվեարկու թյան և ֆրակցիան համարվու մ է գրանցված: 
Այն դեպքու մ, եթե սակրեբու լոյի  մանդատային, ընթացակարգային և վարքի 
հանձնաժողովը գտնու մ է, որ խախտված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Վրաստանի օրգանական օրենքի 31-րդ հոդվածի պահանջը և սակրեբու լոյին 
ներկայացնու մ է հիմն ավորված բացասական եզրակացու թյու ն, այդ դեպքու մ 
սակրեբու լոյի՝ ֆրակցիայի ստեղծու մը մե րժելու  մասին որոշու մը ընդու նվու մ է 
քվեարկու թյամբ: Եթե սակրեբու լոն չի ընդու նու մ որոշու մ ֆրակցիայի  ստեղծու մը 
մե րժելու  մասին, ապա ֆրակցիան համարվու մ է գրանցված: 

Ֆրակցիան պարտավոր է նոր անդամ ընդու նելու , անդամի  դու րս գալու  
կամ վտարելու , կանոնադրու թյան մե ջ փոփոխու թյան, ֆրակցիայի նախագահի 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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փոփոխման մասին  անհապաղ իրազեկել սակրեբու լոյի մանդատային, 
ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովին: Եթե ֆրակցիայից անդամն երի դու րս 
գալու  կամ վտարման արդյու նքու մ նրանու մ մի ավորված մն ացել է սակրեբու լոյի 3 
անդամի ց պակաս, ֆրակցիան համարվու մ է լու ծարված, ինչի մասին սակրեբու լոյի 
մանդատային, ընթացակարգային հարցերի և վարքի հանձնաժողովը առաջիկա 
նիստու մ իրազեկու մ է սակրեբու լոյին: Նման դեպքու մ ևս ֆրակցիայի լու ծարման 
մասին որոշու մը ընդու նվու մ է տեղեկանքի տեսքով առանց քվեարկու թյան: 

Սակրեբու լոյի որոշու մը ֆրակցիայի ստեղծու մը մե րժելու  կամ ֆրակցիայի 
լու ծարման մասին կարող է բողոքարկվել դատարանու մ որոշու մը ընդու նելու ց մե կ 
ամսվա ժամկետու մ: 

5.2 Սակրեբու լոյի ֆրակցիայի իրավու նքները
Սակրեբու լոյի ֆրակցիայի ստեղծման նպատակն է ընդհանու ր-քաղաքական 

հայացքներ ու նեցող սակրեբու լոյի  անդամն երի  գործու նեու թյան համակարգու մ, 
սակրեբու լոյու մ և սակրեբու լոյից դու րս սեփական դիրքորոշու մն երի ցու ցադրու մ և 
անցկացու մ: Այստեղից  ելնելով, սակրեբու լոյի ֆրակցիայի իրավու նքները ու ղղված 
են որոշու մն երի մշակման, քննարկման և ընդու նման գործընթացու մ ֆրակցիայի 
առավել ընդգրկվածու թյան վրա: Սակրեբու լոյի ֆրակցիայի իրավու նքները 
պետք է արտացոլվեն սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ), որը 
ինքնակառավարման կարևորագու յն նորմատիվային ակտերից մե կն է և ստեղծու մ 
է ֆրակցիայի իրավու նքների իրականացման երաշխիքներ: 

Այն բանի համար, որ ֆրակցիան իրատեսորեն ցու ցադրի և պաշտպանի 
սեփական դիրքորոշու մը, նա պետք է իրավու նք ու նենա. 

 արտահայտելու  և անցկացնելու  սեփական կու րսը սակրեբու լոյի 
իրավասու թյանը պատկանող հարցերը վճռելու  կապակցու թյամբ,
 ընդու նելու  որոշու մ սակրեբու լոյի նիստու մ քննարկվելիք հարցերի մասին 
ֆրակցիայի մի ասնական  դիրքորոշու մը արտահայտելու  և նիստու մ զեկու ցող 
նշանակելու  վերաբերյալ,
 ընդու նելու  որոշու մ ֆրակցիաների կոալիցիայի կամ այլ ֆրակցիայի հետ 
մի ավորվելու , ֆրակցիայի լու ծարման, ֆրակցիայի կանոնադրու թյան մե ջ և 
հռչակագրու մ փոփոխու թյու ններ և լրացու մն եր մտցնելու  մասին,
 ընդու նելու  և փոփոխու թյու ններ մտցնելու  ֆրակցիայի կանոնադրու թյու նու մ, 
ֆրակցիայի կանոնադրու թյամբ հաստատված կարգով ընտրելու  և 
վերընտրելու  ֆրակցիայի պաշտոնատար անձանց,
 ընդու նելու  որոշու մ ֆրակցիայի գործու նեու թյան հարցերով, 
 ներկայացնելու  թեկնածու ներ սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձանց ընտրովի 
պաշտոնի համար 
 վճռելու  ֆրակցիայի համամասնական ներկայացու ցչական քվոտների  
կիրառման հարցերը,
 պատրաստելու  և սակրեբու լոյի քննարկմանը ներկայացնելու  նորմատիվային 
ակտի նախագծերը,
 սակրեբու լոյի ամե ն հանձնաժողովի և ժամանակավոր աշխատանքային խմբի 
մե ջ մտցնելու  ֆրակցիայի գոնե մե կ անդամի ,
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 պահանջելու  առանձին հարցերի մասին ժամանակավոր աշխատանքային 
խմբի ստեղծու մ,
 հարցով դիմե լու  սակրեբու լոյի կողմի ց ստեղծված մարմի նների և սակրեբու լոյի 
առջև հաշվետու   պաշտոնատար անձանց,
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովու մ և սակրեբու լոյի նիստու մ արտահայտելու  
կարծիք սակրեբու լոյի կողմի ց ընտրվող, նշանակվող, հաստատվող կամ 
այն թեկնածու ի մասին, որի նշանակմանն էլ համաձայնու թյու ն է տալիս 
սակրեբու լոն,
 տարվա ընթացքու մ երկու  անգամ սակրեբու լոյի բյու րոյի կողմի ց հաստատված 
ժամանակացու յցին համապատասխան, սակրեբու լոյի նիստու մ կատարելու  
ֆրակցիայի մե կժամյա զեկու ցու մ,
 հրապարակելու  սեփական տեսակետը և դիմու մը ինքնակառավարող 
մի ավորի լրատվական մի ջոցներու մ,
 ստեղծելու , մի ավորվելու  կամ դու րս գալու   ֆրակցիաների կոալիցիայից,
 ֆրակցիայի ներկայացու ցիչը սակրեբու լոյի նիստու մ ու նի խոսքով ելու յթ 
ու նենալու  գերակայվող հերթականու թյու ն ֆրակցիայից դու րս անդամն երի 
համե մատու թյամբ: 

Ֆրակցիայի կարևոր իրավու նքներից մե կը սակրեբու լոյի հանձնաժողովու մ 
կամ ժամանակավոր աշխատանքային խմբու մ գոնե մե կական ներկայացու ցիչ 
ու նենալն է: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) ցանկալի է  որոշվի, 
որ, այն դեպքու մ, եթե ֆրակցիայի կողմի ց հանձնաժողովու մ կամ ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբու մ ներկայացված  սակրեբու լոյի անդամը դու րս կգա կամ 
կվտարվի ֆրակցիայից, ֆրակցիան իրավու նք ու նի իր քվոտին համապատասխան 
այս հանձնաժողովու մ, կամ ժամանակավոր աշխատանքային խմբու մ ներկայացնել  
ֆրակցիայի նոր անդամի  թեկնածու թյու ն:

Ֆրակցիայի ներկայացու ցիչների թվաքանակը սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովն երու մ և ժամանակավոր աշխատանքային խմբերու մ (բացի  
ինտերֆրակցիոն խմբից) որոշվու մ է ֆրակցիայու մ մի ավորված անդամն երի 
թվաքանակին համապատասխան: Ֆրակցիաների համամասնական 
ներկայացու ցչու թյան քվոտները կազմու մ է սակրեբու լոյի բյու րոն սակրեբու լոյի 
մանդատային, ընթացակարգային հարցերով և վարքի հանձնաժողովի 
ներկայացման հիման վրա: 

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) ֆրակցիային իրավու նք 
է տրվելու  սակրեբու լոյի բյու րոյի այս որոշման օրինաչափու թյան հարցը դրվի 
սակրեբու լոյի նիստու մ: Սակրեբու լոն այս հարցը պետք է քննարկի արտահերթ: 

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) ցանկալի է որոշվի, որ 
ֆրակցիայի  համամասնական ներկայացու ցչու թյան փոփոխման դեպքու մ, 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երու մ և ժամանակավոր աշխատանքային 
խմբերու մ ֆրակցիայի ներկայացու ցչու թյան անձնական հարցը վճռու մ է 
համապատասխան ֆրակցիան: Ֆրակցիան ցանկացա ժամանակ կարող է փոխել 
իր կողմի ց ներկայացված անդամի ն ֆրակցիայի այլ անդամով, ինչի մասին էլ 
գրավոր տեղեկացնու մ է համապատասխան հանձնաժողովի (ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբի) նախագահին: 

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) հնարավոր է 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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նախատեսված լինի ֆրակցիաների կոալիցիայի ստեղծման հարցը: Ֆրակցիաների 
կոալիցիան ֆրակցիաների կամավոր, ժամանակավոր մի ավորու մ է, որի նպատակն 
է ֆրակցիաների գործու նեու թյան մի ասնական համակարգու մ: Ֆրակցիաների 
կոալիցիան կարող է ու նենալ կանոնադրու թյու ն և համակարգող մարմի ն, որի 
իրավասու թյու նը, կառու ցվածքը և աշխատանքի կազմակերպու մը որոշվու մ է 
կոալիցիայի կանոնադրու թյամբ:

Ֆրակցիաների կոալիցիան այնպիսի սու բյեկտ չէ, որը կարող է ու նենալ 
ֆրակցիայից տարբերվող իրավու նքներ: Ֆրակցիայի լինել չլինելը կոալիցիայու մ չի 
կարող ազդեցու թյու ն գործել նրա ներկայացու ցչական քվոտի վրա: Ֆրակցիաների 
կոալիցիա կարող է ստեղծվել ֆրակցիաների փոխհամաձայնու թյան հիման վրա 
և այդ պատճառով, կոալիցիայու մ մի ավորված ֆրակցիան ցանկացած ժամանակ 
կոալիցիայից դու րս գալու  իրավու նք ու նի:

5.3 Սակրեբու լոյի ֆրակցիայի պաշտոնատար անձինք և 
գործու նեու թյան կազմակերպու մ

Ֆրակցիայի ներքին կառու ցվածքը և աշխատանքի կազմակերպման 
կանոնները. ֆրակցիայի նիստի պարբերականու թյու նը, նիստի անցկացման և 
որոշու մ ընդու նելու  կարգը և այլն, որոշվու մ է  ֆրակցիայի կանոնադրու թյամբ: 
Օրենսդրու թյու նը որևէ հատու կ  կանոններ ֆրակցիայի աշխատանքի նկատմամբ 
չի սահմանու մ, թերևս, ելնելով այն բանից, որ ֆրակցիան սակրեբու լոյի անդամն երի  
կամավոր մի ավորու մ է, ֆրակցիայի կանոնադրու թյու նը պետք է արտահայտի 
կամավորականու թյան պաշտպանու թյան սկզբու նքը: Մասնավորապես, 
ֆրակցիան հիմն ական հարցերով (ֆրակցիայի կանոնադրու թյան ընդու նու մ և 
դրանու մ փոփոխու թյու նների մտցնու մ, ֆրակցիայի ղեկավարի ընտրու թյու ն և 
վերընտրու թյու ն, ֆրակցիայի անդամի  վտարու մ և այլն) որոշու մը պետք է ընդու նի 
ֆրակցիայի նիստու մ, որը իրավասու  պետք է լինի, եթե նրան ներկա է ֆրակցիայի 
անդամն երի գոնե կեսը (կանոնադրու թյամբ կարող է  սահմանված լինել նաև ավելի 
բարձր քվորու մ): Որոշման ընդու նու մը պետք է  կատարվի ֆրակցիայի անդամն երի 
ձայների մե ծամասնու թյամբ (այս դեպքու մ էլ ֆրակցիայի կանոնադրու թյամբ կարող 
է սահմանված լինել ավելի որակյալ մե ծամասնու թյու ն): Ֆրակցիայից անդամի  
դու րս գալը պետք է լինի ազատ: 

Սրանք այն հիմն ական պահանջներն են, որոնք պետք է ներկայացնի ֆրակցիայի 
կանոնադրու թյու նը, բացի այն պահանջներից, որոնք տրված են «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 31-րդ հոդվածի 
5-րդ կետով - «Անթու յլատրելի է որպես ֆրակցիաներ մի ավորվելը ազգային, 
տարածքային կամ այլ մասնավոր (կրոնական, մասնագիտական և այլ) նշանով»: 

5.4 Սակրեբու լոյի ֆրակցիայի գործու նեու թյան ապահովու մ
Ֆրակցիան, որպես օրենք, ստեղծվու մ է կու սակցական նշանով, թերևս 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 31-
րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն, ֆրակցիաներ կարող են ձևավորվել նաև 
ոչկու սակցական նշանի համաձայն: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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Վրաստանի օրգանական օրենքը չի նախատեսու մ հատու կ նորմե ր ֆրակցիայի  
գործու նեու թյան  ապահովման համար: Ֆրակցիայի գործու նեու թյան համար 
կարող են կիրառվել համապատասխան կու սակցու թյան ֆինանսական, 
նյու թական և մարդկային ռեսու րսները: Չնայած դրան′ սակրեբու լոն կարող է 
ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեով  նախատեսել նաև որոշակի գու մարների 
հատկացու մ ֆրակցիայի գործու նեու թյու նը ապահովելու  համար: Եթե սակրեբու լոն 
ընդու նել է այդպիսի որոշու մ, այդ գու մարները ֆրակցիաներին պետք է բաժանվեն 
դրանցու մ մի ավորված սակրեբու լոյի անդամն երի թվաքանակին համամասնորեն: 

Ֆրակցիային իր  իրավասու թյու նները իրականացնելու  համար, հարկավոր 
է սակրեբու լոյի դահլիճու մ հատկացվի համապատասխան տեղ, ինչպես նաև 
աշխատանքային սենյակ ֆրակցիայի հավաքների համար: Ֆրակցիային 
սակրեբու լոյի նիստերի դահլիճու մ տեղի և աշխատանքային տարածքի 
հատկացու մը պետք է կատարվի  ֆրակցիայու մ մի ավորված անդամն երին 
համամասնորեն:

Սակրեբու լոյի անդամ, սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և մարմի ններ
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Մաս III

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ

Գլու խ I. Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպական 

ապահովու մ

1.1. Սակրեբու լոյի վարչական շենքի սարքավորման չափանիշեր 
Սակրեբու լոյի գտնվելու  վայրն է ինքնակառավարող մի ավորի վարչական 

կենտրոնի վարչական շենքը, որի սարքավորման և շահագործման հարցերը 
մանրամասնորեն պետք է կարգավորվի սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) և ներքին կարգու կանոնով, Վրաստանի օրենսդրու թյամբ 
սահմանված կանոնների և չափանիշերի պահպանմամբ:

ա) Խորհրդանշանների կիրառու մ
«Վրաստանի պետական դրոշի մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 3-րդ 

հոդվածի առաջին կետի «ծ» ենթակետի համաձայն, պետական դրոշը մշտապես 
բարձրացված է Վրաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմի նների շենքերի 
վրա, ինչպես նաև այն շենքերի վրա, որտեղ անց են կացվու մ այս մարմի նների 
նիստերը՝ նիստերի ողջ ժամանակաշրջանու մ: «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, 
«Վրաստանի պետական խորհրդանշանների կիրառման կարգի պահպանմամբ 
ինքնակառավարող մի ավորը կարող է ու նենալ զինանշան և դրոշ»: «Վրաստանի 
պետական դրոշի մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը չի կարգավորու մ 
պետական դրոշի հետ մի ասին ինքնակառավարող մի ավորի դրոշի կիրառման 
հարցը: Բայց այս կարգը սահմանված է Վրաստանի նախագահի 2010 թվականի 
մայիսի 31-ի N363 հրամանագրի 8-րդ հոդվածով, որի համաձայն, տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նների շենքերի վրա ինքնակառավարող մի ավորի 
դրոշը մի շտ բարձրացվու մ է Վրաստանի պետական դրոշի ձախ կողմու մ (դիտողի 
դիրքից աջ կողմու մ): Դրա հետ մի ասին, Վրաստանի պետական դրոշը պետք է լինի 
ինքնակառավարող մի ավորի դրոշից մե ծ չափսի և ավելի բարձր բարձրացված: 

«Պետական զինանշանի մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը չի 
պարտավորեցնու մ տեղական ինքնակառավարման մարմի ններին վարչական 
շենքի ճակատային մասին տեղադրել պետական զինանշանը, թերևս Վրաստանի 
նախագահի 2010 թվականի մայիսի 31-ի N363 հրամանագրի 4-րդ հոդվածով ցու յց է 
տրված ինքնակառավարման շենքի ճակատային մասին և նիստերի դահլիճներու մ 
փոքր չափսի պետական զինանշանի տեղադրու մ: Այս հոդվածի համաձայն. 

 ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանը տեղադրվու մ է փոքր չափսի 
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պետական զինանշանի ձախ (դիտողի դիրքից աջ կողմու մ), հավասար 
բարձրու թյան վրա. ա) տեղական ինքնակառավարման մարմի նների շենքերի 
ճակատային մասերի վրա, բ) դահլիճներու մ, որտեղ անց են կացվու մ տեղական 
ինքնակառավարման ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների նիստերը, 
գ) տեղական ինքնակառավարման մարմի նների (պաշտոնական անձանց) 
կողմի ց հրատարակված նորմատիվային և անհատական-վարչական 
իրավական ակտերի, ինչպես նաև այլ պաշտոնական փաստաթղթերի վրա:
 Վերևու մ սահմանված կարգով, ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանը 
կարելի է տեղադրել տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական և 
գործադիր մարմի նների պաշտոնատար անձանց աշխատասենյակներու մ:
 Ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանը պատկերվու մ է տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նների բլանկների և շտամպերի վրա: 

Այն դեպքու մ, եթե պատահու մ է երեք կամ ավել զինանշանի կիրառու մ, այդ 
դեպքու մ պետք է պահպանվի «Պետական զինանշանի մասին» Վրաստանի 
օրգանական օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված կարգը, որի համաձայն.

 երեք և ավելի, կենտ թվով զինանշաններ կամ հերալդիկային նշան 
մի աժամանակյա կիրառելու  դեպքու մ, պետական զինանշանը տեղադրվու մ է 
(պատկերվու մ է) այլ զինանշանների (հերալդիկային նշանների) կենտրոնու մ:
 Չորս և ավելի, զու յգ թվով զինանշաններ կամ հերալդիկային նշան 
մի աժամանակյա կիրառելու  դեպքու մ, պետական զինանշանը տեղադրվու մ է 
(պատկերվու մ է) կենտրոնից  ձախ:
 Պետական զինանշանի, Աբխազիայի և Աճարայի Ինքնավար 
հանրապետու թյու նների, տեղական ինքնակառավարման և կառավարման 
մարմի նների, հասարակական մի ավորու մն երի, կազմակերպու թյու նների 
և ձեռնարկու թյու նների զինանշանները (հերալդիկային նշանները) 
մի աժամանակյա կիրառելու  դեպքու մ, անթու յլատրելի է այլ զինանշանը 
կամ հերալդիկային նշանը պետական զինանշանից բարձր տեղադրվի 
(պատկերվի), կամ էլ չափսով գերազանցի պետական զինանշանին: 
 Անթու յլատրելի է պետական զինանշանի պատկերու մը մե կ ցու ցանակի վրա 
համապատասխան հիմն արկու թյան (կազմակերպու թյան) անվանման հետ 
մի ասին: 

Վերևու մ նշված կանոնների համաձայն, պարտադիր է տեղական 
ինքնակառավարման վարչական շենքի վրա ինչպես պետական, այնպես էլ 
ինքնակառավարող մի ավորի դրոշի (դրա գոյու թյան դեպքու մ) ամրացու մ: 
Պարտադիր է նաև վարչական շենքի ճակատային մասու մ և այն դահլիճու մ, 
որտեղ կայանու մ են սակրեբու լոյի նիստերը փոքր պետական զինանշանի և 
ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանի (դրա գոյու թյան դեպքու մ) տեղադրու մը: 

բ) Սահմանափակ ու նակու թյու նների անձանց համար վարչական շենքու մ 
ազատ տեղաշարժվելու  հնարավորու թյու նների ստեղծու մ

Սակրեբու լոյի վարչական շենքը հանրային հիմն արկու թյու ն է, որը մի ատեսակ 
պետք է ծառայի ինքնակառավարող մի ավորի բնակչու թյանը: Այդ պատճառով, 
վարչական շենքը սարքավորելիս պետք է նախատեսվի «Սահմանափակ 
ու նակու թյու ններ ու նեցող անձանց սոցիալական պաշտպանու թյան մասին» 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Վրաստանի օրենքի պահանջը, որ հասարակական օգտակարու թյան համար 
նախատեսված շենքը  սարքավորված պետք է լինի այնպես, որ «Սահմանափակ 
ու նակու թյու ններ ու նեցող անձինք կարողանան այս շենքու մ ազատ կողմն որոշվել 
և տեղաշարժվել»: 

գ) Ծխախոտի օգտագործու մ վարչական շենքու մ
Նշանակալից է, որ ներքին կարգու կանով որոշվեն վարչական շենքի  

սարքավորման և նրանից օգտվելու  հարցերը: Ներքին կարգու կանոնը  կազմե լիս 
նախատեսված պետք է լինեն ինչպես շենքի կիրառման անվտանգու թյան 
հարցերը՝ հրշեջ անվտանգու թյու նը, վտանգի դեպքու մ էվակու ացիայի պլանը 
և այլն, այնպես էլ վարչական շենքու մ ծխախոտ օգտագործելը: «Վրաստանու մ  
ծխախոտի օգտագործման վերահսկողու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, հանրային հիմն արկու թյու նների շենքու մ հատու կ 
տեղ պետք է հատկացված լինի ծխախոտ ծխելու  համար: Այս նու յն հոդվածի 
3-րդ կետով նախատեսված են ծխախոտ ծխելու  համար հատկացված հատու կ 
տեղի նվազագու յն չափանիշերը. «Հատու կ ծխելու  տեղը հատկացված պետք է 
լինի մի այն ծխախոտ ծխելու  համար և առանձնացված պետք է լինի ամե ն տեսակ 
աշխատանքային, սննդի կամ/և հանգստյան սենյակից և այլ նշանակու թյան 
բլոկից, սարքավորանքից և իրերից, պետք է լինի հեշտու թյամբ օդափոխվող կամ 
բաց պատու հանով, որը դու րս է գալիս բաց տարածու թյու ն (թու յլատրելի է տեղի 
սարքավորու մ մի այն արհեստական օդափոխու թյամբ), որպեսզի ապահովված 
լինի առաջացած ծխախոտի ծխի լրիվ առանձնացու մը հիմն արկու թյան այլ 
մասերից»: Այն դեպքու մ, եթե այսպիսի տեղ չի հաջողվու մ սարքավորել, շենքու մ 
ծխախոտ ծխելը արգելվու մ է: Այդ պատճառով շենքի մու տքու մ պետք է կատարվի 
համապատասխան նշու մ:

դ) Քաղաքացիների ընդու նելու թյան պայմանների ստեղծու մ
Տեղական ինքնակառավարու մը բնակչու թյանը ամե նամոտ կանգնած 

իշխանու թյու ն է: Այդ պատճառով, ինքնակառավարման վարչական շենքը 
սարքավորելիս պետք է ի նկատի ու նենալ քաղաքացիների հետ մշտական 
հաղորդակցու թյան առանձնահատկու թյու նը, ինչը կայանու մ է նրանու մ, որ 
քաղաքացիները ազատ պետք է կարողանան դիմե լ և սահմանված կարգով  
հանդիպել ինքնակառավարման ներկայացու ցիչներին: Մինևնու յն ժամանակ 
ինքնակառավարման հանրային ծառայողներին չպետք է խանգարեն իրենց 
գործու նեու թյու նու մ: Այս նպատակով, լավագու յնն է վարչական շենքի առաջին 
հարկու մ հատկացվի սենյակ քաղաքացիներին ընդու նելու  համար: Պրակտիկայու մ 
հաստատված է, որ ինքնավարման պաշտոնատար անձինք քաղաքացիներին 
ընդու նու մ են իրենց աշխատանքային առանձնասենյակներու մ: Այս ձևը 
անընդու նելի է, քանզի.

 աշխատանքային առանձնասենյակը պաշտոնատար անձանց ամե նօրյա 
աշխատանքային տեղն է, որտեղ, որպես օրենք, պահվու մ են տարբեր 
տեսակի փաստաթղթեր, դրանց պահպանու մը կլինի սպառնալիքի տակ, 
եթե աշխատանքային առանձնասենյակը կիրառեք քաղաքացիների 
ընդու նելու թյան համար, 
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 քաղաքացիների ընդու նելու թյանը, որպես օրենք, պետք է ներկա գտնվի 
աշխատակազմի  աշխատակիցը, որը կկատարի քաղաքացիների կողմի ց 
բարձրացված հարցերի հաշվարկ, ինչպես նաև անհրաժեշտու թյան դեպքու մ 
նաև իրավաբանը՝ իրավաբանական խորհրդատվու թյու ն ցու ցաբերելու  
նպատակով: Աշխատանքային առանձնասենյակը իր տարողու թյան 
համաձայն, կարող է չբավարարել այս պայմաններին, առավել ևս եթե տեղի է 
ու նենու մ քաղաքացիների խմբերի հետ հանդիպու մ,
 պաշտոնատար անձանց աշխատանքային առանձնասենյակները, որպես 
օրենք, տեղադրված են վարչական շենքի վերին հարկու մ: Այսօրվա 
պայմաններով հազվադեպ է ինքնակառավարման վարչական շենք, որը 
սարքավորված է այնպես, որ սահմանափակ ու նակու թյան անձը ազատ 
բարձրանա շենքի վերին հարկ: Բացի դրանից, ընդու նելու թյան ժամե րին 
քաղաքացիների տեղաշարժը վարչական շենքի մի ջանցքներու մ խանգարու մ 
է այս շենքու մ գտնվող ինքնակառավարման հանրային ծառայու թյու ններին 
իրենց գործառու յթները կատարելու  մե ջ, 
 աշխատանքային առանձնասենյակու մ քաղաքացու  ընդու նմամբ կատարվու մ 
է որոշակի հեռացվածու թյան (դիստանցիայի) պահպանու մ պաշտոնատար 
անձի և քաղաքացու  մի ջև: Ինքնակառավարման և քաղաքացու  մի ջև պետք 
է ձևավորվի անմի ջական, հավասար և գործընկերային հարաբերու թյու ն: 
Այդպիսի հարաբերու թյան ձևավորման առաջին քայլերից մե կը կարող 
է դառնալ «հանդիպու մը հավասար պայմաններու մ», որը հանու մ է 
առանձնասենյակու մ ընդու նելու թյան ժամանակ գոյու թյու ն ու նեցող ավագ-
կրտսեր հոգեբանական ճնշու մը: 

Բացի քաղաքացիների ընդու նման սենյակից, վարչական շենքի առաջին 
հարկի վրա, նու յնպես ցանկալի է տեղադրվեն ինքնակառավարման այնպիսի 
ծառայու թյու ններ, որոնք ամե նօրյա հարաբերու թյու ն ու նեն քաղաքացիների հետ 
(օրինակ, նամակների գրանցման պատասխանատու  աշխատակից, ինչպես նաև 
հանրային լրատվու թյու ն տալու  պատասխանատու  հանրային ծառայող և այլն): 
Նման դեպքու մ ոչ քաղաքացիների համար կստեծվեն այս ծառայու թյու նները 
որոնելու  անհրաժեշտու թյու ն և ոչ էլ ինքնակառավարման հանրային ծառայողների 
աշխատանքը կխանգարվի:

1.2. Սակրեբու լոյի նիստերի դահլիճ
Սակրեբու լոյի նիստերի դահլիճը սակրեբու լոյի կողմի ց հարցերը քննարկելու  և  

որոշու մն եր ընդու նելու  տեղ է: Այդ պատճառով, սակրեբու լոյի նիստերի դահլիճը 
այնպես պետք է լինի սարքավորված, որ, մի  կողմի ց, նիստի նախագահը ու նենա 
նիստը վարելու  հնարավորու թյու ն, իսկ մյու ս կողմի ց՝ լինի հարցը քննարկելու , 
կարծիք հայտնելու , նիստի ընթացքը ու նկնդրելու  և նիստի տեսաձայնագրու թյու ն 
կատարելու  հնարավորու թյու ն: 

Վրաստանու մ ցավոք, տեղական ինքնակառավարման վարչական շենքերի 
դահլիճները չեն բավարարու մ վերևու մ նշված պայմաններին: Այս դահլիճները 
առավելապես կառու ցվել և սարքավորվել են կոմու նիստական ռեժիմի  ժամանակ 
և հատկացված էին նախագահու թյու նու մ գտնվող անձանց խոսքը լսելու  և ոչ 
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թե մասնակցելու  համար: Կոլեգիալ աշխատանքի ձևը Վրաստանու մ մի այն 
հիմա է արմատավորվու մ: Կառավարման այս ձևի ստեղծու մը նշանակալիորեն 
կախված է սակրեբու լոյից որպես ինքնակառավարման գերագու յն կոլեգիալ 
մարմն ից: Այդ պատճառով սակրեբու լոյի դահլիճի սարքավորու մը երկրորդական 
չէ: Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մը սկսվու մ է դահլիճի ճիշտ 
սարքավորու մի ց: Այն պետք է ծառայի վերևու մ նշված պայմանների կատարմանը 
և այս նպատակով  կարելի է առանձնացնել. 

ա) նիստի նախագահի և նրա տեղակալի տեղը, այսպես կոչված 
նախագահու թյու նը՝ տեղ, որը զբաղեցնու մ են սակրեբու լոյի նախագահը և 
նրա տեղակալը: «Նախագահու թյու նը» դեմքով ու ղղված պետք է լինի դեպի 
դահլիճը, որպեսզի նիստի նախագահը կարողանա վերահսկել նիստի ընթացքը 
և տեսնել սակրեբու լոյի դահլիճու մ գտնվող բոլոր անձանց: «Նախագահու թյան» 
կողքին, նու յնպես դեմքով դեպի դահլիճը տեղ պետք է զբաղեցնեն 
սակրեբու լոյի աշխատակազմի  աշխատակիցները, որոնք ապահովու մ են 
նիստի արձանագրու թյու նը, օգնու մ են նիստի նախագահին ձայները հաշվելու  
մե ջ և հոգու մ են սակրեբու լոյի անդամն երի գրանցու մը: Այստեղ ևեթ, որպես 
օրենք, պետք է լինի իրավաբան, որը նիստի նախագահի հանձնարարու թյամբ, 
անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, կկատարի իրավական մե կնաբանու թյու ններ 
նիստու մ քննարկվող հարցերով, ինչպես նաև նիստի ընթացակարգերի 
կապակցու թյամբ: 

«Նախագահու թյան մոտ» պետք է տեղադրվի ամբիոն, որտեղ սակրեբու լոյի 
անդամն երը հանդես կգան խոսքով: Ամբիոնը պետք է տեղադրվի դեմքով դեպի 
դահլիճը և այնպես, որ նիստի նախագահը կարողանա տեսնել ինչպես խոսքով 
ելու յթ ու նեցողին, այնպես էլ դահլիճու մ գտնվող անձանց: 

(բ) Սակրեբու լոյի անդամն երի տեղը: Սակրեբու լոյի անդամը սակրեբու լոյի 
դահլիճու մ պետք է ու նենա անձնական տեղ: Արդարացված չէ, երբ սակրեբու լոյի 
անդամն երի մի  մասը տեղ է զբաղեցնու մ ընդհանու ր սեղանի մոտ, իսկ մն ացած 
մասը՝ ընդհանու ր սեղանի կողքին դրված աթոռների վրա: Դրանով մի  կողմի ց, 
խախտվու մ է սակրեբու լոյի անդամն երի հավասար իրավասու թյու նը, իսկ, մյու ս 
կողմի ց՝ սակրեբու լոյի այս անդամն երը չեն ու նենա անհրաժեշտ աշխատանքային 
պայմաններ: Այդպիսով, սակրեբու լոյի անդամի ն պետք է հատկացվի սեղան կամ 
անձնական տեղ սեղանի մոտ, որի վրա նա կարող է տեղադրել նիստու մ բաժանված, 
ինչպես նաև իր կողմի ց նախապատրաստած նյու թերը: Դրա հետ մի ասին, նա 
պետք է ու նենա հնարավորու թյու ն առանց անհանգստացնելու  սակրեբու լոյի այլ 
անդամն երին, մոտենալու  ամբիոնին: 

գ) Տեղ ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի ներկայացու ցչի համար: 
Այս տեղը զբաղեցնու մ են շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
ներկայացու ցիչները: Սակրեբու լոյի նիստին, որպես օրենք, պետք է ներկա 
գտնվի գամգեբելին (քաղաքապետը), ինչպես նաև այն ծառայու թյու նների 
ներկայացու ցիչները, որոնց իրավասու թյան ոլորտին են պատկանու մ սակրեբու լոյի 
նիստու մ քննարկվող հարցերը: Հարկավոր է ինքնակառավարման գործադիր 
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մարմն ի ներկայացու ցիչներին սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) 
տրվի սակրեբու լոյի նիստին մասնակցելու  իրավու նք, որպեսզի նրանք, նիստի 
նախագահի համաձայնու թյամբ, կատարեն համապատասխան պարզաբանու մն եր 
և արտահայտեն իրենց կարծիքները: 

դ) Տեղ նիստին մասնակցող անձանց համար: Վրաստանի օրենսդրու թյամբ 
և սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված դեպքերու մ և 
կարգով, սակրեբու լոյի նիստերին մասնակցելու  իրավու նք ու նի ինքնակառավարող 
մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողը: Այդ պատճառով, դահլիճու մ պետք է 
հատկացված լինի հատու կ տեղ (կարելի է առանց սեղանի) այն ընտրողների 
համար, ովքեր ցանկու թյու ն են հայտնել մասնակցելու  սակրեբու լոյի օրակարգով 
նախատեսված հարցի քննարկմանը: Այս անձինք նիստին մասնակցող անձանց 
հատկացված տեղերը կարող են զբաղեցնել մի նչև համապատասխան հարցի 
քննարկման ավարտը, որից հետո, ցանկու թյան դեպքու մ, կարող են սակրեբու լոյի 
դահլիճու մ զբաղեցնել մի այն ներկա գտնվել ցանկացողներին հատկացված տեղերը:

ե) Տեղ լրատվամի ջոցների ներկայացու ցիչների համար: Սակրեբու լոյի նիստերի 
թափանցիկու թյան ապահովման համար կարևոր է սակրեբու լոյի դահլիճու մ 
գոյու թյու ն ու նենա հատու կ տեղ լրատվամի ջոցների ներկայացու ցիչների համար, 
որտեղից նրանք հնարավորու թյու ն կու նենան հետևելու  սակրեբու լոյի նիստի 
ընթացքին և առանց ընթացքը խանգարելու  կատարել աու դիո կամ տեսա 
ձայնագրու թյու ններ: 

զ) Տեղ նիստին ներկա գտնվող անձանց համար: Սակրեբու լոյի նիստը բաց 
է, այսինքն՝ ցանկացած անձ իրավու նք ու նի ներկա գտնվել սակրեբու լոյի 
նիստին: Այս իրավու նքի իրականացման խոչընդոտու մը և որևէ արհեստական 
պատնեշների հաստատու մը (օրինակ, անցաթղթեր, նախնական գրանցու մ) օրենքի 
խախտու մ է: Այդ պատճառով, սակրեբու լոյի դահլիճու մ, հնարավորու թյու նների 
շրջանակներու մ, հատկացված է լինելու  որոշակի թվաքանակով աթոռ կամ 
տեղ սակրեբու լոյի նիստին ներկա գտնվելու  ցանկու թյու ն ու նեցող անձանց 
համար: Լավատեսական է այդ տեղը հատկացվի սակրեբու լոյի դահլիճի մու տքի 
դռան մոտ, որպեսզի այս անձանց ելու մու տը չխանգարի սակրեբու լոյի նիստի 
ընթացքին: Ցանկալի է, նիստին ներկա անձանց տեղը պատնեշով առանձնացվի 
սակրեբու լոյի դահլիճից: Այն դեպքու մ, եթե նիստին ներկա գտնվել ցանկացողների 
թվաքանակը ավել է հատկացված տեղերից, սակրեբու լոյի աշխատակազմը իր 
ձեռքին եղած տեխնիկական մի ջոցների կիրառմամբ (օրինակ, բարձրախոսները 
դահլիճից դու րս տանել, եթե հնարավոր է հեռու ստա կամ ռադիո հեռարձակու մ) 
պետք է հնարավորու թյու ն ընձեռի նիստին ներկա գտնվել ցանկացողներին լսելու  
սակրեբու լոյի նիստի հարցերի քննարկու մը:

Նպատակահարմար է դահլիճը սարքավորվի խոսափողներով և կատարվի 
նիստի աու դիո ձայնագրու թյու ն: Այս վերջինը հնարավորու թյու ն կտա տեխնիկական 
անձնակազմի ն արձանագրու թյան մե ջ  առանց սխալների արտացոլել նիստի ընթացքի 
գործընթացը: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) ցանկալի է 
նշվեն և, նու յնպես նիստի դահլիճու մ (մասնավորապես, նիստին ներկա անձանց 
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համար հատկացված տեղու մ) փակցվեն նիստի ժամանակ կարգապահու թյան 
կանոնները. սակրեբու լոյի նիստը ընթանալիս բոլոր ներկա գտնվող անձինք 
պարտավոր են պաշպանել կարգապահու թյան կանոնները և ենթարկվել նիստի 
նախագահի պահանջներին և ցու ցմու նքներին, չի թու յլատրվու մ բարձրաձայն զրու յց 
կամ այնպիսի արարք, որը կխանգարի նիստի ընթացքին: Սակրեբու լոյի նիստի 
ընթանալու  ժամանակ չի թու յլատրվու մ նաև օգտվել բջջային հեռախոսից: 

Սակրեբու լոյի նիստի դահլիճը, որպես օրենք կիրառվու մ է մի այն սակրեբու լոյի 
նիստերի համար: Եթե վարչական շենքու մ գոյու թյու ն չու նի այլ դահլիճ, այդ դեպքու մ 
նաև կիրառվու մ է սակրեբու լոյի բյու րոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի 
և սակրեբու լոյի ժամանակավոր աշխատանքային խմբերի նիստերի 
համար, սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց հաստատված ժամանակացու յցի 
համապատասխան: Սակրեբու լոյի վարչական շենքու մ վարչական գործառու յթներ 
իրականացնու մ է սակրեբու լոյի նախագահը: Այդ պատճառով հարկավոր կլինի 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) նշվի, որ սակրեբու լոյի 
նիստերի դահլիճու մ այլ տեսակ մի ջոցառու մն եր. խորհրդակցու թյու ններ, 
սեմի նարներ, կոնֆերանսներ և այլն կարելի է անցկացնել մի այն սակրեբու լոյի 
նախագահի համաձայնու թյամբ: 

1.3 Սակրեբու լոյի գործու նեու թյան պլանավորու մ
Սակրեբու լոյի գործու նեու թյան պլանավորու մը կենտրոնական հարցերից 

մե կն է, որով և որոշվու մ են սակրեբու լոյի կողմի ց սակրեբու լոյի նիստին հարցերի 
պատրաստման և քննարկման ժամկետները և հաջորդականու թյու նը: «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքով սահմանված 
սակրեբու լոյի առանձնահատու կ իրավասու թյու ններու մ տրված չէ սակրեբու լոյի 
պարտականու թյու նը պատրաստել և հաստատել իր գործու նեու թյան 
աշխատանքային պլանը: Բայց, պարզ է, աշխատանքի ճիշտ կազմակերպու մը 
առանց նախապես որոշված պլանի անհնար է: «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը սակրեբու լոյին շնորհեց առաջատար դեր 
ինքնակառավարու մ իրականացնելու  գործու մ: Այդ դերը, նախ և առաջ ենթադրու մ 
է ղեկավարու թյու ն, այսինքն՝ սակրեբու լոն պետք է որոշի ինքնակառավարման 
գործու նեու թյան ու ղղու թյու նները և դրանց իրականացման հաջորդականու թյու նը: 
Առանց աշխատանքային պլանի սակրեբու լոն վեր է ածվու մ պասսիվ «գրանցողի», 
որը սպասու մ է, թե ինչ հարցեր կդնեն նրա առջև գործադիր մարմն ից կամ «վերևից»: 
Նման դեպքու մ սակրեբու լոն արդեն չի հանդիսանու մ կառավարող և նախաձեռնող: 
Այդ նախաձեռնու թյու նը արդեն սակրեբու լոյին գալիս է դրսից և սակրեբու լոյի 
գործու նեու թյու նն էլ «վերևից» եկած նախաձեռնու թյու նների վրա է հիմն վու մ: Պարզ 
է, այդպիսի մոտեցմամբ սակրեբու լոն վեր է ածվու մ կեղծ ինքնակառավարող 
մարմն ի: Սակրեբու լոն ինքը պետք է որոշի ինչ և երբ է հարկավոր կատարել: Այդ 
պատճառով, սկզբու նքորեն անհրաժեշտ է, որ սակրեբու լոն կազմի  և պաշտպանի 
գործու նեու թյան աշխատանքային պլան: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքային պլանը որոշու մ է ոչ մի այն սակրեբու լոյի, այլև 
շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) գործու նեու թյու նը: Սակրեբու լոյի 
աշխատանքային պլանից ելնելով, շրջանային վարչու թյու նը (քաղաքապետարանը) 
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պարտավորվու մ է պատրաստել սակրեբու լոյի համապատասխան իրավական 
ակտի նախագծերը, մասնակցել դրանց քննարկմանը և ապահովել դրանց 
գործադրու մը: Այդ մասին նշված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Վրաստանի օրգանական օրենքի 39-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «ի» ենթակետու մ, 
որ գամգեբելին (քաղաքապետը) «Սակրեբու լոյի աշխատանքային պլաններից և 
նիստերի օրակարգերից ելնելով, համակարգու մ է համապատասխան հարցերի 
նախապատրաստու մը, սակրեբու լոյի նախագահի քննարկմանն է ներկայացնու մ 
շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) կողմի ց նախապատրաստված 
հարցերը, առաջարկու թյու նները, եզրահանգու մն երը և երաշխավորու թյու նները, 
համակարգու մ է սակրեբու լոյի որոշու մն երի կատարու մը»: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքային պլանը պետք է բխի ինքնակառավարող մի ավորի 
գերակայու թյու նների փաստաթղթից և ծառայի դրանու մ առաջադրված խնդիրների 
կատարմանը: Սակրեբու լոյի գործու նեու թյան պլանավորու մը ավելի լավ է կատարվի 
ըստ եռամսյակների: Սակրեբու լոն, ինչ խոսք, կարող է ընդու նել նաև ավելի 
երկարաժամկետ աշխատանքային պլան (օրինակ, տարեկան աշխատանքային 
պլան), սակայն երկարաժամկետ պլանու մ անհնար է նախատեսվեն ապագայի 
բոլոր հարցերը: Այդ պատճառով, ավելի նպատակահարմար է սակրեբու լոն ամե ն 
եռամսյակի վերջին հերթական նիստու մ քննարկի և սակրեբու լոյի կարգադրու թյան 
տեսքով ընդու նի հերթական եռամսյակի աշխատանքային պլանի նախագիծը: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 30-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն, սակրեբու լոյի բյու րոն «կազմու մ 
է սակրեբու լոյի նիստի օրակարգը, ինչպես նաև սակրեբու լոյի աշխատանքային 
պլանի և աշխատանքային ծրագրի նախագծերը»: Սակրեբու լոյի բյու րոն, որը 
մի ավորու մ է սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի և ֆրակցիաների ղեկավար 
անձանց, հանդիսանու մ է լավագու յն օղակը դիրքերը հանրագու մարելու  և հետագա 
գործու նեու թյու նը պլանավորելու  համար: Սակրեբու լոյի աշխատանքային պլանը 
կարող է կազմվել սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի պլանների հիման վրա, 
սակրեբու լոյի ֆրակցիաների և շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
առաջարկու թյու նների հաշվառու մով: Թերևս հնարավոր է նաև ետընթաց 
գործընթացը, որպեսզի սակրեբու լոյի աշխատանքային պլանների հիման վրա 
կազմվեն սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի աշխատանքային պլանները: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքային պլանը կազմե լիս, նախատեսված պետք է լինի 
այն, որ աշխատանքային պլանը սակրեբու լոյի նիստի օրակարգերի մի ավորու մ չէ: 
Աշխատանքային պլանը կազմե լիս նպատակահարմար չի լինի հարցերի ավելորդ 
մանրամասնեցու մ: Աշխատանքային պլանը պետք է որոշի պլանով սահմանված 
ժամկետներու մ, սակրեբու լոյի գործու նեու թյան հիմն ական ու ղղու թյու նները և 
ոչ թե կոնկրետ որոշու մն երի ընդու նու մը կամ գոյու թյու ն ու նեցող որոշման մե ջ 
փոփոխու թյու նների մտցնու մը: 

Սակրեբու լոյի գործու նեու թյան պլանավորու մը չի սահմանափակվու մ մի այն 
սակրեբու լոյի աշխատանքային պլանի ընդու նմամբ: Սակրեբու լոյի բյու րոն 
սակրեբու լոյի աշխատանքային պլանից ելնելով, սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի, 
ժամանակավոր աշխատանքային խմբերի և ֆրակցիաների ներկայացու ցիչների, 
ինչպես նաև գամգեբելիի (քաղաքապետի) առաջարկու թյու նների հաշվառու մով 
պետք է կազմի  սակրեբու լոյի ամե նամսյա հերթական նիստի օրակարգի 
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նախագիծը: Օրակարգի նախագծու մ արդեն կատարվու մ է աշխատանքային 
պլանով որոշված հարցերի մանրամասնեցու մ և կոնկրետացու մ: Որոշվու մ են նաև 
հարցի անվանու մը և հարցի զեկու ցողները: Նու յնպես կարող է որոշվել հերթական 
նիստերի կարգացու ցակը, որտեղ կնշվի քանի օր պետք է շարու նակվի հերթական 
նիստը: 

1.4 Սակրեբու լոյի աշխատանքի ընդհանու ր կարգը
Սակրեբու լոյի հերթական նիստերը, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Վրաստանի օրգանական օրենքի 24-րդ հոդվածի առաջին կետի համապատասխան, 
գու մարվու մ են սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց առնվազն ամի սը մե կ անգամ: 
Սակրեբու լոն կարող է նախապես հաստատել ամե նամսյա հերթական նիստի 
բացման օրը: Օրինակ, որոշվի, որ սակրեբու լոյի նիստը անց է կացվու մ ամե ն 
ամսվա առաջին երկու շաբթի օրը (եթե երկու շաբթին ոչաշխատանքային օր է, 
այդ դեպքու մ հերթական աշխատանքային օրը): Սակրեբու լոյի նիստի որոշման 
այսպիսի կարգը հնարավորու թյու ն կտա ինչպես սակրեբու լոյի անդամն երին, 
այնպես էլ բնակչու թյանը նախապես գիտենալ սակրեբու լոյի նիստի անցկացման 
օրը, ինչը կայու ն կդարձնի սակրեբու լոյի աշխատանքը: Այսպիսի կարգը, պարզ 
է, չի բացառու մ այն, որ սակրեբու լոն իր որոշմամբ կարող է սակրեբու յի նիստ 
նշանակել և անցկացնել նաև այլ օր: Սակայն դա կլինի մի այն բացառու թյու ն 
ընդհանու ր սահմանված կարգից: 

Վրաստանի օրենսդրու թյու նը սակրեբու լոյի նիստերի կապակցու թյամբ 
չի կիրառու մ «նստաշրջան» տերմի նը, որը նշանակու մ է նիստերի որոշակի 
թվաքանակու թյու ն և  սահմանափակվու մ է մի այն նստաշրջանի բացման և 
փակման օրացու յցային ժամկետներով: Սակրեբու լոյի նիստերի նկատմամբ 
կիրառվու մ է «հերթական նիստ» տերմի նը: »Հերթական նիստ» տերմի նը 
պարու նակու մ է այս նիստի օրակարգով նախատեսված հարցերի քննարկման 
և որոշու մն երի ընդու նման նպատակով անցկացված սակրեբու լոյի նիստերի 
մի ասնու թյու ն: Հերթական նիստը կարող է ավարտվել մե կ օրու մ կամ օրակարգով 
նախատեսված հարցերի թվաքանակու թյու նից ելնելով, շարու նակվել մի  քանի օր: 
Հերթական նիստու մ սակրեբու լոյի նիստերի թվաքանակը կապված է սակրեբու լոյի 
հերթական նիստի օրակարգի հարցերի թվաքանակու թյան հետ: Հերթական 
նիստի ժամանակացու յցով հաստատվու մ են նիստերի անցկացման օրերը, որոնք 
կարող են նախատեսել նաև նիստերի մի ջև մե կ կամ մի  քանի օրվա ընդմի ջու մ: 
Սակրեբու լոյի հերթական նիստը կարող է փակվել (ավարտվել) մի այն այն դեպքու մ, 
երբ սակրեբու լոյի կողմի ց հերթական նիստի օրակարգով նախատեսված բոլոր 
հարցերով ընդու նված կլինի համապատասխան որոշու մ (այդ թվու մ կարող է լինել 
որոշու մ օրակարգով նախատեսված հարցի (հարցերի) քննարկու մը հետաձգելու  
մասին): 

Սակրեբու լոյի հերթական նիստը բացվու մ է նախագահի, իսկ նրա բացակայու թյան 
դեպքու մ, սակրեբու լոյի փոխնախագահի կողմի ց: «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքով մանրամասնեցված չէ, թե ինչ է տեղի 
ու նենու մ այն դեպքու մ, եթե նիստին ներկա չեն ոչ սակրեբու լոյի նախագահը և ոչ 
էլ նրա տեղակալը: Նրանց իրավասու թյու նը փոխարինողի, ավագագու յնի հարցին 
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վերաբերու մ է օրգանական օրենքի մի այն երկու  հոդված. «23-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետը, որտեղ նշված է. որ «Սակրեբու լոյի նիստերը մի նչև նախագահի ընտրու թյու նը 
ղեկավարու մ է սակրեբու լոյի ավագագու յն անդամը» և 24-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, որ 
«արտահերթ նիստու մ սակրեբու լոյի նախագահի և սակրեբու լոյի փոխնախագահի 
չներկայանալու  դեպքու մ նիստը նախագահու մ է ներկաներից ամե նաավագ 
անդամը»: Ինչպես տեսնու մ եք, օրգանական օրենքը նշու մ է երկու  կոնկրետ դեպք. 
առաջին՝ նորընտիր սակրեբու լոյի նիստերը մի նչև սակրեբու լոյի նախագահի 
ընտրու թյու նը: Այս դեպքու մ օրգանական օրենքը ցու ցմու նք է անու մ սակրեբու լոյի 
ամե նաավագ անդամի  վրա: Այսինքն՝ կոնկրետ անձնավորու թյան վրա և ոչ 
թե նիստին ներկաներից ամե նաավագի վրա: Այսպիսով, մի այն սակրեբու լոյի 
ավագագու յնն է իրավասու  ղեկավարել սակրեբու լոյի նիստերը մի նչև սակրեբու լոյի 
նախագահի ընտրու թյու նը: Երկրորդ դեպքու մ հարցը վերաբերու մ է նու յնպես 
կոնկրետ դեպքի՝ արտահերթ նիստը նախագահելու ն: Այս դեպքու մ օրգանական 
օրենքը մատնանշու մ է ոչ թե սակրեբու լոյի ամե նաավագ անդամի  վրա, այլ 
նիստին ներկա գտնվողներից ամե նաավագին: Այստեղից բխու մ է, որ օրգանական 
օրենքը չի պարտավորեցնու մ սակրեբու լոյի անդամի ն ղեկավարել սակրեբու լոյի 
նիստը, եթե սակրեբու լոյի նիստին ներկա ամե նաավագը հրաժարվու մ է նիստը 
ղեկավարել, այդ իրավասու թյու նը պետք է փոխանցվի հասակով այլ ավագ անդամի  
վրա, եթե սակրեբու լոյի նիստին ներկա բոլոր անդամն երը հրաժարվու մ են նիստը 
ղեկավարելու ց, այդ դեպքու մ նիստը չի բացվի: 

Ինչպես տեսնու մ եք, վերևու մ նշվածը վերաբերու մ է կոնկրետ դեպքերի և 
օրգանական օրենքը չի որոշու մ, թե ինչ տեղի կու նենա հերթական նիստու մ 
սակրեբու լոյի նախագահի և նրա տեղակալի չներկայանալու  դեպքու մ: Այս հարցը 
էլ ավելի հիմն ադրու յթային կլինի այն դեպքու մ, եթե սակրեբու լոյի նախագահը և 
սակրեբու լոյի փոխնախագահը անձնական կամ քաղաքական տեսակետների 
պատճառով, չեն ներկայանու մ կամ բաց կթողնեն սակրեբու լոյի նիստը: Նման 
դեպքու մ, պետք է ելնեք այն սկզբու նքից, որ սակրեբու լոն կոլեգիալ և ոչ թե մի  
կառավարման վրա կառու ցված մարմի ն է: Այդպիսով, սակրեբու լոյի նախագահի և 
նրա տեղակալի բացակայու թյու նը չի կարող խափանել սակրեբու լոյի աշխատանքը: 
Այդ պատճառով, նիստը պետք է ղեկավարի ներկաներից ավագագու յնը 
(նիստին ներկա անդամն երից ամե նաավագին կարող է անվանել սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի  ներկայացու ցիչը սակրեբու լոյի անդամն երի նիստին ներկա 
գտնվողների գրանցման հիման վրա): 

Օրգանական օրենքու մ նշված չէ ոչ էլ այն դեպքը, երբ սակրեբու լոյի նիստին, 
որը ղեկավարու մ է ավագագու յնը, կներկայանա սակրեբու լոյի նախագահը կամ 
նրա տեղակալը: Նման դեպքու մ պետք է ելնենք «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» օրգանական օրենքի 24-րդ և 33-րդ հոդվածների պահանջներից, որոնց 
համաձայն, սակրեբու լոյի նիստերը նախագահու մ է սակրեբու լոյի նախագահը, իսկ 
նրա բացակայու թյան դեպքու մ, սակրեբու լոյի փոխնախագահը: Այդ պատճառով, 
նիստու մ սակրեբու լոյի նախագահի կամ նրա տեղակալի ներկայանալու  դեպքու մ, 
ավագագու յնը պարտավոր է նիստի նախագահու թյու նը հանձնել սակրեբու լոյի 
նախագահին, իսկ նրա բացակայու թյան դեպքու մ, սակրեբու լոյի փոխնախագահին: 
Բայց, այն դեպքու մ, եթե նիստու մ, որը նախագահու մ է ներկաներից ավագագու յնը, 
ներկայացավ նիստի նախագահից տարիքով ավելի մե ծ անդամ, նիստի 
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նախագահու թյան վերահանձնու մ տեղի չի ու նենու մ: Նիստի նախագահ 
ավագագու յնին որոշելու  հարցը առաջադրվու մ է մի այն նիստու մ սակրեբու լոյի 
նախագահի կամ նրա տեղակալի բացակայու թյան դեպքու մ: Այդ ժամանակ 
օրգանական օրենքը ցու յց է տալիս նիստին ներկաներից ավագագու յնի վրա և ոչ 
թե սակրեբու լոյի ավագ անդամի  վրա: Նիստի նոր նախագահի որոշման հարցը 
կարելի է դնել մի այն այն դեպքու մ, եթե նիստի նախագահն էլ կթողնի դահլիճը: 

Սակրեբու լոյի հերթական նիստի բացու մը «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» օրգանական օրենքը կապու մ է սակրեբու լոյի անդամն երի լրիվ կազմի  
մե ծամասնու թյան ներկայու թյան հետ: Այդպիսով, եթե հաստատված է նիստու մ 
սակրեբու լոյի անդամն երի լրիվ կազմի  մե ծամասնու թյան ներկա լինելը, նիստի 
բացման մասին նիստի նախագահը մի անձնյա պետք է ընդու նի որոշու մ առանց 
քվեարկու թյու ն անցկացնելու : 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
25-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն. «Սակրեբու լոյի նիստը իրավասու  է, 
եթե նրան ներկա է սակրեբու լոյի լրիվ կազմի  կեսից ավելին»: Օրենքի այս 
պահանջը չի կարող այնպես հասկացվել, որ նիստու մ հարցը քննարկելու  համար 
անհրաժեշտ է նիստին ներկա գտնվի սակրեբու լոյի լրիվ կազմի  կեսից ավելին: 
Օրենքի հոդվածի նման մե կնաբանու թյամբ, հենց որ նիստին ներկա սակրեբու լոյի 
անդամն երի թվաքանակը կրճատվի լրիվ կազմի  կեսից ավելիով, սակրեբու լոյի 
նիստը պետք է դադարեցվի: Օրենքի պահանջի նման ըմբռնու մը կբարդացնի 
սակրեբու լոյի նիստի ընթացքը: Ավելի արդարացված է այն կարծիքը, որ օրենքի 
այս պահանջը վերաբերու մ է սակրեբու լոյի հերթական նիստի բացմանը, ինչպես 
նաև սակրեբու լոյի կողմի ց իրավական ակտի և նու յնպես այն ոչիրավական բնու յթի 
փաստաթղթի ընդու նմանը, որը հրատարակվու մ է սակրեբու լոյի անու նից (օրինակ, 
դիմու մ, հայտարարու թյու ն և այլն): Այս դեպքերու մ, անպայման է նիստին ներկա 
գտնվի սակրեբու լոյի անդամն երի լրիվ կազմի  կեսից ավելին: Ինչ վերաբերու մ 
է ընթացակարգի հետ կապված որոշու մն երին, դրանց ընդու նու մը պետք է 
կատարվի ներկաների մե ծամասնու թյամբ, սակայն սակրեբու լոյի անդամն երի 
ցու ցակային կազմի  1/3-ից ոչ պակաս, եթե Վրաստանի օրենսդրու թյամբ կամ 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) այլ կարգ չի լինի սահմանված: 
Հարցը քննարկելու  համար քվորու մի  գոյու թյան պահանջը օրենսդրու թյամբ չի 
կատարվու մ: Այդ պատճառով, ցանկալի է, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ) սահմանվի նիստի ընթացքու մ քվորու մի  նվազագու յն չափը, ինչը 
չպետք է լինի սակրեբու լոյի ցու ցակային կազմի  1/3-ից պակաս, քանզի ավելի փոքր 
քվորու մի  գոյու թյան դեպքու մ սակրեբու լոն ընթացակարգային հարցերով նու յնպես 
որոշու մ չի ընդու նի: 

Սակրեբու լոն նիստու մ ընդու նու մ է իրավական ակտեր. նորմատիվային՝ 
սակրեբու լոյի որոշու մը և անհատական՝ սակրեբու լոյի կարգադրու թյու նը: Բացի 
իրավական ակտերից, սակրեբու լոն իրավասու  է քննարկել և ընդու նել նաև 
ոչիրավական բնու յթի որոշու մն եր. դիմու մ, հայտարարու թյու ն, երաշխավորու թյու ն, 
տեղեկանք և այլն: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
26-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն, «Սակրեբու լոյի վճիռները (որոշու մն երը և 
կարգադրու թյու նները) ընդու նվու մ են ներկաների ձայների մե ծամասնու թյամբ, 
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սակայն սակրեբու լոյի ցու ցակային կազմի  մե կ երրորդից ոչ պակասով, եթե այդ 
օրենքով այլ կանոն չի սահմանվել»: Վճիռ ընդու նելու  այս ընդհանու ր կանոնից 
բացառու թյու ն է սահմանված «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի 
օրգանական օրենքով, երբ որոշու մ ընդու նելու  համար հարկավոր է սակրեբու լոյի 
անդամն երի բարձրորակ մե ծամասնու թյու նը: Օրինակ, սակրեբու լոյի նախագահի 
ընտրու թյու նը և վերընտրու մը կատարվու մ է մի այն սակրեբու լոյի անդամն երի 
ցու ցակային կազմի  մե ծամասնու թյամբ, «Տեղական ինքնակառավարման մի ավորի 
ու նեցվածքի մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանված է, որ ինքնակառավարման 
մի ավորի հիմն ական ու նեցվածքի օտարման մասին սակրեբու լոն որոշու մ 
ընդու նու մ է սակրեբու լոյի ցու ցակային կազմի  2/3-ով, «Վրաստանի բյու ջետային 
օրենսդրու թյան 72-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, բյու ջեի նախագծի 
հաստատու մը կատարվու մ է սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակային կազմի  
մե ծամասնու թյամբ: 

1.5. Սակրեբու լոյի նիստի կազմակերպական-տեխնիկական 
ապահովու մ

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
37-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, «Սակրեբու լոյի գործու նեու թյան 
կազմակերպական ապահովու մը իրականացնու մ է սակրեբու լոյի 
աշխատակազմը»: Օրգանական օրենքը չի տալիս մանրամասն պարզաբանու մ, թե 
ինչ է ենթադրվու մ կազմակերպական ապահովու թյու ն ասելով: Թերևս իր էու թյամբ 
սակրեբու լոյի գործու նեու թյան կազմակերպական ապահովու մը պարու նակու մ է 
ինչպես սակրեբու լոյի նիստերի, այնպես էլ սակրեբու լոյի բյու րոյի, սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովն երի և ժամանակավոր աշխատանքային խմբերի և սակրեբու լոյի 
պաշտոնատար անձանց կամ սակրեբու լոյի անդամն երի աշխատանքի 
կազմակերպական ապահովու մը: Դրանցից կարևորագու յներից մե կը սակրեբու լոյի 
նիստերի կազմակերպական ապահովու մն  է: Այս նպատակով սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) ցանկալի է արտացոլվի և հետագայու մ 
արդեն սակրեբու լոյի աշխատակազմի  դրու ւյթու մ էլ ավելի կոնկրետացվեն 
սակրեբու լոյի աշխատակազմի  հետևյալ գործառու յթները.

 կազմակերպել սակրեբու լոյի նիստի օրակարգի և նիստու մ քննարկվելիք 
հարցերի նախագծերի և այլ անհրաժեշտ լրատվու թյան նախապատրաստու մը, 
բազմացու մը, հրապարակու մը և սակրեբու լոյի անդամն երին դրանց 
մատու ցու մը,
 կազմե լ նիստին հրավիրված անձանց ցու ցակը և սակրեբու լոյի նախագահի 
կողմի ց դրա հաստատու մի ց հետո ապահովել այս անձանց զգու շացու մը,
 ապահովել սակրեբու լոյի անդամն երի գրանցու մը,
 օգնել սակրեբու լոյի նիստի նախագահին նիստը վարելու  գործընթացու մ, 
նիստի ժամանակ կարգ ու  կանոնի պաշտպանու թյանը և նիստի տեխնիկական 
ապահովմանը;
 կազմե լ սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյու նը, ձևակերպել, հրապարակել 
և ու ղարկել սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նված որոշու մն երը:

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Գլու խ II. Սակրեբու լոյի նիստի տեսակները

2.1 Սակրեբու լոյի հերթական նիստ
««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը 

մի մյանցից բաժանու մ է սակրեբու լոյի հերթական և արտահերթ նիստերը: 
Օրգանական օրենքը ցու յց է տալիս, որ սակրեբու լոյի հերթական նիստ պետք 
է հրավիրվի ամի սը գոնե մե կ անգամ: Այդպիսով, օրենքով սահմանված է ամե ն 
ամի ս սակրեբու լոյի հերթական նիստի նվազագու յն թվաքանակու թյու ն, ինչը չի 
բացառու մ այն, որ սակրեբու լոն կարող է նախապես պլանավորել ամի սը քանի նիստ 
է անցկացնու մ: Նման դեպքու մ յու րաքանչյու ր այս նիստը կհամարվի հերթական 
նիստ: Հերթական և արտահերթ նիստերի մի ջև հիմն ականու մ տարբերու թյու նն այն 
է, որ.

 հերթական նիստ հրավիրվու մ է սակրեբու լոյի աշխատանքային պլանով 
նախատեսված հարցերով, իսկ արտահերթ նիստ՝ այնպիսի հարց քննարկելու  
համար, որը սակրեբու լոյի աշխատանքային պլանով նախատեսված չէր,
 հերթական նիստին բնու թագրական է նիստի վերջու մ սակրեբու լոյի 
անդամն երի կողմի ց տարբեր հարցերով ելու յթների ու նկնդրու մ (օրակարգով 
նախատեսված տարբեր հարցեր են. հայտարարու թյու ններ, դիմու մն եր և այլն): 
Իսկ արտահերթ նիստը անց է կացվու մ հատու կ օրակարգով, որի սպառման 
հետ մի ասին, արտահերթ նիստը հայտարարվու մ է փակված (ավարտված),
 հերթական նիստի օրակարգը, որպես օրենք, պարու նակու մ է մի  քանի, 
հաճախ , մի մյանց հետ կապված հարցեր: Իսկ արտահերթ նիստը, որպես 
օրենք, հրավիրվու մ է մե կ կոնկրետ հարցի կամ դրա հետ անմի ջականորեն 
կապված հարցեր քննարկելու  նպատակով,
 հերթական նիստը բացելու  համար քվորու մ չլինելու  դեպքու մ, բացու մը 
կհետաձգվի մի  քանի ժամով, իսկ այնու հետև՝ հաջորդ օրվա համար: 
Արտահերթ նիստի դեպքու մ, եթե քվորու մ չի կայանու մ, նիստը չի հետաձգվու մ 
և նիստին դրված հարցը օրակարգից հանվու մ է: Հարցը կարող է նորից դրվել 
ընդհանու ր կարգով: 

Բացի վերը նշվածից, այլ ընթացակարգային տարբերու թյու ն հերթական և 
արտահերթ նիստերի մի ջև չկա: Արտահերթ նիստու մ ընդու նված որոշու մն երը նու յն 
իրավաբանական ու ժն ու նեն, ինչ հերթական նիստու մ ընդու նվածը: Արտահերթ 
նիստի արձանագրու թյան համարը հերթական նիստերի հերթական համարի  
շարու նակու թյու նն է արտահերթ նիստի նշու մով: Չի կարելի արտահերթ նիստերի 
արձանագրու թյու նները առանձին համարակալել: 

Սակրեբու լոյի հերթական նիստը, եթե նիստի օրերը նախապես են որոշված 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) և չի փոխվու մ նրա ամսաթիվը 
և անցկացման տեղը, չի պահանջու մ պաշտոնական հրավիրու մ: Սակրեբու լոյի 
անդամը սակրեբու լոյի հերթական նիստին պարտավոր է ներկայանալ նաև առանց 
հատու կ հրավերի: Չնայած դրան, սակրեբու լոյի աշխատակազմը պարտավոր է 
սակրեբու լոյի հերթական նիստի բացու մի ց 7 օր շու տ հրապարակել տեղեկանք 
սակրեբու լոյի հերթական նիստի անցկացման տեղի, սկսվելու  և ավարտվելու  
ենթադրական ամսաթվի, նիստերի կարգացու ցակի, օրակարգի վերաբերյալ, 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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ինչպես նաև քննարկվող հարցերով հետաքրքրվող անձանց կողմի ց  կարծիքներ 
ներկայացնելու  ժամկետի մասին: 

Սակրեբու լոն իրավասու  է սեփական որոշմամբ շարու նակել աշխատնքը, 
իսկ օրակարգի հարցերի սպառվելու , ինչպես նաև Վրաստանի օրենսդրու յամբ 
սահմանված առանձնահատու կ դեպքերու մ ընդու նել որոշու մ սակրեբու լոյի 
հերթական նիստը ժամկետից շու տ ավարտելու  կամ դադարեցնելու  մասին:

2.2 Սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ 
Սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ հրավիրվու մ է սակրեբու լոյի աշխատանքային 

պլանով չնախատեսված հարցի (հարցերի) քննարկման համար, այդպիսով, եթե 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) նախապես պլանավորված չէ 
հերթական նիստի անցկացման օրը, այդպիսի հարցերով հրավիրված նիստը 
կհամարվի հերթական նիստ, թեկու զև այդ ամսու մ արդեն անց է կացվել հերթական 
նիստ: Այլ դեպքու մ, եթե հարցը նախատեսված չէ սակրեբու լոյի աշխատանքային 
պլանով, հրավիրվու մ է սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ: Օրինակ, այն դեպքու մ, 
եթե հարցը վերաբերու մ է պետական վերահսկողու թյան մարմն ի (պաշտոնատար 
անձի) պահանջին «Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների գործու նեու թյան 
պետական վերահսկողու թյան մասին» Վրաստանի օրենքով նախատեսված 
դեպքին և անհրաժեշտ է դրա քննարկու մը սակրեբու լոյի կողմի ց այս նու յն 
օրենքով նախատեսված ժամկետներու մ: Նման դեպքու մ, պարզ է, անհրաժեշտ է 
սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ հրավիրել: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 24-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ հրավիրվու մ է. 

 սակրեբու լոյի նախագահի նախաձեռնու թյամբ,
 սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակային կազմի  առնվազն 1/3-ի պահանջով,
 սակրեբու լոյի ֆրակցիայի առաջարկու թյամբ,
 ինքնակառավարող մի ավորի տարածքու մ գրանցված ընտրողների ընդհանու ր 
թվաքանակի առնվազն 3%-ի պահանջով: 

Օրգանական օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ կետով տրված են արտահերթ 
նիստ հրավիրելու  և անցկացնելու  ընթացակարգային հարցերը. «Սակրեբու լոյի 
արտահերթ նիստի′ պահանջ (առաջարկու թյու ն) ներկայացնելու ց 1 շաբաթվա 
ժամկետու մ հրավիրու մ է սակրեբու լոյի նախագահը: Սակրեբու լոյի նախագահի 
կողմի ց արտահերթ նիստը այս ժամկետու մ չհրավիրելու  դեպքու մ սակրեբու լոն 
իրավասու  է հավաքվել: Սակրեբու լոյի անդամն երի նախազգու շացու մը արտահերթ 
նիստ հրավիրելու  կապակցու թյամբ նախաձեռնողի գրավոր դիմու մի  հիման վրա 
ապահովու մ է սակրեբու լոյի նախագահը: Արտահերթ նիստին սակրեբու լոյի 
նախագահի և սակրեբու լոյի փոխնախագահի չներկայանալու  դեպքու մ, նիստը 
նախագահու մ է ներկաներից ավագագու յն անդամը»: Օրգանական օրենքի 
այս կետու մ տրված նորմե րը հարկավոր է կոնկրետացնել սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ): Օրգանական օրենքը, ցու յց է տալիս, որ 
«Սակրեբու լոյի արտահերթ նիստի պահանջը (առաջարկու թյու նը) ներկայացնելու ց 
1 շաբաթվա ժամկետու մ հրավիրու մ է սակրեբու լոյի նախագահը»: Այս 
ցու ցմու նքու մ մի անշանակ չի երևու մ, որ սակրեբու լոյի նախագահը պարտավոր 
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է մե կ շաբաթվա ժամկետու մ ընդու նել որոշու մ, տալ համապատասխան հրաման 
և նշանակել արտահերթ նիստ, եթե սակրեբու լոյի նախագահը պարտավոր է 
պահանջ (առաջարկու թյու ն) ներկայացնելու ց 1 շաբաթվա ժամկետու մ անցկացնել 
արտահերթ նիստ: Արտահերթ նիստ հրավիրելու  պահանջը, որպես օրենք, 
առաջանու մ է հարցի լու ծման հրատապու թյու նից  ելնելով: Այդ պատճառով, 
կարող ենք եզրակացնել, որ օրենքի այս նորմը նախատեսու մ է պահանջը 
(առաջարկու թյու նը) ներկայացնելու ց 1 շաբաթվա ժամկետու մ արտահերթ նիստ 
անցկացնել և ոչ թե արտահերթ նիստ հրավիրելու  մասին որոշու մ ընդու նելը: 
Այս դեպքու մ ի նկատի է առնվելու  «Վրաստանի ընդհանու ր վարչական 
օրենսդրու թյան» 34-րդ հոդվածի առաջին կետի պահանջը, որ «Կոլեգիալ հանրային 
հիմն արկու թյու նը պարտավոր է մե կ շաբաթ շու տ հրապարակավ հայտարարել 
ապագա նիստի, նրա անցկացման տեղի, ժամանակի և օրակարգի վերաբերյալ, 
իսկ համապատասխան որոշու մ ընդու նելիս՝ նաև նրա փակման մասին»: 
Օրենսդրու թյամբ որոշված ժամկետի պաշտպանու թյան նպատակով, եթե հարցը 
չի վերաբերու մ անհետաձգելի անհրաժեշտու թյան, սակրեբու լոյի նախագահը 
պարտավոր է պահանջ (առաջարկու թյու ն) ներկայացնելու ն պես արձակել 
հրաման և հրապարակայնորեն հայտարարել արտահերթ նիստ հրավիրելու  տեղը, 
ժամանակը և օրակարգը:

Օրգանական օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ կետի վերը նշված առաջին 
առաջարկու թյու նը հրամայական ձևով է հաղորդված և սակրեբու լոյի նախագահին 
պարտավորեցնու մ է պահանջը (առաջարկու թյու նը) ներկայացնելու ց 1 շաբաթվա 
ժամկետու մ անցկացնել արտահերթ նիստ: Իսկ այս նու յն կետի երկրորդ 
նախադասու թյու նը թու յլ է տալիս այն հնարավորու թյու նը, որ սակրեբու լոյի 
նախագահը չի հրավիրի արտահերթ նիստ. «Սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց 
արտահերթ նիստը այս ժամկետու մ չհրավիրելու  դեպքու մ սակրեբու լոն իրավասու  
է հավաքվել»: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) անհրաժեշտ 
է օրենքով սահմանված այս նորմի  մանրամասնեցու մ և ամե ն հնարավոր դեպքի 
քննարկու մ: Նախ և առաջ պետք է հաստատվի սակրեբու լոյի նախագահի 
կողմի ց արտահերթ նիստ հրավիրելու  մե րժման ժամկետը: Սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) նախատեսված պետք է լինի նաև այն դեպքը, երբ 
սակրեբու լոյի նախագահի մոտիվացված մե րժմանը արտահերթ նիստ հրավիրելու  
մասին համաձայնու մ է արտահերթ նիստ հրավիրելու  նախաձեռնողը և նու յնպես, 
պետք է նկարագրի պահանջը (առաջարկու թյու նը) պահանջելու  ընթացակարգը: 
Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) պետք է նախատեսված 
լինի սակրեբու լոյի հավաքման ընթացակարգը, եթե սակրեբու լոյի նախագահը չի 
հրավիրել արտահերթ նիստ: Նման դեպքու մ սակրեբու լոյի աշխատակազմը պետք 
է հրապարակի տեղեկանք արտահերթ նիստ հրավիրելու  տեղի, ժամանակի և 
օրակարգի մասին և ապահովի սակրեբու լոյի անդամն երի նախազգու շացու մը: 

2.3 Սակրեբու լոյի արտագնա նիստ
Սակրեբու լոյի նիստը, որպես օրենք, անց է կացվու մ սակրեբու լոյի նիստերի 

դահլիճու մ, սակայն սակրեբու լոն, քննարկվող հարցի բնու յթից ելնելով, կարող է 
ընդու նել որոշու մ նիստը (ինչպես հերթական, այնպես էլ արտահերթ) սակրեբու լոյի 
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դահլիճից դու րս անցկացնելու  մասին: Այդ որոշու մը կարող է վերաբերել 
ամբողջու թյամբ հերթական նիստին կամ հերթական նիստի օրակարգով 
նախատեսված կոնկրետ հարցով անցկացվող սակրեբու լոյի նիստին: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքով սակրեբու լոյի 
արտագնա նիստը ռեգլամե նտացված չէ: Այդ պատճառով, անհրաժեշտ է, որ 
սակրեբու լոն կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) արտացոլի սակրեբու լոյի 
արտագնա նիստի անցկացման հնարավորու թյու նը: Սակրեբու լոյի գտնվելու  վայրը 
որոշվու մ է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով), այդ պատճառով, 
սակրեբու լոն պետք է ի նկատի ու նենա, որ եթե անց է կացվու մ սակրեբու լոյի 
արտագնա նիստ, այդ մասին պետք է ընդու նվի սակրեբու լոյի կարգադրու թյու նը: 
Արտագնա նիստ անցկացնելու  համար մի այն սակրեբու լոյի նախագահի 
հրամանը բավարար չի լինի: Սակրեբու լոյի նախագահի հրամանով որոշվու մ է 
նիստ անցկացնելու  ամսաթիվը, իսկ անցկացման տեղը փոխել կարելի է մի այն 
սակրեբու լոյի որոշմամբ: 

Սակրեբու լոյի արտագնա նիստերը, որպես օրենք, անց են կացվու մ այն 
հարցերը քննարկելու  նպատակով, որոնք վերաբերու մ են ինքնակառավարող 
մի ավորի մե ջ մտնող վարչական մի ավորների հիմն ական սոցիալ-տնտեսական 
շահերին: Արտագնա նիստը, նու յնպես կարող է անցկացվել նաև սակրեբու լոյի 
գործու նեու թյանը քաղաքացիների մասնակցու թյան աջակցու թյան նպատակով: 
Երբ սակրեբու լոն ինքնակառավարող մի ավորի մե ջ մտնող բնակավայրու մ վարու մ 
է նիստ, բնակավայրի բնակիչներին հնարավորու թյու ն է տրվու մ սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված կարգով մասնակցել հարցերի 
քննարկմանը: 

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտու մ) մե ջ անհրաժեշտ կլինի որոշել, 
թե ով կարող է լինել սակրեբու լոյի արտագնա նիստ անցկացնելու  առաջարկու թյան 
նախաձեռնող: Ցանկալի է նախաձեռնու թյամբ հանդես գալու  իրավու նք տրվի 
սակրեբու լոյի նախագահին, սակրեբու լոյի անդամի ն և ինքնակառավարող 
մի ավորի մե ջ մտնող վարչական մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողների 1%-ին:. 

Սակրեբու լոյի արտագնա նիստերի անցկացու մը այնպես, ինչպես 
սակրեբու լոյի բոլոր նիստերի, հոգու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմը: 
Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտ) ցանկալի է, նու յնպես նշվի 
համապատասխան վարչական մի ավորու մու մ նշանակված շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) լիազորի պարտականու թյան մասին՝  սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի  հետ մի ասին կազմակերպելու  սակրեբու լոյի արտագնա նիստի 
անցկացու մը: 

Տեղեկանքը սակրեբու լոյի արտագնա նիստի անցկացման տեղի, նիստի սկսվելու  
և ավարտվելու  ենթադրական ժամանակի, կարգացու ցակի, օրակարգի, ինչպես նաև 
քննարկվող հարցերով հետաքրքրվող անձանց կողմի ց կարծիքներ ներկայացնելու  
ժամկետի մասին պետք է հրապարակվի սակրեբու լոյի աշխատակազմի  կողմի ց  
մինչև  նիստի անցկացու մը գոնե 7 օր շու տ:

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Գլու խ III. Նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին նիստը 

3.1 Նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին նիստի հրավիրու մ 
Նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին նիստը տեղի է ու նենու մ հատու կ օրակարգով և 

ելնելով այն բանից, որ այս նիստու մ պետք է ընտրվեն սակրեբու լոյի պաշտոնատար 
անձինք, այն կարող է ժամանակու մ բավականին ձգձգվել: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
23-րդ հոդվածի առաջին կետու մ նշված է, որ «Նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին 
նիստը տեղի է ու նենու մ համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի կողմի ց 
ընտրու թյու նների արդյու նքների ամփոփիչ արձանագրու թյան հրապարակու մի ց 
2 շաբաթվա ընթացքու մ»: Թերևս, «Վրաստանի ընտրական օրենսդրու թյան» 
1251-րդ հոդվածի համաձայն, «Վրաստանի ողջ տարածքի վրա տեղական 
ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի՝ սակրեբու լոյի առաջին նիստը 
հրավիրու մ է Վրաստանի նախագահը ընտրու թյու նների վերջնական արդյու նքների 
ամփոփու մի ց 30 օրվա ժամկետու մ»: Ինչպես տեսնու մ եք, այս օրենքների մի ջև կա 
որոշակի հակասու թյու ն, սակայն ելնելով այն բանից, որ «Վրաստանի ընտրական 
օրենսդրու թյու նու մ» վերը նշված հոդվածը մտցված է ավելի ու շ (2006 թվականի 
մայիսի 23), քան «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի 23-
րդ հոդվածը, առավելու թյու նը տրվու մ է «Վրաստանի ընտրական օրենսդրու թյան» 
այս նորմի ն: 

«Վրաստանի ընտրական օրենսդրու թյան» 12912-րդ հոդվածի առաջին կետի 
համաձայն, Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տարածքային 
և տեղամասային հանձնաժողովն երից ստացած արձանագրու թյու նների հիման 
վրա, ընտրու թյու նների օրվանից 24 օրից ոչ ու շ, իր նիստու մ ամփոփու մ է 
ընտրու թյու նների արդյու նքը: Այս նու յն օրենսդրու թյան 644-րդ հոդվածի 7-րդ 
կետի համաձայն, «Ընտրու թյու նների վերջնական արդյու նքների ամփոփու մի ց 
հետո ԿԸՀ-ն իր կայք-էջու մ հրապարակու մ է տեղեկանք ընտրու թյու նների 
արդյու նքների մասին յու րաքանչյու ր ընտրատեղամասի համաձայն և հաջորդ 
օրից ոչ ու շ փոխանցու մ է այն մամու լին և զանգվածային լրատվու թյան այլ 
մի ջոցներին»: Ընտրու թյու նների արդյու նքների հրապարակու մի ց մե կ ամսվա 
ժամկետու մ, Վրաստանի նախագահի կողմի ց արձակվու մ է կարգադրու թյու ն 
նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին նիստ հրավիրելու  մասին: Նորընտիր 
սակրեբու լոյի առաջին նիստը հրավիրվելու  է ընտրու թյու նների արդյու նքների 
հրապարակու մի ց մե կ ամսվա ժամկետու մ: 

Հայտարարու թյու նը սակրեբու լոյի առաջին նիստի անցկացման տեղի և 
ժամանակի մասին պետք է հրապարակվի տեղական թերթերու մ, զանգվածային 
լրատվու թյան այլ մի ջոցներու մ նիստի անցկացու մի ց երկու  օր շու տ:

3.2 Նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին նիստի բացու մ
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 23-րդ 

հոդվածի առաջին կետի համաձայն, նորընտիր սակրեբու լոն կարող է հրավիրվել 
և աշխատանքին ձեռնարկել, «եթե համապատասխան ընտրական հանձնաժողովը 
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կհաստատի (ընտրված կհայտարարի) սակրեբու լոյի ողջ կազմի  առնվազն երկու  
երրորդի ընտրու թյու նը»: Այդպիսով, եթե ընտրական հանձնաժողովի կողմի ց 
ընտրված է հայտարարվել սակրեբու լոյի անդամն երի 2/3-ից պակասը, սակրեբու լոյի 
նիստ չի հրավիրվի: Դա հնարավոր է այն դեպքու մ, եթե ընտրու թյու նների 
արդյու նքը ինքնակառավարող մի ավորու մու մ ամբողջու թյամբ կամ նրա մի  քանի 
տեղամասու մ անվավեր ճանաչվի և նշանակվեն կրկնակի ընտրու թյու ններ: 

Նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին հերթական նիստը կարող է բացվել, եթե նրան 
ներկա է նորընտիր սակրեբու լոյի ողջ կազմի  կեսից ավելին: Սակրեբու լոյի անդամն երի 
գրանցու մը, համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի կողմի ց տրված 
սակրեբու լոյի անդամի  ժամանակավոր վկայագրի հիման վրա, իրականացնու մ է 
սակրեբու լոյի աշխատակազմը: Նիստին ներկա գտնվելը սակրեբու լոյի անդամն երը 
պետք է հաստատեն գրանցման թերթի ստորագրու թյամբ: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
համաձայն, սակրեբու լոյի առաջին նիստը բացու մ է ընտրատարածքային 
հանձնաժողովի նախագահը: Բայց նիստի բացու մը չի նշանակու մ, որ նիստը 
ինքն է նախագահելու : Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը նիստը 
բացելու ն պես անվանու մ է ընտրատարածքային հանձնաժողովի կողմի ց ընտրված 
հայտարարված անձանցից ավագագու յնին (տարիքով ավագին), որը իրավասու  
է լինել նիստի նախագահ և վարել սակրեբու լոյի նիստերը մի նչև սակրեբու լոյի 
նախագահի ընտրու թյու նը: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական 
օրենքը սակրեբու լոյի առաջին նիստի նախագահին որոշելիս մատնանշու մ 
է «սակրեբու լոյի ավագագու յնի վրա» և ոչ թե սակրեբու լոյի նիստին ներկա 
անդամն երից ամե նաավագի վրա: Այսպիսի ցու ցմու նքը սակրեբու լոյի ավագագու յն 
անդամի ն պարտավորեցնու մ է նախագահել սակրեբու լոյի առաջին նիստերը 
մի նչև սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյու նը: Սակայն ճիշտ չի լինի, օրենքի այս 
գրու թյու նը ըմբռնվի հրամայական տեսքով: Նման դեպքու մ, եթե սակրեբու լոյի 
ավագագու յն անդամը որևէ պատճառով ներկա չէ նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին 
նիստին, ապա նիստը պետք է տապալվի, ինչը, ինչ խոսք, արդարացված չէ: Եթե 
սակրեբու լոյի ավագագու յն անդամը ներկա չէ նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին 
նիստին կամ հրաժարվու մ է սակրեբու լոյի նիստը նախագահել, նրան պետք է 
փոխարինի սակրեբու լոյի այլ, տարիքով ավագ անդամը: 

Նորընտիր սակրեբու լոյի նիստի նախագահը (ավագագու յն անդամը) մի նչև 
սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյու նը վարու մ է սակրեբու լոյի նիստը, 
ղեկավարու մ է սակրեբու լոյի նիստի անցկացման կազմակերպական հարցերի 
լու ծու մը և ստորագրու մ է սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյու նը: Նիստի 
ավարտից հետո նիստի նախագահը չի օգտվու մ սակրեբու լոյի այլ անդամն երից 
տարբերվող իրավասու թյու ններից և, եթե առաջին իսկ նիստու մ չի կատարվել 
սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյու ն, սակրեբու լոյի հաջորդ նիստու մ նորից 
առաջադրվու մ է նիստի նախագահի որոշման հարցը: Նման դեպքու մ, սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի  ավագը պետք է անվանի նիստին ներկա անդամն երից 
ավագագու յնին, որը կղեկավարի նիստը մի նչև սակրեբու լոյի նախագահ ընտրելը:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի 27-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյու նը 
ստորագրու մ է նիստի նախագահը: Այդպիսով, եթե տեղի չու նեցավ նորընտիր 
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սակրեբու լոյի առաջին իսկ նիստու մ սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու մ, նիստի 
արձանագրու թյու նը ստորագրու մ է սակրեբու լոյի ավագագու յն անդամը, որը 
եղել է այս նիստի նախագահ: Հիմն ադրու յթային է հարցը, որը վերաբերու մ է 
սակրեբու լոյի որոշու մն երը ստորագրելու ն: «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «գ» ենթակետի 
համաձայն, սակրեբու լոյի որոշու մն երը և կարգադրու թյու նները ստորագրու մ է 
սակրեբու լոյի նախագահը: Սակրեբու լոյի նախագահի այս իրավասու թյու նը կարող 
է իրականացնել մի այն սակրեբու լոյի փոխնախագահը, սակրեբու լոյի նախագահի 
բացակայու թյան ժամանակ, նրա կողմի ց իրավասու թյու նը իրականացնելու  
անկարողու թյան դեպքու մ կամ պաշտոնից նրա հրաժարվելիս, կամ հեռացնելիս: 
Այդպիսով, օրգանական օրենքը չի նախատեսու մ նիստի նախագահի կողմի ց 
սակրեբու լոյի որոշման վրա ստորագրելու  հնարավորու թյու նը: Այս հիմն ախնդիրը 
առաջանու մ է, երբ նորընտիր սակրեբու լոն ընդու նու մ է որոշու մ սակրեբու լոյի 
անդամն երի իրավասու թյու նը ճանաչելու  և սակրեբու լոյի նախագահ ընտրելու  
մասին: Այդ դեպքու մ, սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյու նը ստորագրու մ է 
սակրեբու լոյի ավագագու յն անդամը, որը հանդիսանու մ է այս նիստի նախագահ: 
Ինչ վերաբերու մ է սակրեբու լոյի կարգադրու թյանը սակրեբու լոյի անդամն երի 
իրավասու թյու նը ճանաչելու  և սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյան մասին, այն 
օրգանական օրենքի պահանջից ելնելով, ստորագրված պետք է լինի սակրեբու լոյի 
նախագահի կողմի ց: Հարցը էլ ավելի հիմն ադրու յթային է, երբ առաջանու մ է 
արտահերթ նիստու մ ընդու նված որոշու մը ստորագրելու  հարցը, եթե այս նիստի 
հրավիրմանը դեմ էին սակրեբու լոյի նախագահը և նրա տեղակալը և նիստը 
նախագահու մ էր նիստին ներկա սակրեբու լոյի անդամն երից ավագագու յնը: Նման 
դեպքու մ ևս սակրեբու լոյի նախագահը պարտավոր է ստորագրել սակրեբու լոյի 
արտահերթ նիստու մ ընդու նված որոշու մն երը: Ցավոք, օրենքը չի նախատեսու մ այն 
դեպքը, թե ինչ է տեղի ու նենու մ, եթե սակրեբու լոյի նախագահը և փոխնախագահը 
հրաժարվու մ են ստորագրել սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նված որոշու մը: Այս 
թերու թյու նը կարելի է ու ղղել մի այն օրենքու մ համապատասխան փոփոխու թյամբ: 

3.3 Նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին նիստի (նիստերի) քննարկման 
հարցեր

Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը 
մատնանշու մ է նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին նիստու մ քննարկվող մի այն 
մե կ հարց: Դա է սակրեբու լոյի անդամն երի իրավահավասու թյան ճանաչու մը: 
Մասնավորապես, օրգանական օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն. 
«Նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին հավաքը կհամարվի կայացած, եթե 
սակրեբու լոյի անդամն երի թվաքանակը, որոնց իրավասու թյու նը ճանաչեց 
սակրեբու լոն, սակրեբու լոյի ողջ կազմի  առնվազն երկու  երրորդն է: Այդ 
ժամանակից դադարու մ է նախորդ գու մարման սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը»: 
Օրգանական օրենքը չի որոշու մ ոչ սակրեբու լոյի անդամն երի իրավասու թյու նը 
ճանաչելու  անհրաժեշտ ընթացակարգ և ոչ էլ այլ հարց, որը պետք է քննարկված 
լինի նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին նիստու մ: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան մե ջ (ռեգլամե նտու մ) մանրանասն նկարագրվի 
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ամե ն ընթացակարգ և անհրաժեշտ հարցը քննարկված լինի սակրեբու լոյի առաջին 
նիստու մ: Որպես երաշխավորու թյու ն նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին նիստը, 
մի նչև սակրեբու լոյի իրավասու թյան ճանաչու մը, կարող է ընթանալ հետևյալ 
օրակարգով.  

 ընտրական հանձնաժողովի նախագահի զեկու ցու մ,
 մանդատային ժամանակավոր հանձնաժողովի ընտրու թյու ն,
 ձայները հաշվող ժամանակավոր հանձնաժողովի ընտրու թյու ն,
 սակրեբու լոյի անդամն երի իրավասու թյան ճանաչու մ:

Նիստը բացելու ց և նիստի նախագահին անվանելու ց հետո, նորընտիր սակրեբու լոն, 
առաջին հերթին, ու նկնդրու մ է համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահի զեկու ցու մը ընտրու թյու նների արդյու նքների, ստացված բողոքների, 
դիմու մն երի և ընտրական օրենսդրու թյու նը խախտելու  հայտնաբերված փաստերի 
մասին: Նորընտիր սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը, անհրաժեշտ կլինի, մի  կողմի ց, 
ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով, որը ճանաչելու  համար ընտրական 
հանձնաժողովի նախագահի զեկու ցու մի ց ելնելով, ներկայացնու մ է եզրակացու թյու ն 
նորընտիր սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը ճանաչելու  վերաբերյալ, իսկ մյու ս 
կողմի ց, ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով, որը ապահովու մ է քվեարկու թյան 
անցկացու մը: Այդ պատճառով, ընտրական հանձնաժողովի նախագահի զեկու ցու մը 
ու նկնդրելու ց հետո նորընտիր սակրեբու լոն, նիստին ներկա անդամն երի ձայների 
մե ծամասնու թյամբ, սակայն սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակային կազմի  1\3-ից 
ոչ պակասի բաց քվեարկու թյամբ, պետք է ընտրի ձայները հաշվող ժամանակավոր 
հանձնաժողով և մանդատային ժամանակավոր հանձնաժողով: Յու րաքանչյու ր 
ժամանակավոր հանձնաժողովու մ պետք է ընտրված լինի առնվազն երեք 
անդամ, ովքեր իրենց կազմի ց, բաց քվեարկու թյամբ, ձայների մե ծամասնու թյամբ, 
կընտրեն ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահներին: Ժամանակավոր 
հանձնաժողովն երը իրենց իրավասու թյու նները պետք է իրականացնեն մի նչև 
սակրեբու լոյի կողմի ց համապատասխան մշտական հանձնաժողովի ընտրու թյու նը:

Ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, ժամանակավոր հանձնաժողովն եր 
ընտրելու ց հետո, մանդատային ժամանակավոր հանձնաժողովին պետք է 
փոխանցի սակրեբու լոյի անդամն երի իրավասու թյու նը ճանաչելու  համար 
անհրաժեշտ փաստաթղթերը (ընտրական արձանագրու թյու ններ, նյու թեր 
ընտրու թյու նների արդյու նքների, դրանց անցկացման ճշգրտու թյան, մտած 
բողոքների վերաբերյալ, հայտարարու թյու ններ ընտրական օրենսդրու թյան 
խախտման հայտնաբերված փաստերի մասին և այլն), որից հետո էլ 
հայտարարվու մ է ընդմի ջու մ: Ընդմի ջման ժամանակ, առանձին սենյակու մ, 
հավաքվու մ է մանդատային ժամանակավոր հանձնաժողովը, որը ընտրական 
հանձնաժողովի կողմի ց ներկայացված նյու թերի վրա հենվելով, պատրաստու մ 
և համապատասխան եզրակացու թյու նը զեկու ցու մ է սակրեբու լոյին:

Նորընտիր սակրեբու լոն, մանդատային ժամանակավոր հանձնաժողովի 
նախագահի զեկու ցման համապատասխան, նիստին ներկա անդամն երի ձայների 
մե ծամասնու թյամբ, սակայն առնվազն սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակային 
կազմի  1\3-ի, բաց քվեարկու թյամբ ընդու նու մ է կարգադրու թյու ն սակրեբու լոյի 
անդամն երի իրավասու թյու նը ճանաչելու  վերաբերյալ: Սակրեբու լոն կարող է 
կարգադրու թյու ն ընդու նել յու րաքանչյու ր անդամի  իրավասու թյու նը ճանաչելու  

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ



156

մասին մե կ առ մե կ կամ մանդատային ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմի ց 
ներկայացված մի ասնական ցու ցակով: Եթե սակրեբու լոյի կարգադրու թյու նը 
նորընտիր սակրեբու լոյի անդամն երի իրավասու թյու նների ճանաչման մասին 
ընդու նվեց մի ասնական ցու ցակով, դրանու մ չի մտցվի այն անձի ազգանու նը, 
որի ընտրու թյան օրինականու թյու նը բողոքարկված է դատարանու մ: Այս անձի 
իրավասու թյու նը ճանաչելու  հարցը, սակրեբու լոն կընդու նի տեղեկանքի տեսքով, 
եթե դատարանը նրան հայտարարել է ընտրված:

Նորընտիր սակրեբու լոյի առաջին հերթական նիստը կայացած կհամարվի, 
եթե սակրեբու լոն ճանաչի սակրեբու լոյի անդամն երի լրիվ կազմի  առնվազն 
երկու  երրորդի իրավասու թյու նը: Իսկ եթե սակրեբու լոյի իրավասու  ճանաչված 
անդամն երի թվաքանակը, սակրեբու լոյի անդամն երի լրիվ կազմի  2\3-ից պակաս է, 
սակրեբու լոյի նիստը դադարու մ է և այն կվերսկսվի համապատասխան ընտրական 
հանձնաժողովի նախագահի հրավիրմամբ այն օրից 10 օրվա ընթացքու մ, երբ 
հնարավոր կդառնա սակրեբու լոյի առջև այնքան անձանց իրավասու թյու նը 
ճանաչելու  հարցի առաջադրու մը, որքան բավարար է սակրեբու լոյի լրիվ կազմի  
երկու  երրորդը լրացնելու  համար: Եթե այս ժամկետու մ չի հաջողվել սակրեբու լոյի 
անդամն երի լրիվ կազմի  2\3-ի իրավասու թյան ճանաչու մը, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 23-րդ հոդվածի 5-րդ 
կետի համապատասխան, նշանակվու մ են կրկնակի ընտրու թյու ններ «Վրաստանի 
ընտրական օրենսդրու թյամբ» հաստատված կարգով:

Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը ճանաչելու ց հետո սակրեբու լոն պետք է 
քննարկի հարցերը հետևյալ հաջորդականու թյամբ.

 սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյու ն, 
 սակրեբու լոյի նախագահի ներկայացմամբ սակրեբու լոյի փոխնախագահի 
ընտրու թյու ն,
 սակրեբու լոյի ֆրակցիաների հիմն ադրման մասին տեղեկանքի ընդու նու մ,
 սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) համաձայն, սակրեբու լոյի 
մշտական հանձնաժողովն երի նախագահների ընտրու թյու ն:

Սակրեբու լոյի իրավասու թյու նը ճանաչելու ց մի նչև սակրեբու լոյի նախագահի 
ընտրու թյու նը սակրեբու լոյի նիստու մ հնարավոր է կատարվի մի այն սակրեբու լոյի 
ֆրակցիաների հիմն ադրու մ և գրանցու մ: Սակրեբու լոն այլ հարց չի քննարկու մ: 
Այն դեպքու մ, եթե սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյան հարցը ձգձգվեց և 
սակրեբու լոյի նախագահի կրկնակի քվեարկու թյու նը ևս չի բացահայտու մ 
հաղթողին, սակրեբու լոյի նիստը պետք է հետաձգվի, ցանկալի է, մե կ շաբաթից 
ոչ ավել, քանզի մի նչև սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյու նը, սակրեբու լոն 
գործնականու մ, իրավասու  չէ:

Սակրեբու լոն, սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյու նից հետո, քննարկու մ է 
սակրեբու լոյի փոխնախագահի ընտրու թյան հարցը: Սակրեբու լոյի փոխնախագահի 
թեկնածու թյու ն անվանելու  իրավու նք ու նի մի այն սակրեբու լոյի նախագահը: 
Սակրեբու լոյի նախագահը կարող է պահանջել այս հարցի հետաձգու մ: Նրա 
այս պահանջը սակրեբու լոն կարող է ընդու նել մի այն տեղեկանքի տեսքով 
առանց քվեարկու թյան: Այս հարցով դատողու թյու ն կամ քվեարկու թյու ն չի 
կարող անցկացվել, քանզի փոխնախագահի թեկնածու թյան անվանու մը մի այն 
սակրեբու լոյի նախագահի գերակայու թյու նն է: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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  Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի նախագահների ընտրու թյու նը կարևորագու յն 
հարցերից մե կն է, քանզի այն պայմանավորու մ է սակրեբու լոյի բյու րոյի ձևավորու մը: 
Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի նախագահների ընտրու թյու նը տեղի է ու նենու մ 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված սակրեբու լոյի 
մշտական հանձնաժողովն երի համաձայն: Սակրեբու լոն կարող է ընդու նել 
որոշու մ սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի նախագահների ընտրու թյան հարցը 
հաջորդ նիստին հետաձգելու  մասին, սակայն ի տարբերու թյու ն սակրեբու լոյի 
փոխնախագահի ընտրու թյան հետաձգմանը, այս հարցը կարող է ընդու նվել մի այն 
քվեարկու թյամբ: Դրա հետ մի ասին ի նկատի է առնվելու  նաև այն, որ, եթե առաջին 
նիստերու մ տեղի չու նեցավ սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի նախագահների 
ընտրու թյու ն, տեղի չի ու նենա ոչ էլ սակրեբու լոյի բյու րոյի ձևավորու մը, որը պետք 
է ապահովի սակրեբու լոյի աշխատանքի հետագա պլանավորու մը: Այդպիսով, 
ցանկալի է, սակրեբու լոն առաջին նիստերու մ կարողանա սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովն երի նախագահներ ընտրել, սակրեբու լոյի բյու րո ձևավորել, 
ինչը սակրեբու լոյի հետագա նիստերու մ անցկացված աշխատանքի անպայման 
նախապայմանն է:

  Սակրեբու լոյի նախագահի և սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի նախագահների 
ընտրու թյու նից հետո, սակրեբու լոյի առաջին նիստը սակրեբու լոյի նախագահի 
կողմի ց  կարող է փակված (ավարտված) հայտարարվել: Դրանից հետո 
մի նչև սակրեբու լոյի հերթական նիստը աշխատանքը պետք է շարու նակվի 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երու մ, որոնց առաջնային պարտականու թյու նն է 
կազմե լ աշխատանքային պլաններ: Սակրեբու լոյի բյու րոն հանձնաժողովն երի 
աշխատանքային պլանների հաշվառու մով պետք է պատրաստի և սակրեբու լոյի 
հերթական նիստի հաստատմանը ներկայացնի սակրեբու լոյի աշխատանքային 
պլանը: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Գլու խ IV. Սակրեբու լոյի նիստ 

4.1 Սակրեբու լոյի նիստի անցկացման հիմն ական ընթացակարգեր
Սակրեբու լոյի նիստը սակրեբու լոյի աշխատանքի գլխավոր ձևն է: Սակրեբու լոն իր 

լիիրավու թյան մե ջ մտնող հարցերի մասին որոշու մ ընդու նու մ է մի այն սակրեբու լոյի 
նիստու մ: Սակրեբու լոյի նիստ անցկացնելու  և որոշու մ ընդու նելու  ընթացակարգերի 
պաշտպանու թյու նը անպայման է, քանզի «Ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան 
611–րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, «Վարչական-իրավական ակտը անվավեր 
է, եթե այն հակասու մ է օրենքին կամ էականորեն խախտված են նրա պատրաստման 
կամ հրատարակման օրենսդրու թյամբ սահմանված այլ պահանջները»: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքով սահմանված չեն 
նիստի անցկացման ընթացակարգերը: Այս հարցը սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե տով) պետք է որոշվի: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) 
տրված սակրեբու լոյի նիստի ընթացակարգերը պետք է հոգան նիստու մ հարցերի 
լիարժեք քննարկու մը, կարծիքի ազատ արտահայտու մը և որոշու մ ընդու նելու  
օբյեկտիվու թյու նը: 

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) կարելի է որոշել սակրեբու լոյի 
նիստի հետևյալ հիմն ական ընթացակարգերը.

 նիստի բացու մ,
 նիստի օրակարգի և հարցերի քննարկման հաջորդականու թյան սահմանու մ,
 հարցերի քննարկու մ,
 քննարկված հարցով ընդու նելի որոշման ձևակերպու մ,
 որոշու մ ընդու նելու  համար քվեարկու թյան անցկացու մ,
 օրակարգով նախատեսված հարցերի սպառու մի ց հետո նիստի փակված 
(ավարտված) հայտարարու մ: 

4.2 Սակրեբու լոյի նիստի բացու մ և նիստի օրակարգ
Սակրեբու լոյի հերթական նիստը բացել կարելի է, եթե նրան ներկա է սակրեբու լոյի 

լրիվ կազմի  կեսից ավելին: Այդ պատճառով, մի նչև նիստի բացու մը, անհրաժեշտ 
է անցկացվի սակրեբու լոյի անդամն երի գրանցու մ: Սակրեբու լոյի անդամն երի 
գրանցու մը անց է կացնու մ սակրեբու լոյի աշխատակազմը: Սակրեբու լոյի 
անդամն երի գրանցու մը, որպես օրենք, պետք է սկսվի մի նչև սակրեբու լոյի հերթական 
նիստի սկսվելը մե կ ժամ շու տ: Սակրեբու լոյի անդամն երը գրանցման թերթի վրա 
ստորագրու թյամբ հաստատու մ են ներկայանալը: Սակրեբու լոյի նիստի բացման 
նշանակված ժամի ն սակրեբու լոյի աշխատակազմի  ներկայացու ցիչը սակրեբու լոյի 
նախագահին (իսկ նրա բացակայու թյան ժամանակ սակրեբու լոյի փոխնախագահին) 
զեկու ցու մ է սակրեբու լոյի անդամն երի գրանցման արդյու նքները: Եթե գրանցու մ 
է անցել սակրեբու լոյի ողջ կազմի  կեսից պակասը, նիստի նախագահը մի անձնյա 
ընդու նու մ է որոշու մ սակրեբու լոյի բացու մը նու յն օրվա այլ ժամի  հետաձգելու  
մասին: Այն դեպքու մ, եթե ոչ էլ երկրորդ հավաքու մ բացահայտվի սակրեբու լոյի 
անդամն երի անհրաժեշտ քանակու թյու ն, սակրեբու լոյի նիստը կհետաձգվի հաջորդ 
օրվա համար: 
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Սակրեբու լոյի հերթական նիստի բացու մը տեղի է ու նենու մ սակրեբու լոյի 
հերթական նիստի առաջին օրը: Եթե սակրեբու լոյի հերթական նիստը շարու նակվու մ 
է մի  քանի օր, հաջորդ օրերին տեղի է ու նենու մ ոչ թե նիստի բացու մ, այլ նիստի 
շարու նակու մ: Այդ պատճառով, այլ օրերին նիստը սկսելու ց առաջ սակրեբու լոյի 
անդամն երի գրանցու մը կատարվու մ է նիստի արձանագրու թյու նու մ մասնակիցների 
ամրագրման նպատակով: Այս դեպքու մ, սակրեբու լոյի անդամն երի ողջ կազմի  
չմասնակցելը չպետք է լինի նիստի շարու նակմանը խոչընդոտող հանգամանք: 

Սակրեբու լոյի կողմի ց, մի նչև օրակարգով նախատեսված հարցերով որոշու մն եր 
ընդու նելը, պարտադիր է անցկացվի սակրեբու լոյի անդամն երի գրանցու մ: Մինչև 
քվեարկու թյու նը անցկացված գրանցման արդյու նքու մ եթե բացահայտվի, որ նիստին 
ներկա չէ սակրեու լոյի ողջ կազմի  կեսից ավելին, քվեարկու թյան ընթացակարգը 
սակրեբու լոյի նիստի նախագահի կողմի ց  կհետաձգվի որոշված ժամկետով: Ինչ 
վերաբերու մ է ընթացակարգային հարցերով որոշու մն եր ընդու նելու ն (օրինակ, 
արտահերթ ընդմի ջման հայտարարու մ, ելու յթների համար հատկացված ժամանակի 
երկարաձգու մ, սակրեբու լոյի անդամն երի կրկնակի գրանցու մ և այլն), ցանկալի է 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) նշվի, որ այն վճռվու մ է նիստին 
ներկա անդամն երի մե ծամասնու թյամբ: Ընթացակարգային հարցերով որոշու մն եր 
ընդու նելիս, արդարացված չի լինի գրանցման անցկացու մը: Այդպիսի մոտեցու մը 
կխոչընդոտի սակրեբու լոյի նիստի ընթացքի գործընթացին և կարող է տապալել 
հարցի քննարկու մը: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական 
օրենքը չի կարգավորու մ ընթացակարգային հարցով որոշու մ ընդու նելու  հատու կ 
պահանջները: Այդ պատճառով, այդ հարցերը, որքան հնարավոր է մանրամասնորեն 
պետք է արտացոլվեն սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե տու մ): Ի նկատի 
է առնվելու  այն, որ ընթացակարգային հարցով ընդու նված որոշու մը ձևակերպվու մ 
է արձանագրու թյան գրառման և ոչ թե սակրեբու լոյի կարգադրու թյան տեսքով: 
Օրինակ, եթե սակրեբու լոն ընդու նեց որոշու մ ելու յթ ու նեցողին երկարաձգել 
ռեգլամե նտով սահմանված ժամանակը, այդ մասին սակրեբու լոն կարգադրու թյու ն 
չի արձակու մ: Իսկ նիստի արձանագրու թյան մե ջ մտցվու մ է համապատասխան 
գրառու մ՝ սակրեբու լոն ներկա ձայների մե ծամասնու թյամբ ելու յթ ու նեցողին 
երկարաձգեց ռեգլամե նտով սահմանված ժամանակը: 

Սակրեբու լոյի անդամն երի գրանցու մն  ավարտվելու ց հետո, սակրեբու լոյի 
նախագահը սակրեբու լոյին պետք է ծանոթացնի գրանցման արդյու նքներին, թե 
քանի անդամ է ներկա նիստին և քվորու մի  գոյու թյան դեպքու մ նիստը հայտարարի 
բացված: Նիստը բացված հայտարարելու ց հետո, սակրեբու լոն պետք է քննարկի 
նիստի օրակարգի նախագիծը և նիստի կարգացու ցակը: Այս հարցերը նիստին 
ծանոթացնու մ է նիստի նախագահը, որը, սակրեբու լոյին հիշեցնու մ է օրակարգով 
նախատեսված հարցերը, դրանց հաջորդականու թյու նը և նիստերի կարգացու ցակը: 

Օրակարգի և նիստերի կարգացու ցակի նախագծի հետ ծանոթանալու ց հետո, 
սկսվու մ է դրանց քննարկու մը: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) 
պետք է մատնանշվի, որ այս հարցերը քննարկելիս սակրեբու լոյի անդամն երի ելու յթը 
կարող է  վերաբերել մի այն օրակարգի նախագծով նախատեսված հարցի (հարցերի) 
հանմանը, հարցերի տեղափոխու թյանը կամ մի մյանց հետ կապված կամ մի ատեսակ 
հարցերով վեճի մի ավորմանը, ինչպես նաև նիստեր անցկացնելու  կարգացու ցակին: 
Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) պետք է որոշվի այս հարցերով 
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սակրեբու լոյի անդամն երի ելու յթի տևողու թյու նը (ցանկալի է 3 րոպեից ոչ ավել), 
որպեսզի սակրեբու լոն ժամանակին ընդու նի որոշու մ և ձեռնամու խ լինի օրակարգով 
նախատեսված հարցերի քննարկմանը: 

Նիստի օրակարգի և նիստի կարգացու ցակի նախագիծը քննարկելու ց հետո, 
սակրեբու լոն, բաց քվեարկու թյամբ կամ առանց քվեարկու թյան, եթե ոչ ոք դեմ չէ, 
ընդու նու մ է որոշու մ օրակարգի և նիստերի կարգացու ցակը ներկայացված տեսքով 
կամ փոփոխու թյու ններով ընդու նելու  մասին: 

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) մե ջ անպայման պետք է մատնանշվի, 
որ անթու յլատրելի է սակրեբու լոյի հերթական նիստի օրակարգի նախագծու մ լրացու ցիչ 
հարցեր մտցնելը: Բացառու թյու ն կարող են լինել մի այն այնպիսի հարցեր, որոնք 
սակրեու լոյի կողմի ց ընդու նվու մ են որպես տեղեկու թյու ն (օրինակ, լրատվու թյու ն 
սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձի պաշտոնաթողու թյան կամ իրավասու թյու նը 
վաղաժամկետ դադարեցնելու  կամ այլ դեպքերի կապակցու թյամբ): Սակրեբու լոն 
քննարկու մ և որոշու մն եր է ընդու նու մ մի այն օրակարգով նախատեսված հարցերով: 
Չնայած այս սահմանափակմանը, սակրեբու լոյի անդամն  իրավու նք ու նի պահանջելու  
հայտարարու թյան կատարու մ այնպիսի հարցով, որը չկա նիստի օրակարգու մ: Այդպիսի 
հայտարարու թյան համար նիստի նախագահը սակրեբու լոյի անդամի ն պետք է տա 
խոսք մի նչև ընդմի ջու մը կամ օրակարգով նախատեսված հարցերի սպառու մի ց հետո: 
Սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց առաջադրված հարցի քննարկու մ կամ վեճ այսպիսի 
հայտարարու թյու նների կապակցու թյամբ պետք է տեղի չու նենա: Սակրեբու լոն կարող 
է ընդու նել մի այն որոշու մ նշված հարցը սակրեբու լոյի ապագա հերթական նիստի 
օրակարգու մ մտցնելու  մասին:  

4.3 Սակրեբու լոյի նիստի կարգացու ցակը
Սակրեբու լոյի հերթական նիստի կարգացու ցակ նշանակու մ է օրակարգով 

նախատեսված նիստերի բաշխու մ ըստ օրերի, ինչ վերաբերու մ է սակրեբու լոյի 
նիստի կարգացու ցակին, դրանու մ նշվու մ է սակրեբու լոյի նիստը սկսելու  և 
ավարտելու , ինչպես նաև ընդմի ջու մն երի ժամանակը և տևողու թյու նը: Սակրեբու լոյի 
նիստի կարգացու ցակը ցանկալի է հաստատվի սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով): Նման դեպքու մ հարկավոր չէ անցկացնել քվեարկու թյու ն 
ընդմի ջու մն եր հայտարարելու  համար: Միևնու յն ժամանակ, այդպիսի ընդհանու ր 
կարգի ընդու նու մը չի սահմանափակու մ սակրեբու լոյին ցանկացած ժամանակ 
ընդու նելու  որոշու մ կոնկրետ նիստի կարգացու ցակը փոփոխելու  մասին: 

Սակրեբու լոյի նիստի կարգացու ցակի համաձայն, առաջին հերթին, որոշվու մ է 
նիստի սկսվելը և ավարտվելը: Կարգացու ցակու մ նախապես  սահմանված նիստի 
ավարտման ժամը նիստի նախագահին իրավու նք է տալիս առանց քվեարկու թյան 
ավարտել նիստը և օրակարգով սկսված հարցի քննարկու մը շարու նակել 
սակրեբու լոյի հերթական նիստի կարգացու ցակով նախատեսված հաջորդ օրվա 
համար: Դրա հետ մի ասին, անհրաժեշտու թյու նից ելնելով, սակրեբու լոն իրավու նք 
ու նի իր որոշմամբ շարու նակել սակրեբու լոյի նիստը: Նման դեպքու մ, սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) պետք է ամրագրվի սակրեբու լոյի նիստի 
շարու նակման սահմանը (օրինակ, սակրեբու լոյի նիստը չպետք է շարու նակվի մի նչև 
համապատասխան օրվա ժամը 21-ը): 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Սակրեբու լոյի նիստի կարգացու ցակու մ, բացի նիստի սկսվելու ց և ավարտվելու ց, 
նու յնպես պետք է նշված լինի նիստերի ընթացքը: Օրինակ, նիստը կարող է ընթանալ 
հետևյալ կարգացու ցակով. 

 առավոտյան նիստ 10.00-ից մի նչև 13.00,
 երեկոյան նիստ 15.00-ից մի նչև 18.00.
 ընդմի ջու մն եր. 11.30-ից մի նչև 11.45, 13.00-ից մի նչև 15.00, 16.30-ից մի նչև 17.00:

Նիստի ընդմի ջու մն երի մատնանշու մը հնարավորու թյու ն է տալիս նիստի 
նախագահին այս ժամանակը մոտենալու ն պես, առանց քվեարկու թյան, հայտարարել 
ընդմի ջու մ: Դրա հետ մի ասին, այսպիսի ամրագրված կարգացու ցակի դեպքու մ, նիստի 
նախագահը պարտավոր է դիմե լ սակրեբու լոյին՝ նիստի ընդմի ջու մը հետաձգելու  
առաջարկու թյամբ: Հաշվի է առնվելու , որ սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան 
(ռեգլամե նտի) մե ջ նիստերի կարգացու ցակի ամրագրու մը չի նշանակու մ այն, որ 
սակրեբու լոն կոնկրետ նիստի կարգացու ցակը փոփոխելու  համար սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) պետք է մտցնի փոփոխու թյու ն: Սակրեբու լոյի 
նախագահի առաջարկու թյամբ, անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, սակրեբու լոյի բաց 
քվեարկու թյամբ կամ առանց քվեարկու թյան, եթե սակրեբու լոյի ոչ մի  անդամ չի 
արտահայտու մ տարբերվող կարծիք, փոփոխու թյու նները մտցվու մ են կոնկրետ 
նիստի կարգացու ցակու մ: 

Սակրեբու լոյի նիստերը, որպես օրենք, պետք է անցկացվեն աշխատանքային 
օրերին: Հերթական նիստի օրակարգով նախատեսված նիստերի օրերը որոշվու մ 
են հերթական նիստի կարգացու ցակով, որը օրակարգի հետ մի ասին հաստատու մ 
է սակրեբու լոն: 

4.4 Սակրեբու լոյի նիստու մ նիստի նախագահի իրավու նք-
պարտականու թյու նները

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի համաձայն, 
սակրեբու լոյի նիստերը, որպես օրենք, վարու մ է սակրեբու լոյի նախագահը, 
նրա բացակայու թյան դեպքու մ կամ նրա հանձնարարու թյամբ՝ սակրեբու լոյի 
փոխնախագահը: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) հարկավոր 
է նշել, որ սակրեբու լոյի նախագահի և փոխնախագահի բացակայու թյան դեպքու մ, 
նիստը ղեկավարու մ է նիստին  գտնվող սակրեբու լոյի ավագագու յն (տարիքով 
ավագ) անդամը: 

Հավանաբար, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) սակրեբու լոյի 
նիստի նախագահի իրավասու թյու նները կարելի է սահմանել հետևյալ կերպ. 

Սակրեբու լոյի նիստի նախագահ. 
 հաղորդու մ է սակրեբու լոյի անդամն երին սակրեբու լոյի հերթական նիստի 
բացու մը և փակու մը (ավարտու մը), հայտարարու մ է ընդմի ջու մն երը, այդ թվու մ՝ 
արտահերթ,
 ղեկավարու մ է հարցերի քննարկու մը,
 ապահովու մ է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված 
նիստի ընթացակարգերի պաշտպանու թյու նը,
 կազմու մ է բանավեճերի մասնակիցների հաջորդականու թու նը և տալիս է 
նրանց խոսք,

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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 հարցը դնու մ է քվեարկու թյան և հայտարարու մ է քվեարկու թյան արդյու նքները, 
 նիստու մ կարգ ու  կանոնը խախտելու  դեպքերու մ, ձեռնարկու մ է մի ջոցներ 
կարգ ու  կանոնը խախտողների նկատմամբ,
 սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) նախատեսված դեպքերու մ 
(նիստու մ քվորու մի  բացակայու թյու ն կամ եթե նիստի ընթացքի ժամանակ 
սկսվել է անկարգու թյու ն, որի կանխարգելու մը նիստի նախագահը չի 
կարողացել), դադարեցնու մ է նիստը և հայտարարու մ է արտահերթ ընդմի ջու մ 
կամ հետաձգու մ է նիստը հաջորդ օրվա համար, 
 անհրաժեշտու թյան դեպքու մ քվեարկու մ է վեճը դադարեցնելու  և կողմե րի 
մասնակցու թյամբ համաձայնեցնող ժամանակավոր աշխատանքային խու մբ 
ստեղծելու  կամ խորհրդակցական  հանդիպու մ վարելու  հարցի մասին,
 քվեարկու թյան դրվելիք տարբերակների բազմակիու թյան ժամանակ (երեք և 
ավելի) անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, կազմու մ է հեղինակային քվեարկու թյու ն, 
որի արդյու նքների համաձայն, հեղինակներին առաջարկու մ է նվազ ընդու նելի 
առաջարկու թյու նները հանել, 
 ստորագրու մ է սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյու նը: 

Սակրեբու լոյի նիստի նախագահը պարտավոր է. 
 ապահովել սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված 
ընթացակարգերի պաշտպանու թյու նը, 
 նպաստել կարծիքի ազատ արտահայտմանը և հարցի լիարժեք, ամե ն կողմի ց 
քննարկմանը, 
 մե կնաբանու թյու ն չանել սակրեբու լոյի անդամի  ելու յթին, չգնահատել 
սակրեբու լոյի անդամի  ելու յթը, չպատասխանել հարցին, եթե հարցը 
անմի ջականորեն իրեն չի տրված, բացի այն դեպքերից, երբ սակրեբու լոյի 
անդամը խախտու մ է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) 
պահանջները, 
 հարցի քննարկմանը մասնակցելու  դեպքու մ, իր իրավասու թյու նները 
օրենքով վերահանձնել նիստը վարելու  իրավասու  անձին (սակրեբու լոյի 
փոխնախագահին կամ ավագագու յն անդամի ն, որը չի մասնակցու մ հարցի 
քննարկմանը) և մի այն այս հարցով քվեարկու թյու նից հետո վերադառնալ իր 
իրավասու թյու նների իրականացմանը:

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) տրված պետք է լինի 
սակրեբու լոյի նախագահի հատու կ իրավու նքը՝ առանց նախապես գրանցվելու  և 
արտահերթ′ ելու յթ ու նենալ սակրեբու լոյի նիստին հարցի քննարկման ժամանակ: 
Սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց այս իրավու նքի կիրառու մը պետք է կատարվի 
հետևյալ կանոնների պաշտպանու թյամբ. 

 եթե սակրեբու լոյի նախագահը մի ևնու յն ժամանակ հանդիսանու մ է նաև 
նիստի նախագահ, նա պարտավոր է նիստի նախագահու թյու նը վերահանձնել 
սակրեբու լոյի փոխնախագահին մի նչև քննարկվող հարցով սակրեբու լոյի 
կողմի ց որոշու մ ընդու նելը,
 եթե սակրեբու լոյի նախագահը խոսքով հանդես գա բանավեճի փակու մի ց 
հետո, բանավեճը պետք է շարու նակվի սահմանափակ կարգով, այսինքն՝ 
սակրեբու լոյի նախագահի ելու յթից հետո, խոսք պետք է տրվի սակրեբու լոյի 
ֆրակցիաների և սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի մե կական ներկայացու ցչի:
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4.5 Սակրեբու լոյի նիստու մ քննարկվելիք հարցեր
Սակրեբու լոյի նիստու մ քննարկվելիք հարցերը սահմանվու մ են սակրեբու լոյի 

օրակարգով: Սակրեբու լոն իրավասու  է քննարկել մի այն օրակարգով 
նախատեսված հարցերը: Սակրեբու լոն հարցերը քննարկու մ է օրակարգով 
որոշված հաջորդականու թյամբ: Որպես օրենք, հարցի քննարկմանը պետք է հետևի 
քվեարկու թյու ն և համապատասխան որոշման ընդու նու մ, թերևս սակրեբու լոյի նիստի 
նախագահի առաջարկու թյամբ, բաց քվեարկու թյամբ կամ առանց քվեարկու թյան, 
եթե սակրեբու լոյի ոչ մի  անդամ չի արտահայտի տարբերվող կարծիք, հնարավոր 
է անցնել սակրեբու լոյի նիստի օրակարգով նախատեսված հաջորդ հարցին և հետո 
վերադառնալ այն հարցին, որի մասին որոշու մ չի ընդու նվել: Նման դեպքու մ հարցը 
օրակարգից չի հանվու մ և սակրեբու լոն, մի նչև հերթական նիստի ավարտվելը, պետք 
է ընդու նի որոշու մ: Հարցը հետաձգել առանց օրակարգից հանելու  կարելի է կիրառել 
հետևյալ դեպքերու մ.

 նիստերի դահլիճու մ չկա բավարար քվորու մ քվեարկու թյամբ որոշու մ 
ընդու նելու  համար,
 հարցը պահանջու մ է հավելյալ խորհրդատվու թյու նների անցկացու մ, որը 
կարող է տեղավորվել հերթական նիստի կարգացու ցակով սահմանված 
ժամանակու մ,
 հարցը պահանջու մ է հավելյալ լրատվու թյու ն ստանալ, որը կարող է 
տեղավորվել հերթական նիստի կարգացու ցակով սահմանված ժամանակու մ: 

Եթե հարցը հետաձգվել է առանց օրակարգից հանվելու , սակրեբու լոն դրան 
անպայման կվերադառնա քննարկման այն փու լից, երբ այն դադարեցվեց: Եթե 
հարցով բանավեճը ավարտվեց, սակայն քվեարկու թյու նը հետաձգվեց քվորու մ 
գոյու թյու ն չու նենալու  պատճառով, հարցին վերադառնալիս անց է կացվու մ 
մի այն քվեարկու թյու ն: Եթե հարցը հետաձգվեց մի նչև բանավեճ սկսվելը, հարցին 
վերադառնալը սկսվու մ է բանավեճը բացելով: Եթե հարցը հետաձգվել է բանավեճի 
ժամանակ, առանց օրակարգից հանվելու , հարցին վերադառնալիս այն կարող է 
շարու նակվել սահմանափակ կարգով:

Եթե հարցը պահանջու մ է լրացու ցիչ ու սու մն ասիրու թյու ն, որը չի տեղավորվու մ 
հերթական նիստի կարգացու ցակով սահմանված ժամանակու մ, սակրեբու լոն 
քվեարկու թյամբ պետք է ընդու նի կարգադրու թյու ն հարցը հետաձգելու  և այն 
հաջորդ հերթական նիստի օրակարգու մ մտցնելու  մասին: Այս դեպքու մ, չնայած 
այն բանին, թե հարցի քննարկման ինչ փու լու մ է կատարվել այս որոշման 
ընդու նու մը, հերթական նիստու մ հարցի քննարկու մը պետք է սկսվի սկզբից, 
ընդհանու ր կարգով: 

4.6 Սակրեբու լոյի նիստու մ հարցի քննարկման ընդհանու ր կարգը 
Սակրեբու լոյի նիստու մ հարցերի քննարկու մը հրապարակային է և ամե ն ոք 

իրավու նք ու նի լրատվու թյու ն ստանալ քննարկվող հարցերի կապակցոսւթյամբ: 
Բացառու թյու ն են «Վրաստանի ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյու ն» Վրաստանի 
օրենքի 28-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերը, երբ հարցը վերաբերու մ 
է պետական, կոմե րցիոն կամ անձնական գաղտնիու թյանը: Այդպիսի հարց 
քննարկելիս սակրեբու լոն ընդու նու մ է որոշու մ սակրեբու լոյի դռնփակ նիստ վարելու  
մասին: Սակրեբու լոյի դռնփակ նիստ վարելու  դեպքու մ, սակրեբու լոյի անդամն երից 
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բացի, ներկա գտնվելու  իրավու նք ու նեն մի այն այս քննարկվող հարցով հրավիրված 
անձինք, այլ անձինք պարտավոր են թողնել նիստերի դահլիճը:Սակրեբու լոյի նիստի 
ընթանալու  ժամանակ չի թու յլատրվու մ դահլիճի դու ռը փակել, բացի սակրեբու լոյի 
դռնփակ նիստից:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» սահմանված ինքնակառավարման 
մի ավորի իրավասու թյանը պատկանող բոլոր հարցերը հրապարակային են 
և համապատասխանաբար, սակրեբու լոյի նիստերը, որպես օրենք, բաց են: 
Սակրեբու լոյի նիստի դռան փակու մը բացառիկ երևու յթ է և նրա անհրաժեշտու թյու նը 
կարող է առաջանալ այն դեպքու մ, եթե սակրեբու լոն հարցը քննարկելու  ժամանակ 
պետք է ու նկնդրի լրատվու թյու ն, որը պետական, կոմե րցիոն կամ անձնական 
գաղտնիու թյու ն է ներկայացնու մ: Նման դեպքու մ փակվու մ է նիստի այն մասը, որը 
տրամադրվու մ է այս լրատվու թյան ու նկնդրմանը: Սակրեբու լոն որոշու մը նիստի 
համապատասխան ժամանակաընթացքը փակ անցկացնելու  մասին պետք է ընդու նի 
անվանական քվեարկու թյամբ: Այսպիսի ձև պահանջու մ է «Վրաստանի ընդհանու ր 
վարչական օրենսդրու թյան» 34-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, որի համաձայն, «Կոլեգիալ 
հանրային հիմն արկու թյու նը ռեեստր պետք է մտցնի նիստի փակ անցկացման մասին 
որոշու մ ընդու նելու  համար անցկացված անվանական քվեարկու թյան արդյու նքները, 
ինչպես նաև նիստի արձանագրու թյան տվյալները 33-րդ հոդվածով նախատեսված 
կարգով»: Սակրեբու լոյի դռնփակ նիստի արձանագրու թյան հրապարակման կարգը 
տրված է «Վրաստանի ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 33-րդ հոդվածու մ. 
«Գաղտնիու թյանը պատկանող լրատվու թյու նը հանելու ց հետո գաղտնի հանրային 
լրատվու թյան, ինչպես նաև կոլեգիալ հանրային հիմն արկու թյան դռնփակ նիստի 
արձանագրու թյան բանական շրջանակներու մ առանձնացվելիք ցանկացած 
մաս պետք է հրապարակվի: Նման դեպքու մ լրատվու թյու նը հրապարակելիս 
մատնանշվու մ է անձը, որը գաղտնիացրել է լրատվու թյու նը, լրատվու թյու նը գաղտնի 
համարելու  հիմքը և գաղտնիացնելու  ժամկետը»:

Սակրեբու լոյի նիստը ինքնավարու թյու ն իրականացնելու  հիմն ական ձևերից 
մե կն է և անհրաժեշտ է նիստի հրապարակայնու թյան առավելագու յն ապահովու մ: 
Համապատասխանաբար, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) 
այս հարցին պետք է տրամադրվի առանձնահատու կ ու շադրու թյու ն: 
Հրապարակայնու թյան ապահովու մը պարու նակու մ է. սակրեբու լոյի նիստի 
անցկացման մասին բնակչու թյան տեղեկացվածու թյու ն, սակրեբու լոյի նիստերու մ 
քաղաքացիների մասնակցու թյան հնարավորու թյու ն, ընդու նված որոշու մն երի 
հանրորեն հրապարակու մ:

«Վրաստանի ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 34–րդ հոդվածի առաջին 
մասի համաձայն, «Կոլեգիալ հանրային հիմն արկու թյու նը պարտավոր է մե կ շաբաթ 
շու տ հրապարակայնորեն հայտարարել ապագա նիստի, նրա անցկացման տեղի, 
ժամանակի և օրակարգի վերաբերյալ»: Օրենքի այս պահանջից ելնելով, սակրեբու լոյի 
աշխատակազմը պարտավոր է հերթական նիստի բացու մի ց այնու ամե նայնիվ 7օր 
շու տ հրապարակել տեղեկանք սակրեբու լոյի նիստի անցկացման տեղի, հերթական 
նիստի սկսվելու  և ավարտվելու  ենթադրական ամսաթվի, նիստերի կարգացու ցակի և 
օրակարգի մասին: Եթե սակրեբու լոյի օրակարգով նախատեսված է նորմատիվային 
ակտի ընդու նու մ, սակրեբու լոյի աշխատակազմը պարտավոր է «Վրաստանի 
ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 1062–րդ հոդվածի համաձայն, հրապարակել 
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նորմատիվային ակտի նախագիծը և տեղեկանք վարչական վարու յթի մասին: 
Սակրեբու լոյի նիստու մ օրակարգով նախատեսված հարցի քննարկու մը սկսվու մ 

է զեկու ցողի ելու յթով: Զեկու ցող կարող է լինել այս հարցի նախաձեռնողը կամ նրա 
կողմի ց նշանակված անձը: Զեկու ցու մ կարող է ներկայացնել ինչպես մե կը, այնպես 
էլ մի  քանի անձինք: Զեկու ցողը պարտավոր է, ռեգլամե նտով իրեն սահմանված 
ժամկետու մ, սակրեբու լոյին հիշեցնել քննարկվելիք հարցի նախաձեռնման 
պատճառը և նպատակը, հարցի հիմն ական էու թյու նը, նշանակու թյու նը և 
անհրաժեշտու թյու նը, ինչպես նաև ֆինանսական հիմն ավորու մը, առաջացնու մ 
է,արդյոք այս հարցով որոշու մ ընդու նելը տեղական բյու ջեի ծախսերի աճ կամ 
եկամու տների կրճատու մ և նման դեպքու մ մատնանշի ֆինանսավորման 
համապատասխան աղբյու րները: Զեկու ցողը նու յնպես պարտավոր է նիստին 
ծանոթացնել, թե քննարկվելող հարցի կապակցու թյամբ ինչ առաջարկու թյու ններ 
և դիտողու թյու ններ են արտահայտված, դրանցից որ դիտողու թյու նն է ի նկատի 
առնվելու , որը՝ ոչ և ինչու : Զեկու ցողը սակրեբու լոյի նիստին պետք է ծանոթացնի 
նաև, նախաձեռնած որոշման նախագծի մասին տեղական ինքնակառավարման 
շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) իրավաբանական ծառայու թյան 
եզրակացու թյու նը որոշման նախագծի Վրաստանի օրենսդրու թյան հետ 
համապատասխանու թյան մասին:

Զեկու ցողից հետո խոսքը տրվու մ է համազեկու ցողին: Համազեկու ցող, որպես 
օրենք, հանդես է գալիս սակրեբու լոյի այն հանձնաժողովի կողմի ց նշանակված 
զեկու ցողը, որի իրավասու թյան ոլորտին է պատկանու մ քննարկվելիք հարցը (եթե 
անձամբ այս հանձնաժողովը հարցի նախաձեռնող չէ): Որպես համազեկու ցող 
հնարավոր է հանդես գա սակրեբու լոյի ֆրակցիան, ինչպես նաև սակրեբու լոյի 
նախագահի նախաձեռնու թյամբ կամ պահանջով տեղական ինքնակառավարման 
շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) համապատասխան ծառայու թյան 
ներկայացու ցիչը: Համազեկու ցողը կամ պետք է կատարի զեկու ցողի ընդդիմախոսու մ 
և սակրեբու լոյի նիստին պետք է ծանոթացնի զեկու ցողից տարբերվող (ամբողջու թյամբ 
կամ մասնակիորեն) դիրքորոշու մ, կամ լրացու ցիչ փաստարկներով պաշտպանի 
զեկու ցողի դիրքորոշու մը:

Նիստի նախագահը զեկու ցողին և համազեկու ցողին ու նկնդրելու ց հետո 
հնարավորու թյու ն պետք է տա սակրեբու լոյի անդամն երին և սակրեբու լոյի նիստին 
մասնակցելու  իրավու նք ու նեցող անձանց հարցի կապակցու թյամբ հարցերով 
դիմե ն զեկու ցողին և համազեկու ցողին (համազեկու ցողներին): Զեկու ցողի և 
համազեկու ցողի (համազեկու ցողների) կողմի ց պատասխան տալու ց հետո նիստի 
նախագահը պարտավոր է հայտարարել բանավեճի սկիզբ, եթե համապատասխան 
հարցով որոշու մ չի ընդու նվի առանց քննարկման: Որոշու մը առանց քննարկման 
կընդու նվի, եթե նախաձեռնած հարցով չեն արտահայտվել դիտողու թյու ններ և 
սակրեբու լոյի ոչ մի  անդամ չի արտահայտի ցանկու թյու ն մասնակցելու  բանավեճին: 
Նման դեպքու մ, սակրեբու լոյի նիստի նախագահը իրավասու  է զեկու ցողին 
ու նկնդրելու ց հետո հարցը դնել քվեարկու թյան:

Ցանկալի է սակրեբու լոյի նիստու մ բանավեճը սկսվի ինքնակառավարող 
մի ավորու մու մ գրանցված այն ընտրողների ելու յթով, ովքեր սահմանված 
կարգով ու նեն սակրեբու լոյի նիստին մասնակցելու  իրավու նք: Սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) այսպիսի կարգի ընդու նու մը սակրեբու լոյի 
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անդամն երին հնարավորու թյու ն կտա մի նչև իրենց դիրքորոշու մը արտահայտելը 
ու նկնդրել ընտրողներին, հասկանալ նրանց վերաբերմու նքը քննարկվելիք հարցի 
մասին և հաշվի առնել ընտրողների կողմի ց ներկայացված փաստարկները:

Անհրաժեշտ է, որ սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) մե ջ գրվի և 
խստորեն պահպանվի կարգը՝ սակրեբու լոյի նիստին մասնակցող անձը՝ խոսքով 
ելու յթ ու նենալու  (ինչպես նաև ռեպլիկայի կամ հարց առաջադրելու ) իրավու նք 
ու նի մի այն այն ժամանակ, երբ նիստի նախագահը նրան խոսք կտա: Սակրեբու լոյի 
նիստին մասնակցող անձը, որը ցանկանու մ է խոսքով ելու յթ ու նենալ, նախապես 
պետք է գրանցվի սակրեբու լոյի նախագահի մոտ: Դրա հետ մի ասին, պետք է 
նշվի ինքը քննարկվող հարցով «որպես հակառակորդ» թե »աջակից» է հանդես 
գալիս: Նիստի նախագահը, ըստ այդմ որոշու մ է խոսքով ելու յթ ու նեցողների 
հաջորդականու թյու նը: Առաջինը խոսք պետք է տալ «հակառակորդին», այնու հետև 
«աջակցին» և այսպես հաջորդականու թյամբ:

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) մե ջ անհրաժեշտ է որոշվի, թե 
որ դեպքու մ կարելի է տեղից ելու յթ ու նենալ և երբ՝ մի այն ամբիոնից: Զեկու ցողը, 
համազեկու ցողը, բանավեճին մասնակցող անձը ելու յթ պետք է ու նենա մի այն 
ամբիոնից: Տեղից կարելի է հարց առաջադրել (առաջադրված հարցը պետք է լինի 
կարճ և պետք է վերաբերի քննարկվող հարցին), ռեպլիկ (կարճ դիտողու թյու ն կամ 
պատասխան տալ) և ելու յթ նիստի ընթացակարգի կապակցու թյամբ:

Սակրեբու լոյի նիստին հարց առաջադրելը թու յլատրվելու  է մի այն զեկու ցման 
(համազեկու ցման) ավարտից հետո, իսկ ռեպլիկը և նիստի ընթացակարգի հետ 
կապված ելու յթը՝ մասնակից անձի խոսքով ելու յթի ավարտից հետո: Ինչպես 
ռեպլիկը, այնպես էլ ընթացակարգի հետ կապված ելու յթը ցանկալի է 2 րոպեից ավել 
չերկարաձգվի:

Բանավեճու մ ելու յթ ու նեցողների հաջորդականու թյան սահմանու մը 
սակրեբու լոյի նիստի նախագահի գերակայու թյու նն է: Նախագահը ելու յթ 
ու նեցողների հաջորդականու թյու նը սահմանելիս նախատեսու մ է, որ քննարկվող 
հարցի ինչպես «աջակիցների», այնպես էլ «հակառակորդների», ինչպես նաև 
ֆրակցիաների և ֆրակցիայից դու րս անդամն երի դիրքորոշու մն երը համամասնորեն 
արտահայտվեն: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) հարկավոր է 
որոշել հաջորդականու թյու ն սահմանելու  կարգը: Բանավեճու մ ելու յթ ու նեցողների 
հաջորդականու թյու նը կարող է սահմանվել հետևյալ պարամե տրերով. ելու յթի մասին 
դիմու մ հանձնելու  ժամանակով, ֆրակցիային ցու ցիչով (հանդիսանո՞ւմ է, թե ոչ նա 
ֆրակցիայի անդամ և սակրեբու լոյու մ քանի մանդատի է տիրու մ համապատասխան 
ֆրակցիան), նա հանդես է գալիս որպես հարցի «կողմն ակից» թե «հակառակորդ»:

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ), ցանկալի է որոշվի, թե անձը  
մե կ հարցով անց կացվող բանավեճու մ քանի անգամ ելու յթ ու նենալու  իրավու նք 
ու նի: Սակրեբու լոյի նիստին մասնակցող անձը, որպես օրենք, մե կ հարցով տարվող 
բանավեճու մ պետք է կարողանա մի այն երկու  անգամ ելու յթ ու նենալ: Բացի դրանից, 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) ցանկալի է որոշվի զեկու ցողի 
իրավու նքը, նիստի նախագահի համաձայնու թյամբ, արտահերթ ելու յթ ու նենալ 
պարզաբանելու  համար, ինչպես նաև՝ անձի իրավու նքը հրաժարվելու  խոսքով 
ելու յթից և այդ իրավու նքը զիջել ու րիշին կամ փոխել հերթը:

Նիստի նախագահը բանավեճը փակված է հայտարարու մ ելու յթ ու նեցողների 
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ցու ցակը սպառելու ց հետո: Բանավեճը կարող է դադարեցվել սակրեբու լոյի 
նախագահի կամ սակրեբու լոյի անդամի  առաջարկու թյամբ, եթե տրված հարցով 
երկու  հռետոր այնու ամե նայնիվ հանդես են եկել և բանավեճին գրված անձանցից 
ոչ ոք մտադիր չէ զեկու ցողից տարբերվող դիրքորոշու մ ամրագրել: Նման դեպքու մ, 
բանավեճը դադարեցնելու ց հետո, ֆրակցիաներից մե կական ներկայացու ցչի, 
ցանկու թյան դեպքու մ, պետք է տրվի խոսքով ելու յթի իրավու նք:

4.7 Սակրեբու լոյի նիստու մ խոսքով ելու յթի տևողու թյու նը: Բանավեճը 
սահմանափակելու  կարգը: Եզրափակիչ խոսք

Սակրեբու լոյի նիստին խոսքով ելու յթի տևողու թյան նախօրոք որոշու մը ու նի 
մե ծ նշանակու թյու ն, որպեսզի հնարավոր լինի մասնակից բոլոր անձանց տալ 
խոսքով հանդես գալու  հնարավորու թյու ն: Միևնու յն ժամանակ, ելու յթ ու նեցողի 
խոսքը պետք է լինի որքան կարելի է լակոնիկ և գործի հետ կապված: Քանի որ 
Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանված չէ սակրեբու լոյի նիստու մ խոսքով ելու յթի 
տևողու թյու նը, այս հարցը պետք է կարգավորվի սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով):

Սակրեբու լոյի նիստու մ խոսքով ելու յթի տևողու թյու նը կարող է սահմանվել 
հետևյալ կերպ. 

 սակրեբու լոյի նիստու մ զեկու ցողի ելու յթի համար տրվի 20 րոպե,
 համազեկու ցողին՝ 15 րոպե,
զեկու ցողին և համազեկու ցողին եզրափակիչ խոսքի համար՝ 10 րոպե, 
 բանավեճին ելու յթի համար առաջին անգամ տրվի 7 րոպե, իսկ երկրորդ ելու յթի 
համար՝ 5 րոպե, 
 ընթացակարգային հարցերի, պարզաբանու մն երի, լրատվու թյան, դիմու մի , 
հայտարարու թյու նների և հարցադրու մն երի համար նիստին մասնակցող 
անձանց ելու յթի համար տրվի մի նչև 3 րոպե,
 ռեպլիկի համար՝ մի նչև 2 րոպե:

Ընթացակարգային հարցերով սակրեբու լոյի անդամի ն խոսքը տրվու մ է 
արտահերթ: Ընթացակարգային են համարվու մ հետևյալ հարցերը.

 ընդմի ջու մ հայտարարելու  և ընդմի ջման տևողու թյան մասին,
 սակրեբու լոյի նիստի հետաձգման մասին,
 խոսքով ելու յթի ժամանակը երկարաձգելու  մասին, 
 նիստին ներկա անձին խոսքով ելու յթի իրավու նք տալու  մասին,
 քննարկվող հարցով բանավեճի հետաձգման կամ դադարեցման մասին,
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովին հարցը հավելյալ ու սու մն ասիրու թյան 
հանձնելու  մասին,
 առանց վեճի հարցը քվեարկու թյան դնելու  մասին,
 փակ նիստի անցկացման մասին,
 սակրեբու լոյի նիստու մ սակրեբու լոյին հաշվետու  մարմն ի պաշտոնատար 
անձին հրավիրելու  մասին,
 քվեարկու թյան կարգի մասին,
 քվեարկու թյու նը հետաձգելու  մասին,
 ելու յթ ու նեցողների հաջորդականու թյան փոփոխման մասին,
 սակրեբու լոյի անդամն երի հավելյալ գրանցու մ անցնելու  մասին
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 ձայները կրկնակի հաշվելու  մասին:
Սակրեբու լոյի նիստի նախագահը, ելու յթ ու նեցողի պահանջով, նիստին 

ներկա անդամն երի ձայների մե ծամասնու թյամբ, կարող է ելու յթ ու նեցողին 
երկարաձգել ժամանակը 10 րոպեից ոչ ավել: Դրա հետ մի ասին, համազեկու ցողը 
(համազեկու ցողները), որը հանդես է գալիս այս ելու յթ ու նեցողին «որպես 
հակառակորդ», իրավու նք ու նի պահանջելու  ժամանակը համապատասխանաբար 
երկարաձգել: Սակրեբու լոյի նիստի նախագահը պետք է հաշվի առնի, որ բանավեճին 
մասնակցողների համար խոսքի երկարաձգու մը նպատակահարմար չէ, քանզի նման 
դեպքու մ բոլոր այն անձինք, ովքեր հանդես են գալիս տարբերվող դիրքորոշմամբ, 
իրավասու  կլինեն պահանջել խոսքի տևողու թյան ավելացու մ, ինչը կբարդացնի 
բանավեճի վարու մը:

  Սակրեբու լոյի նիստի նախագահը այն բանի համար, որ չկատարվի հարցի 
քննարկման ձգձգու մ, կարող է նախապես որոշել բանավեճին հատկացված 
ժամանակը: Որպես օրենք, այդ ժամանակը չպետք է լինի 1 ժամի ց պակաս: Այս 
նու յն նպատակով, սակրեբու լոյի նիստի նախագահը իրավու նք ու նի, սակրեբու լոյի 
համաձայնու թյամբ, սահմանափակել բանավեճը: Եթե բանավեճին հատկացված 
ժամանակը նախապես որոշվել է, նրա սպառու մի ց հետո նիստի նախագահի 
հայտարարու թյամբ բանավեճը դադարու մ է: Բանավեճի դադարեցման մասին 
մի նչև հայտարարու թյու ն անելը նախագահը պետք է հայտարարի մն ացած ելու յթ 
ու նեցողների թվաքանակը: ֆրակցիան, որի ոչ մի  ներկայացու ցիչ բանավեճին չի 
մասնակցել, իրավու նք ու նի անվանելու  մե կ ելու յթ ու նեցողի, որին նիստի նախագահը 
պետք է տա խոսք:

  Բանավեճը սահմանափակելիս խոսքով ելու յթի իրավու նք տրվու մ է մի այն հարցի 
նախաձեռնողին, հանձնաժողովի զեկու ցողին և համազեկու ցողին և ֆրակցիայի 
մե կական ներկայացու ցչի: Բանավեճի սահմանափակման դեպքու մ, եթե այս 
հարցով խոսքով ելու յթ ու նենալու  ցանկու թյու ն հայտնու մ են ինքնակառավարող 
մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողները, սակրեբու լոյի նիստի նախագահը 
առաջարկու մ է նրանց առանձնացնեն մի այն երկու  ներկայացու ցիչ, որոնց կտրվի 
համազեկու ցողների իրավու նքներ, այսինքն՝ խոսքով ելու յթ ու նենալու  իրավու նք՝ 15 
րոպե համազեկու ցման և 10 րոպե՝ եզրափակիչ ելու յթի համար: Այս ձևի կիրառու մը 
կարելի է նաև այն դեպքու մ, եթե նիստին մասնակցող ինքնակառավարող 
մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողների ցու ցակը մե ծ է (10 և ավելի ցանկացող): 
Եթե նիստին մասնակցել ցանկացողները 2 զեկու ցողի առանձնացնելու ն չեն 
համաձայնու մ, նիստի նախագահը խոսքով ելու յթի իրավու նք կարող է տալ 
ցու ցակու մ գրանցված առաջին երկու  ցանկացողին:

   Զեկու ցողը և համազեկու ցողը եզրափակիչ խոսքի իրավու նք ու նեն նիստի 
նախագահի կողմի ց բանավեճը ավարտված հայտարարելու ց հետո: Եզրափակիչ 
խոսքու մ հանրագու մարվու մ է բանավեճը, ամրագրվու մ են սեփական դիրքորոշու մը 
և փաստարկները: Եզրափակիչ խոսքը չպետք է դառնա կրկնակի բանավեճի 
առարկա: Սակրեբու լոյի անդամն երը իրենց դիրքորոշու մը պետք է արտահայտեն 
մի այն քվեարկու թյամբ: Այդ պատճառով, եզրափակիչ խոսքից հետո, նիստի 
նախագահը հարցը պետք է դնի քվեարկու թյան:
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Գլու խ V. Քվեարկու թյան կարգը

5.1 Քվեարկու թյան հիմն ական սկզբու նքները
Քվեարկու թյու նը նիստի ամե նակարևոր ընթացակարգն է, որի հիման վրա 

ընդու նվու մ է որոշու մ: Այդ պատճառով, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ), առանձնապես նշանակալից է քվեարկու թյան ընթացակարգի 
մանրամասն նկարագրու թյու նը: 

Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանված են քվեարկու թյան հիմն ական 
սկզբու նքները.

 կամքի արտահայտման ազատու թյու ն՝ սակրեբու լոյի անդամը 
սահմանափակված չէ ընտրողների և իրեն ներկայացնող քաղաքական 
մի ավորման կարգագրերով և հանձնարարու թյու ններով: Քվեարկու թյան 
ժամանակ չի թու յլատրվու մ ցանկացած ճնշու մ, որը սահմանափակու մ է 
սակրեբու լոյի անդամի  կամքի ազատ դրսևորու մը: Սակրեբու լոյի անդամն  
իրավու նք ու նի, չնայած քվեարկու թյան ձևին, հրաժարվել քվեարկու թյանը 
մասնակցելու ց,
 հավասարու թյու ն՝ սակրեբու լոյի ամե ն անդամ ու նի մե կ ձայն,
 ձայնի իրավու նքի լիազորման անթու յլատրելիու թյու ն՝ սակրեբու լոյի անդամը 
քվեարկու թյանը մասնակցու մ է անձամբ: Չի թու յլատրվու մ այս իրավու նքը 
փոխանցել այլ անձի: Օրենսդրու թյամբ չի թու յլատրվու մ քվեարկու թյանը 
մասնակցել գրավոր ձևով: Այդ պատճառով, սակրեբու լոյի անդամը իր կամքը 
պետք է արտահայտի մի այն նիստին ներկա գտնվելու  ժամանակ,
 շահերի հակամարտու թյան անթու յլատրելիու թյու ն՝ սակրեբու լոյի անդամը 
պարտավոր է հրաժարվել սակրեբու լոյի նիստին այն հարցի որոշմանը 
մասնակցու թյու նից և քվեարկու մի ց, որի նկատմամբ նա ու նի ու նեցվածքային 
կամ այլ անձնական հետաքրքրու թյու ն, 
 պատասխանատվու թյու ն՝ սակրեբու լոյի անդամը որոշու մ ընդու նելու  
ժամանակ կատարած ընտրու թյան համար պատասխանատու  է ընտրողի 
առջև: Սակրեբու լոյի անդամը, ինչ խոսք, ազատ է որոշու մ ընդու նելիս 
դրսևորելու  կամք , սակայն կամք արտահայտելու  ազատու թյու նը նրան չի 
ազատու մ պատասխանատվու թյու նից:

Բացի վերը նշված հիմն ական սկզբու նքներից, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան 
(ռեգլամե նտի) համապատասխան մասու մ պետք է արտացոլվի, որ. 

 քվեարկու թյու նը պարտադիր է սակրեբու լոյի որոշու մ կամ սակրեբու լոյի 
կարգադրու թյու ն, ինչպես նաև սակրեբու լոյի անու նով դիմու մ, 
հայտարարու թյու ն, երաշխավորու թյու ն ընդու նելու  համար: 
 քվեարկու թյու ն չի անցկացվու մ, երբ կատարվու մ է հարցի ու նկնդրու մ 
տեղեկանքի տեսքով: 
 Կարող է քվեարկու թյու ն չանցկացվել ընթացակարգային հարցերով որոշու մ 
ընդու նելիս, եթե նիստին ներկա սակրեբու լոյի ոչ մի  անդամ այս որոշու մը 
ընդու նելու ն դեմ չէ: Հակառակ դեպքու մ այս հարցով որոշու մ պետք է ընդու նվի 
մի այն քվեարկու թյամբ: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
26-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն. «Սակրեբու լոյի վճիռները (որոշու մն երը և 
կարգադրու թյու նները) ընդու նվու մ են ներկաների ձայների մե ծամասնու թյամբ, 
սակայն  սակրեբու լոյի ցու ցակային կազմի  մե կ երրորդից ոչ պակաս»: 
Սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակային կազմու մ ենթադրվու մ է սակրեբու լոյի այն 
անդամն երի թվաքանակը, որոնց իրավասու թյու նը հայտնի դարձավ: Օրգանական 
օրենքը առանձին դեպքերու մ մատնացու յց է անու մ ոչ թե ցու ցակային կազմի , 
այլ սակրեբու լոյի ողջ կազմի  վրա: Սակրեբու լոյի ողջ կազմու մ ենթադրվու մ է 
սակրեբու լոյի անդամն երի օրենքով սահմանված ընդհանու ր քանակու թյու նը 
(չնայած այն բանին, թե քանիսի իրավասու թյու նն է հայտնի): 

Այս գլխու մ տրված են երաշխավորու թյու ններ, որոնք կարելի է կիրառել 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե տու մ) քվեարկու թյան տեսակները, 
քվեարկու թյու ն անցկացնելու  կանոնները և քվեարկու թյանը մասնակցող անձանց 
իրավու նք-պարտականու թյու նները սահմանելիս:

5.2 Քվեարկու թյան տեսակները
ա) Բաց քվեարկու թյու ն 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 26-րդ 

հոդվածի առաջին կետի համաձայն, «Սակրեբու լոյի նիստին նրա լիիրավու թյանը 
պատկանող հարցերը, որպես օրենք, վճռվու մ են բաց քվեարկու թլյամբ»: Այդպիսով, 
օրգանական օրենքով, սակրեբու լոյի կողմի ց որոշու մ ընդու նելու  հիմն ական տեսակը 
բաց քվեարկու թյու նն է: Քվեարկու թյան այս տեսակի առավելու թյու նը կայանու մ 
է ոչ մի այն քվեարկու թյու ն անցկացնելու  պարզու նակու թյան և հրատապու թյան 
(հարկավոր չէ քվեաթերթերի նախապատրաստու մ, գաղտնի առանձնարանների 
սարքավորու մ, անհատականորեն քվեատու փին մոտենալ և ձայն տալ), այլև 
հանրային լինելու  մե ջ: Ընտրողը պետք է գիտենա որ որոշմանը աջակցեց, կամ որ 
որոշմանը դեմ դու րս եկավ իր կողմի ց ընտրված սակրեբու լոյի անդամը:

Բաց քվեարկու թյու նը կարող է լինել երկու  ձևի, մասնավորապես, «ձեռքը 
բարձրացնելով», երբ ամրագրվու մ է «կողմի » և »դեմի » թվաքանակը և ոչ թե ով 
լինելը, ինչպես նաև անվանական, երբ ամրագրվու մ է «կողմի » և «դեմի » ինչպես 
թվաքանակը, այնպես էլ ով լինելը: 

Եթե սակրեբու լոն սարքավորված է ձայն տալու  էլեկտրոնային մի ջոցներով, 
բաց քվեարկու թյան տեսակների բաժանու մ տեղի չի ու նենու մ: Բոլոր բաց 
քվեարկու թյու նները կլինեն անվանական և ցանկացած անձ կարող է իմանալ 
սակրեբու լոյի անդամն երից ով էր «կողմ» և ով «դեմ»: 

Մինչև ձայն տալու  էլեկտրոնային մի ջոցների արմատավորու մը սակրեբու լոյու մ 
որոշու մ ընդու նելու  հիմն ական ձևը եղել է «ձեռք բարձրացնելով» քվեարկու թյու նը: 
Բացի Վրաստանի օրենսդրու թյամբ ու ղիղ նախատեսված դեպքերից (օրինակ, 
նիստի կամ նիստի մասի դռնփակ անցկացման մասին վճիռը պետք է ընդու նված 
լինի մի այն անվանական քվեարկու թյամբ), սակրեբու լոն կարող է նաև այլ 
հարցերով ընդու նել որոշու մ′ անվանական քվեարկու թյու ն անցկացնելու  մասին: 
Անվանական քվեարկու թյան ժամանակ սակրեբու լոյի անդամը ստորագրու թյամբ 
ամրագրու մ է սեփական դիրքորոշու մը որոշման նախագծի նկատմամբ: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Անվանական քվեարկու թյան դեպքու մ պետք է ի նկատի ու նենալ, որ սակրեբու լոյի 
անդամն երը իրենց դիրքորոշու մը ամրագրեն մի ասնական ձևով անհատապես 
և ոչ թե ընդհանու ր թերթի վրա: Ընդհանու ր թերթի վրա ստորագրելիս «կողմե րի» 
և «դեմե րի» հարաբերակցու թյու նը կարող է անցանկալի ազդեցու թյու ն գործել 
սակրեբու լոյի անդամի  որոշման վրա: Այդ պատճառով, այն բանի համար, որ 
սակրեբու լոյի անդամը, մի այն ներքին համոզմու նքից ելնելով,  արտահայտի 
սեփական դիրքորոշու մը, ցանկալի է նա անվանական քվեարկու թյան ժամանակ 
իրեն ընդու նելի որոշու մը ստորագրի անհատական թերթի վրա այնպես, որ 
նախապես չիմանա «կողմե րի» և «դեմե րի» հարաբերակցու թյու նը:

«Ձեռք բարձրացնելով» բաց քվեարկու թյու ն անցկացնելու  դեպքու մ ձայների 
հաշվու մը պետք է ապահովի սակրեբու լոյի աշխատակազմի  աշխատակիցը: 
Արդարացված չէ, երբ ձայների հաշվու մը հանձնարարու մ են սակրեբու լոյի 
անդամի ն: Ձայները հաշվելը տեխնիկական աշխատանք է, որը մտնու մ է 
սակրեբու լոյի գործու նեու թյան կազմակերպական ապահովու թյան մե ջ: Դա 
սակրեբու լոյի աշխատակազմի  գործառու յթն է: Այդ պատճառով սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի  աշխատակիցը պետք է հաշվի ձայները և սակրեբու լոյի նիստի 
նախագահին զեկու ցի քվեարկու թյան արդյու նքները: Եթե սակրեբու լոյի անդամը 
կասկած կմտցնի ձայների հաշվման ճշտու թյան մե ջ, նիստի նախագահը, որպես 
օրենք, պետք է անցկացնի կրկնակի քվեարկու թյու ն և առաջարկի սակրեբու լոյի 
այս անդամի ն սակրեբու լոյի աշխատակազմի  աշխատակցի հետ մի ասին 
մասնակցել ձայների հաշվմանը: Եթե նիստի նախագահը կրկնակի քվեարկու թյու ն 
անցկացնելու ն դեմ է, այդ դեպքու մ սակրեբու լոյի անդամի  պահանջը կրկնակի 
քվեարկու թյու ն անցկացնելու  մասին, որպես ընթացակարգային հարց, պետք է 
վճռվի քվեարկու թյամբ: 

Սակրեբու լոյի նիստի նախագահը, ընթացակարգային հարցերի հետ կապված 
քվեարկու թյան ժամանակ, կարող է առանց ձայները հաշվելու , տեսողական 
դիտարկման արդյու նքու մ, հայտարարել որոշու մը ընդու նված: Նման դեպքու մ 
նիստի արձանագրու թյու նու մ նշվու մ է՝ «Ընդու նվել է մե ծամասնու թյամբ» կամ 
«Ընդու նվել է մի աձայն»:

Օրակարգով նախատեսված հարցով որոշու մ ընդու նելիս «կողմ» և «դեմ» 
ձայները հաշվվու մ են առանձին-առանձին, քանզի նման հարցով, հատկապես 
սակրեբու լոյի կողմի ց նորմատիվային ակտի նախագիծը ընդու նելիս, անհրաժեշտ 
է, որ ճիշտ ամրագրվի ձայների թվաքանակը: Ինչ վերաբերու մ է ընթացակարգային 
հարցերին, այն դեպքու մ, եթե հարցը առաջադրել է սակրեբու լոյի անդամը, նիստի 
նախագահը քվեարկու մ է՝ մի այն «կողմ» ձայների թվաքանակը սահմանելու  
համար: Ընթացակարգային հարցերով «դեմ» ձայնները չեն հաշվվու մ: Եթե «կողմ»-
երի թվաքանակը ներկաների մե ծամասնու թյու նն է, առաջարկու թյու նը համարվու մ 
է ընդու նված: Հակառակ դեպքու մ, առաջարկու թյու նը ընդու նված չի համարվու մ: 
Եթե ընթացակարգային հարցով նախաձեռնու թյու նը գալիս է սակրեբու լոյի նիստի 
նախագահից, այդ դեպքու մ հարցը դրվու մ է «դեմ» ձայների թվաքանակը որոշելու  
համար. 

բ) գաղտնի քվեարկու թյու ն
Սակրեբու լոյի կողմի ց որոշու մ ընդու նելու  հիմն ական ձևը բաց քվեարկու թյու նն 
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է: Սակայն, եթե Վրաստանի օրենսդրու թյամբ այլ բան որոշված չէ, սակրեբու լոն 
իրավասու  է, բաց քվեարկու թյամբ ընդու նել որոշու մ առանձին հարցերով գաղտնի 
քվեարկու թյու ն անցկացնելու  մասին: Գաղտնի քվեարկու թյու նը անց է կացվու մ 
քվեաթերթերի մի ջոցով: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե տու մ) 
գաղտնի քվեարկու թյան ընթացակարգը նկարագրելիս, կարելի է կիրառել 
Վրաստանի օրգանական օրենքի «Վրաստանի ընտրական օրենսդրու թյան» 
նորմե րը, որոնք կազմու մ են գաղտնի քվարկու թյան տեղի սարքավորման, 
քվեաթերթերը կազմե լու , ձայն տալու  կարգը և քվեաթերթերի անվավերու թյան 
դեպքերը: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ), ցանկալի է, որ 
նախատեսված լինեն հետևյալ հարցերը.

 գաղտնի քվեարկու թյան տեղի սարքավորու մ և քվեաթերթերի պատրաստու մ: 
Գաղտնի քվեարկու թյան տեղի սարքավորու մը և քվեաթերթերի 
պատրաստու մը ապահովու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմը: Չի կարելի, 
որ քվեաթերթերը մի մյանցից տարբերվեն չափսով կամ ձևով: Քվեաթերթ 
ստանալը սակրեբու լոյի անդամը վկայագրու մ է ստորագրու թյամբ և ստացած 
քվեաթերթերը լրացնու մ է գաղտնի քվեարկու թյան համար արտակարգ 
սարքավորված առանձնարանու մ կամ սենյակու մ:
 Քվեաթերթերը լրացնելու  կարգը: Եթե գաղտնի քվեարկու թյու նը անց է կացվու մ 
սակրեբու լոյի կողմի ց անձի ընտրու թյան համար, քվեաթերթը լրացնելիս 
սակրեբու լոյի անդամը շրջագծու մ է այն թեկնածու ի հերթական համարը, որին 
աջակցու մ է: Եթե քվեաթերթու մ մի այն մե կ թեկնածու ի ազգանու ն է մտցված, 
նրան ձայն տալը ազգանվան կամ նրա առաջ դրված համարը շրջագծելով 
պետք է արտահայտվի: Իսկ այլ հարցով քվեարկելիս, քվեաթերթու մ մտցված 
երկու  ձևից ՝«1. Կողմ», «2.դեմ» - ընտրու մ է մե կը, որի հերթական համարն էլ 
շրջագծու մ է: 
 Քվեաթերթի անվավերու թյան դեպք: Անվավեր է համարվու մ անորոշ 
նմու շի քվեաթերթը, ինչպես նաև այն քվեաթերթը, որով անհնար է որոշել 
ու մ (որ որոշմանը) է ձայն տվել սակրեբու լոյի անդամը: Ձայն տալու  
վրա վերահսկողու թյան անթու յլատրելիու թյու նից ելնելով, սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) կարելի է նու յնպես սահմանել այնպիսի 
քվեաթերթի անվավերու թյու նը, որի վրա արված է որևէ նշու մ: 
 Քվեարկու թյան ընթացակարգի վերահսկու մ և ձայների հաշվու մ: 
Քվեարկու թյան ընթացակարգին հետևու մ և քվեաթերթերը հաշվու մ է 
մանդատային, ընթացակարգային և վարքի հանձնաժողովը: Ամե ն այն 
ֆրակցիան, որը այս հանձնաժողովու մ ներկայացված չէ, իրավու նք ու նի 
ձայները հաշվելու  ժամանակ հանձնաժողովի մե ջ մտցնել մե կական 
ժամանակավոր ներկայացու ցիչ:

գ) Վարկանշային քվեարկու թյու ն
Վարկանշային քվեարկու թյու նը քվեարկու թյան այնպիսի տեսակ է, որը չու նի 

պարտադիր ու ժ և այն կրու մ է մի այն երաշխավորական բնու յթ: Վարկանշային 
քվեարկու թյու նը կիրառվու մ է մի  քանի այլընտրական տարբերակի գոյու թյամբ, 
դրանց վրա սակրեբու լոյի անդամն երի վերաբերմու նքը նախապես սահմանելու  
նպատակով: Վարկանշային քվեարկու թյու ն անց է կացվու մ մի այն բաց՝ «ձեռքը 
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բարձրացնելու » կարգով: Քվեարկու թյու ն, որպես օրենք, անց է կացվու մ նիստի 
նախագահի նախաձեռնու թյամբ՝ որպեսզի հարցով ներկայացված տարբերակների  
բազմաթիվու թյու նը կրճատվի մե կ կամ երկու  ամե նաբարձր վարկանիշով 
տարբերակի վրա: Վարկանշային քվեարկու թյու ն անցկացնելու  հարցը կարող է 
առաջադրել սակրեբու լոյի անդամը: Վարկանշային քվեարկու թյու ն անցկացնելու  
պահանջը ընթացակարգային հարց է և սակրեբու լոյի անդամի ն այդ մասին 
ցանկացած ժամանակ տրվու մ է արտահերթ խոսք:

Վարկանշային քվեարկու թյու նը հարցի քննարկման ընթացակարգային ձև 
է և այս քվեարկու թյու նը կարող է անցկացվել հարցի քննարկման ցանկացած 
փու լու մ, թեկու զև բանավեճ ընթանալիս: Վարկանշային քվեարկու թյան 
արդյու նքները հայտարարու մ է նիստի նախագահը և, իրենից ելնելով, դիմու մ է 
այն տարբերակների նախաձեռնողներին, ովքեր վարկանշային քվեարկու թյամբ 
պակաս ձայներ են ստացել, հանեն իրենց կողմի ց ներկայացված տարբերակները: 
Վարկանշային քվեարկու թյու նն ու նի մի այն երաշխավորական բնու յթ և հարցով 
տարբերակ առաջադրելու  նախաձեռնողը կարող է հանել իր կողմի ց առաջադրված 
առաջարկու թյու նը կամ չհամաձայնել սակրեբու լոյի նիստի նախագահի 
առաջարկու թյանը: Նման դեպքու մ, այն անձի առաջարկու թյու նը, որը չի հանել 
իր կողմի ց առաջադրված հարցը, չնայած վարկանշային քվեարկու թյամբ ստացած 
ձայների թվաքանակու թյանը, ընդհանու ր կարգով պետք է դրվի նաև որոշիչ 
քվեարկու թյան: Վարկանշային քվեարկու թյու նը պարտադիր բնու յթ չու նի, այդ 
պատճառով, սակրեբու լոյի անդամը, որը վարկանշային քվեարկու թյան ժամանակ 
աջակցել է մե կ տարբերակի, սահմանափակված չէ որոշու մ ընդու նելու  համար 
անցկացված քվեարկու թյան ժամանակ աջակցել առաջադրված այլ տարբերակի: 

5.3 Սակրեբու լոյի նիստի նախագահի և սակրեբու լոյի անդամի  
իրավու նքները քվեարկու թյան ընթացակարգու մ 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը, 
բացի ընդհանու ր ցու ցմու նքներից, չի սահմանու մ սակրեբու լոյու մ քվեարկու թյու ն 
անցկացնելու  ընթացակարգերը, քվեարկու թյան անցկացման ժամանակ 
սակրեբու լոյի նիստի նախագահի և սակրեբու լոյի անդամն երի իրավասու թյու նները: 
Դրանից ելնելով, բոլոր այս հարցերը մանրամասնորեն պետք է որոշվեն 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով): Որպես երաշխավորու թյու ն 
կարող է կիրառվել ստորև տրված իրավու նքների և  պարտականու թյու նների 
բաշխման հետևյալ կարգը. 

Քվեարկու թյան ընթացակարգ ացկացնելու  ժամանակ սակրեբու լոյի նիստի 
նախագահն իրավու նք ու նի. 

 որոշելու  քվեարկու թյան դրվելիք այլընտրական հարցերի 
հաջորդականու թյու նը: Առաջին հերթին քվեարկվելու  է նախաձեռնվող 
նախագիծը, իսկ նրա չընդու նվելու  դեպքու մ՝ այլընտրական տարբերակները: 
Այլընտրական տարբերակները քվեարկու թյան պետք է դրվեն առաջարկու թյան 
հերթականու թյան համաձայն, սակայն նիստի նախագահը, առաջարկու թյան 
հեղինակների հետ համաձայնու թյամբ, իրավու նք ու նի որոշելու  քվեարկու թյան 
դրվելիք այլընտրական հարցերի հաջորդականու թյու նը:
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174

 Սակրեբու լոյին առաջարկելու  առաջադրված հարցի փոխզիջու մային 
ձևակերպու մ: Փոխզիջու մային ձևակերպման ձևավորու մը նիստի նախագահի 
իրավու նքն է: Այս իրավու նքի կիրառու մը չի համարվու մ նիստի նախագահի 
կողմի ց բանավեճին մասնակցու թյու ն: Փոխզիջու մային ձևակերպու մը 
քվեարկու թյան կդրվի մի այն համապատասխան տարբերակների 
հեղինակների հետ համաձայնու թյամբ, նրանց կողմի ց դրված տարբերակների 
փոխարեն և համապատասխան հաջորդականու թյամբ: Այն դեպքու մ, եթե 
նախաձեռնած առաջարկու թյու նների հեղինակները  դեմ են փոխզիջու մային 
ձևակերպման փոխարեն հանել իրենց առաջարկու թյու նը, փոխզիջու մային 
ձևակերպմամբ առաջադրված հարցը քվեարկու թյան կարող է դրվել մի այն 
որպես այլընտրական առաջարկու թյու ններից մե կը: Նման դեպքու մ նիստի 
նախագահի կողմի ց առաջադրված առաջարկու թյու նը քվեարկու թյան է 
դրվու մ ամե նավերջու մ: 
 Անցկացնել վարկանշային քվեարկու թյու ն: Սակրեբու լոյի նիստի 
նախագահը հարցի քննարկման ցանկացած փու լու մ իրավու նք ու նի 
անցկացնել վարկանշային քվեարկու թյու ն: Վարկանշային քվեարկու թյու ն 
անցկացնելու  մասին որոշման ընդու նու մը նիստի նախագահի 
գերակայու թյու նն է և նրա այս որոշման համար հարկավոր չէ սակրեբու լոյի 
համաձայնու թյու նը: 
 Առանց օրակարգից հարցը հանելու  դնու մ է՝ համաձայնեցման ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբի ստեղծան հարցը: Նիստի նախագահը այս հարցը 
կարող է դնել քվեարկու թյան մի նչև ընթացակարգի սկսվելը, ինչպես նաև 
այն դեպքու մ, եթե վարկանշային քվեարկու թյամբ բացահայտվու մ է, որ 
ոչ մի  այլընտրական առաջարկու թյու ն չի ստանա ձայների բավարար 
քանակու թյու ն: Համաձայնեցման ժամանակավոր աշխատանքային 
խու մբ ստեղծվու մ է սակրեբու լոյի որոշմամբ: Եթե սակրեբու լոն մե րժու մ 
է համաձայնեցման ժամանակավոր աշխատանքային խմբի ստեղծու մը 
և չի ընդու նու մ ոչ նախաձեռնած և ոչ էլ այլընտրական տարբերակները, 
հարցը համարվու մ է բացասական, հանվու մ է օրակարգից և այն, որպես 
օրենք, սակրեբու լոյի նիստի օրակարգի մե ջ կարող է մտցվել երկրորդ 
անգամ մի այն 3 ամի ս հետո: Այս կարգից բացառու թյու ն է այն դեպքը, եթե 
մտցված հարցը էականորեն վերամշակվու մ է, որի մասին գոյու թյու ն 
ու նի համապատասխան հանձնաժողովի և շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) իրավաբանական ծառայու թյան եզրակացու թյու նը, 
ինչպես նաև եթե հարցի կրկնակի քննարկու մ պահանջու մ է սակրեբու լոյի 
նախագահը՝ անհրաժեշտու թյան մոտիվով: 

Քվեարկու թյան ընթացակարգի անցկացման ժամանակ սակրեբու լոյի անդամն  
իրավու նք ու նի. 

 չնայած քվեարկու թյան տեսակին, հրաժարվել քվեարկու թյանը 
մասնակցու թյու նից, ինչի մասին նա սակրեբու լոյի նիստու մ պետք է անի 
համապատասխան հայտարարու թյու ն: Սակրեբու լոյի անդամի  հրաժարու մը 
քվեարկու թյանը մասնակցու թյու նից կարող է լինել մոտիվացված կամ ոչ: 
Սակրեբու լոյի անդամի  այս հայտարարու թյու նը կմտցվի սակրեբու լոյի նիստի 
արձանագրու թյան մե ջ: Այն դեպքու մ, եթե քննարկվող հարցը վերաբերու մ 
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է սակրեբու լոյի անդամի  անձնական կամ ու նեցվածքային շահերին, 
սակրեբու լոյի անդամը պարտավոր է այդ մասին հայտարարել սակրեբու լոյի 
նիստու մ և չմասնակցել այս հարցով անցկացվող քվեարկու թյանը, 
 պահանջել վարկանշային քվեարկու թյան անցկացու մ: Եթե նիստի 
նախագահը համաձայնու մ է այս առաջարկու թյանը, անց է կացվու մ 
վարկանշային քվեարկու թյու ն առանց դա քննարկելու : Եթե նիստի 
նախագահը չի համաձայնու մ սակրեբու լոյի անդամի  այս առաջարկու թյանը, 
հարցը վճռվու մ է բաց քվեարկու թյամբ առանց սակրեբու լոյի քննարկման: 
 Պահանջու մ է անվանական կամ գաղտնի քվեարկու թյան անցկացու մ: 
Պահանջի դեպքու մ նիստի նախագահը այս հարցը անհապաղ դնու մ է 
քվեարկու թյան և սակրեբու լոն ընդու նու մ է համապատասխան որոշու մ բաց 
քվեարկու թյամբ: 
 Առանց օրակարգից հարցը հանելու , մի նչև քվեարկու թյան սկսվելը, 
պահանջու մ է այս հարցով համաձայնեցման ժամանակավոր աշխատանքային 
խմբի ստեղծու մ: Նիստի նախագահը այս առաջարկու թյու նը անհապաղ 
պետք է դնի քվեարկու թյան: 

Քվեարկու թյան ընթացակարգի անցկացման ժամանակ սակրեբու լոյի 
ֆրակցիան և/կամ սակրեբու լոյի հանձնաժողովը իրավու նք ու նի պահանջելու .

 քվեարկու թյան ընթացակարգի հետաձգու մ: Նիստի նախագահը պարտավոր 
է այս հարցը անհապաղ դնել քվեարկու թյան:
 Հարցի հավելյալ ու սու մն ասիրու թյան համար այն վերադարձնել 
հանձնաժողովին՝ հարցը օրակարգից չհանելով: Սակրեբու լոյի ֆրակցիայի 
կամ հանձնաժողովի կողմի ց այս հարցը կարող է դրվել մի նչև քվեարկու թյան 
ընթացակարգի սկսվելը: Եթե սակրեբու լոն քվեարկու թյան արդյու նքու մ 
համաձայնեց այս առաջարկու թյանը, քվեարկու թյան ընթացակարգ չի 
անցկացվու մ և հարցը վերադառնու մ է հանձնաժողով: Հարցը օրակարգից չի 
հանվու մ և այն մտցվելու  է հերթական նիստի օրակարգի մե ջ: Հետագայու մ, 
հերթական նիստու մ այս հարցով անց է կացվու մ սահմանափակ բանավեճ, 
բացի այն դեպքից, եթե հարցը էականորեն վերամշակվու մ է: Նման դեպքու մ 
հարցը կքննարկվի ընդհանու ր կարգով: 
 Պահանջել օրակարգի հաջորդ հարցին անցնել՝ այս հարցը հանելով 
օրակարգից: Այս պահանջը առաջադրելու  դեպքու մ, նիստի նախագահը 
պարտավոր է քվեարկու թյան ընթացակարգը սկսելիս, առաջին հերթին 
քվեարկու թյան դնել այս հարցը: Եթե սակրեբու լոն քվեարկու թյամբ 
համաձայնեց առաջադրված առաջարկու թյանը, հարցը համարվու մ է 
բացասական, քվեարկու թյու ն չի անցկացվու մ և հարցը հանվու մ է օրակարգից:

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) ցանկալի է,  
նախատեսված լինի սակրեբու լոյի ֆրակցիայի հատու կ իրավու նքը՝ մի նչև 
քվեարկու թյան ընթացակարգի սկսվելը պահանջել արտահերթ ընդմի ջու մ 
10 րոպեից ոչ ավել: Ֆրակցիայի այս պահանջը պետք է բավարարվի առանց 
քննարկման և քվեարկու թյան: Միևնու յն ժամանակ, հաշվի է առնվելու  այն 
հանգամանքը, որ եթե սակրեբու լոյի մե կ ֆրակցիա պահանջեց արտահերթ 
ընդմի ջու մ, դրա ավարտու մի ց հետո այլ ֆրակցիա իրավու նք չպետք է ու նենա 
կրկին բարձրացնելու  այս պահանջը: 
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5.4 Քվեարկու թյու ն սկսելու  հայտարարու թյու ն 
Սակրեբու լոյի նիստի նախագահը բանավեճի, ընտրու թյան, նշանակվելիք կամ 

հաստատվելիք թեկնածու թյան քննարկու մը ավարտելու ց հետո, հայտարարու մ 
է քվեարկու թյու ն: Եթե մտնու մ է առաջարկու թյու ն քվեարկու թյու նը հետաձգելու  
մասին, այս առաջարկու թյու նը քվեարկվու մ է մի նչև քվեարկու թյան սկսվելը: 

Բաց քվեարկու թյու նը, որպես օրենք, կատարվու մ է բանավեճը ավարտվելու ն 
պես, իսկ գաղտնի քվեարկու թյու նը՝ մի նչև նիստի ավարտվելը: Սակրեբու լոյի 
նիստի նախագահը մի նչև քվեարկու թյան սկսվելը հայտարարու մ է սակրեբու լոյի 
անդամն երի գրանցու մ: Գրանցման անցկացու մը ապահովու մ է սակրեբու լոյի 
աշխատակազմը: Եթե նիստին ներկա չէ քվեարկու թյան համար անհրաժեշտ 
անդամն երի թվաքանակ, սակրեբու լոյի նիստի նախագահը պետք է  հայտարարի 
քվեարկու թյան հետաձգու մ և այս հարցով քվեարկու թյան անցկացման ժամանակը: 
Օրակարգով նախատեսված հարցով քվեարկու թյու նը անպայման պետք է 
անցկացվի մի նչև հերթական նիստի ավարտվելը:

5.5 Հարցը քվեարկու թյան դնել
Հարցը քվեարկու թյան է դնու մ սակրեբու լոյի նիստի նախագահը: Նա պարտավոր 

է ճիշտ, պարզ ձևակերպու մով, հեղինակի կողմի ց առաջարկված տարբերակով 
հարցը դնել քվեարկու թյան: Հեղինակը կամ սակրեբու լոյի անդամը իրավու նք ու նի 
դիտողու թյու ն հայտնել ձևակերպման մասին և առաջադրել առաջարկու թյու ն նրա 
փոփոխման վերաբերյալ: Սակրեբու լոյի անդամի  դիտողու թյու նը ի նկատի կառնվի, 
եթե դրան համաձայնու մ է հարցի նախաձեռնողը: Այլ դեպքու մ, սակրեբու լոյի 
անդամի  այս առաջարկու թյու նը կհամարվի այլընտրական առաջարկու թյու ն 
և այն քվեարկու թյան կդրվի հաջորդականու թյան պահպանմամբ, ընդհանու ր 
կարգով: Եթե հեղինակը պահանջու մ է սակրեբու լոյի նիստի  նախագահի կողմի ց 
հաղորդված ձևակերպման փոփոխու մ, նրան տրվու մ է խոսք պարզաբանման 
համար և նրա պահանջը՝ քվեարկու թյան դնելու  ձևակերպման մասին հարցը, 
պետք է բավարարվի: Եթե սակրեբու լոյի նիստի նախագահը չի համաձայնու մ 
հեղինակի արած ձևակերպմանը, նիստի նախագահի ձևակերպու մը համարվու մ է 
այլընտրական և այն կարող է այս ձևով դրվել քվեարկու թյան: Նիստի նախագահի 
առաջարկու թյու նը քվեարկու թյան է դրվու մ վերջու մ: 

Քվեարկու թյան առաջարկված տարբերակների բազմաթիվու թյան ժամանակ 
(երեք կամ ավելի), նիստի նախագահը իրավասու  է անցկացնել վարկանշային 
քվեարկու թյու ն: Քվեարկու թյու ն հայտարարելու ց հետո, սակրեբու լոյի անդամի ն 
խոսք կարելի է տալ մի այն ընթացակարգային հարցերով: 

 

5.6 Քվեարկու թյան ընդհանու ր կարգը
Առանձնահատու կ նորմատիվային փաստաթղթի մասին որոշման ընդու նու մը, 

իր էու թյամբ, պարու նակու մ է փաստաթղթի սկզբու նքների, փաստաթղթի 
բովանդակու թյան և փաստաթղթի տեքստով համաձայնու թյան փու լերը: Թերևս 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը չի 
նախատեսու մ սակրեբու լոյի կողմի ց որոշման ընդու նու մ «մի  քանի ու նկնդրմամբ»: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Օրգանական օրենքը չի պարտավորեցնու մ սակրեբու լոյին որոշու մ ընդու նելու  
յու րաքանչյու ր փու լու մ քվեարկու թյու ն անցկացնել և սակրեբու լոն, որպես օրենք, 
որոշու մ ընդու նու մ է նախագծի «մե կ ու նկնդրմամբ» (ի տարբերու թյու ն այն 
օրինագծից, որը խորհրդարանը, որպես օրենք, ընդու նու մ է «երեք ու նկնդրմամբ»): 
Սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նելի որոշու մը, հաճախ չի պահանջու մ օրինագծի նման 
մանրակրկիտ քննարկու մ: Դրա հետ մի ասին կարող է լինել նաև այնպիսի որոշու մ, 
որը առաջացնի տարակարծու թյու ն: Այդ պատճառով,  համաձայնու թյան հասնելու  
համար, հնարավոր է, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանվի 
նախագծի ինչպես հոդվածային, այնպես էլ ամբողջու թյամբ քվեարկու թյու ն: 
Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) նախագծի ընդու նման 
այսպիսի կարգ սահմանելու  դեպքու մ, նախաձեռնած նախագիծը քվեարկվու մ է 
յու րաքանչյու ր հոդվածով, անհրաժեշտու թյան դեպքու մ՝ կետերի, (ենթակետերի) 
համաձայն: Նախագծի բոլոր հոդվածները անցնելու ց հետո, նախագիծը պետք է 
քվեարկվի ամբողջու թյամբ: 

Նիստի նախագահը իրավու նք ու նի քննարկու մի ց հետո  ներկայացված 
նախագիծը, առանց հոդվածային քննարկու մ անցնելու , լրիվու թյամբ քվեարկել, 
եթե այս նախագծի նկատմամբ դիտողու թյու ններ արտահայտված չեն լինի: Նիստի 
նախագահը իրավու նք ու նի առանձնացնել նախագծի այն հոդվածները, որոնց շու րջ 
դիտողու թյու ն չի արտահայտվել և մի ատեսակ քվեարկել, իսկ այնու հետև, մե կ առ 
մե կ քվեարկել այն հոդվածները, որոնց մասին դիտողու թյու ն էր արտահայտված: 
Այս ընթացակարգը անցնելու ց հետո, նախագիծը ամբողջու թյամբ պետք է 
քվեարկվի: 

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) անհրաժեշտ է 
արտացոլվի, որ նախ և առաջ քվեարկվելու  է նախագծի նախաձեռնած տարբերակը, 
իսկ նրա չընդու նվելու  դեպքու մ՝ նախագծի կապակցու թյամբ արտահայտված 
փոփոխու թյու նները ըստ դրանց հերթականու թյան: Սակրեբու լոյի նախագահի 
(եթե նա չէ հարցի նախաձեռնողը) և նիստի նախագահի առաջարկու թյու նը 
քվեարկվելու  է բոլոր այլընտրական տարբերակների քվեարկու թյու նից հետո: 

Սակրեբու լոն, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) 
քվեարկու թյան կարգը սահմանելիս, ցանկալի է նախատեսի բոլոր հնարավոր 
դեպքերը և սահմանի հետևյալ կանոնները.

 եթե սակրեբու լոն ընդու նեց նախագծի նախաձեռնած հոդվածը (կետը), նրա  
այլընտրական տարբերակները չեն քվեարկվու մ:
 Եթե չի ընդու նվու մ նախագծի նախաձեռնած հոդվածը (կետը), դրանից 
հետո կատարվու մ է այս հոդվածով (կետով) առաջարկված այլընտրական 
տարբերակների քվեարկու թյու ն ըստ հաջորդականու թյան: Եթե դրանցից որևէ 
մե կը սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նվի, այլ տարբերակները չեն քվեարկվու մ: 
 Եթե չի ընդու նվու մ նախագծի նախաձեռնած հոդվածը (կետը) և այս 
հոդվածի (կետի) հետ չի անվանվու մ այլընտրական տարբերակ կամ ոչ մի  
այլընտրական տարբերակ չի ընդու նվել, սակրեբու լոյի նիստի նախագահը 
շարու նակու մ է նախագծի հոդվածային (կետ առ կետ) քվեարկու թյու նը, 
որի ավարտու մի ց հետո, մի նչև փաստաթղթի ամբողջական քվեարկու մը, 
նախագծի հեղինակին արվու մ է առաջարկու թյու ն՝ կամ հանել այն հոդվածը 
(կետը), որը քվեարկու թյամբ դարձավ բացասական, եթե այդ հոդվածի (կետի) 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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հանու մը չի առաջացնու մ նախագծի այլ հոդվածների (կետերի) փոփոխու մ և 
չի փոխու մ նախագծի էու թյու նը, կամ ներկայացնել այս հոդվածի (կետի) նոր 
փոխզիջու մային տարբերակ: 
 Եթե նախագծի հեղինակը համաձայնու մ է նիստի նախագահի 
առաջարկու թյանը համապատասխան հոդվածը (կետը) հանելու  մասին, 
նախագիծը քվեարկվու մ է լրիվու թյամբ առանց այս հոդվածի (կետի): 
 Եթե նախագծի նախաձեռնողը համաձայնու մ է նիստի նախագահի 
առաջարկու թյանը համապատասխան հոդվածի (կետի) նոր փոխզիջու մային 
տարբերակ պատրաստելու  մասին, փաստաթղթի լրիվու թյամբ քվեարկու թյու նը  
հետաձգվու մ է նախագծի նախաձեռնողի կողմի ց առաջարկված ժամանակով: 
 Եթե նախագծի նախաձեռնողը չի համաձայնու մ նիստի նախագահի 
առաջարկու թյանը համապատասխան հոդվածի (կետի) հանման կամ 
փոփոխման մասին, նախագիծը քվեարկվու մ է լրիվու թյամբ: 
 Եթե սակրեբու լոյի կողմի ց նախագիծը լրիվու թյամբ ընդու նվի, ընդու նված 
է համարվու մ այն հոդվածը (կետը), որը հոդվածային (կետ առ կետ) 
քվեարկու թյան ժամանակ չի ընդու նվել: 
 Եթե նախագիծը լրիվու թյամբ չի ընդու նվել, այն հանվու մ է օրակարգից և, 
որպես օրենք, սակրեբու լոյի նիստի օրակարգի մե ջ կարող է կրկնակիորեն 
մտցվել մի այն 3 ամի ս հետո: Այս օրենքից բացառու թյու ն է այն դեպքը, 
երբ մտցված հարցը էականորեն վերամշակվեց, որի մասին գոյու թյու ն 
ու նի համապատասխան հանձնաժողովի և շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) իրավաբանական ծառայու թյան եզրակացու թյու նը, 
ինչպես նաև, եթե հարցի կրկնակի քննարկու մ պահանջու մ է սակրեբու լոյի 
նախագահը՝ անհրաժեշտու թյան մոտիվով: 

5.7 Քվեարկու թյան արդյու նքների հայտարարու մ
Քվեարկու թյան արդյու նքները հայտարարու մ է նիստի նախագահը: 

Քվեարկու թյան արդյու նքների հայտարարու մ նշանակու մ է քվեարկու թյան 
ավարտու մ և սակրեբու լոյի անդամը, որը ձայն չի տվել քվեարկու թյան ժամանակ 
(օրինակ, քվեարկու թյան ժամանակ չէր գտնվու մ նիստերի դահլիճու մ), իրավու նք 
չու նի ձայն տալ քվեարկու թյան ավարտու մի ց հետո: 

Դիմու մը քվեարկու թյան արդյու նքների հետ կապված կասկածների մասին, 
նիստի նախագահին պետք է ներկայացվի արդյու նքները հայտարարելու ց 
անմի ջապես հետո: Սակրեբու լոն, դիմու մի  հետ ծանոթանալու ց հետո, ձայների 
մե ծամասնու թյամբ, ընդու նու մ է որոշու մ կրկնակի քվեարկու թյու ն անցկացնելու  
կամ դիմու մը հերքելու  մասին: 

Եթե սակրեբու լոյի անդամը (անդամն երի խու մբը) ճիշտ չի հասկացել քվեարկու թյան 
հետ կապված առաջադրված հարցի ձևակերպու մը (օրինակ, կարծու մ էր, որ ձայն է 
տալիս «կողմ» և իրականու մ ձայն տվեց որպես «դեմ»), անհապաղ պետք է դիմի  (դիմե ն) 
նիստի նախագահին: Սակրեբու լոն, դիմու մի  հետ ծանոթանալու ց հետո, ձայների 
մե ծամասնու թյամբ ընդու նու մ է որոշու մ կրկնակի քվեարկու թյու ն կազմակերպելու  
կամ դիմու մը մե րժելու  մասին: Կրկնակի քվեարկու թյու ն չի անցկացվի, եթե ձայների 
թվաքանակը չի փոխու մ քվեարկու թյան վերջնական արդյու նքը:

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Գլու խ VI. Սակրեբու լոյի նիստու մ կարգ ու  կանոն 

պաշտպանելու  կանոնները

6.1 Սակրեբու լոյի նիստու մ կարգու կանոնի պահպանու մ
Սակրեբու լոյի նիստը նորմալ վարելու  և հարցերը լիարժեք քննարկելու  

համար մե ծ նշանակու թյու ն ու նի նիստու մ կարգ ու  կանոնի պաշտպանու թյան 
կանոնների սահմանու մը: Այդ կանոնները պետք է արտացոլվեն սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ): Նու յնպես, ցանկալի է, սակրեբու լոն 
ընդու նի «Սակրեբու լոյի անդամի  վարքի օրենսդրու թյու նը», որտեղ կարելի է 
մանրամասնորեն սահմանել սակրեբու լոյի նիստի ժամանակ վարքի կանոնները: 
Այդ գլխու մ, տրված են երաշխավորու թյու ններ, թե ինչպես կարելի է սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) կարգավորել սակրեբու լոյի նիստին կարգ ու  
կանոնի պահպանու թյան հարցերը  :

Առաջին հերթին խոսքով ելու յթի ռեգլամե նտով սահմանված տևողու թյան 
պահպանու մն  է: Այս հարցը բոլորից հաճախ է խախտվու մ: Այս խախտու մը 
արմատախիլ անելու  համար կարելի է սահմանել հետևյալ կարգը. 

 եթե ելու յթ ու նեցողը խոսքով ելու յթի համար իրեն հատկացված ժամանակը 
անցավ, սակրեբու լոյի նիստի նախագահը նախ զգու շացնու մ է, իսկ հետո 
զրկու մ է խոսքից: 
 Եթե ելու յթ ու եցողը շրջանցու մ է հարցը, նախագահը նրան  զգու շացնու մ է այդ 
մասին: 
 Եթե ելու յթ ու նեցողը օգտագործու մ է անարգանքի խոսքեր, նիստի նախագահը  
հրավիրու մ է կարգ ու  կանոնի:
 Եթե ելու յթ ու նեցողին երկու  անգամ զգու շացրեցին վերադառնալ քննարկվող 
հարցին կամ երկու  անգամ հրավիրեցին կարգ ու  կանոնի, նիստի նախագահը, 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով), կարող է խոսքից զրկել 
ելու յթ ու նեցողին և չտալ նրան նու յն հարցով երկրորդ անգամ ելու յթի 
իրավու նք: 

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե տու մ) պետք է արտացոլվի, որ 
նիստի նախագահի կողմի ց նիստի մասնակցի զգու շացու մը և կարգապահու թյան 
հրավիրու մը նիստու մ կարգ ու  կանոնը պաշտպանելու  նպատակով, չի կարող 
դառնալ պատժի առարկա: Նիստի նախագահի կողմի ց կարգ ու  կանոնը 
պաշտպանելու  համար ընդու նված որոշու մն երով քվեարկու թյու ն չի անցկացվու մ և 
այն պետք է կատարվի ընդու նված որոշմանը համապատասխան: Զգու շացու մ կամ 
կարգ ու  կանոնի պահպանու թյան այլ մի ջոցի կիրառու մ մի այն նիստի նախագահի 
էքսկլյու զիվ իրավու նքն է:

Նիստու մ կարգ ու  կանոնի պաշտպանու թյան կապակցու թյամբ նիստի 
նախագահի իրավասու թյու նները տարածվու մ են նաև այն անձանց վրա, ովքեր 
սակրեբու լոյի անդամն եր չեն: Սակրեբու լոյի նիստին հրավիրված կամ նիստին 
ներկա անձինք, եթե նրանք խախտու մ են կարգապահու թյու նը, որով խանգարու մ 
են նիստի նորմալ ընթացքին, նիստի նախագահի ցու ցմու նքով կարող են դու րս 
հրավիրվել դահլիճից:

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Եթե նիստի ընթացքու մ սկսվել է անկարգու թյու ն, որը անհնար է դարձնու մ 
սակրեբու լոյի աշխատանքը և նիստի նախագահը այն վերացնել չի կարողանու մ, 
այդ դեպքու մ նա թողնու մ է տեղը և նիստը ժամանակավորապես (օրինակ, կես 
ժամով) համարվու մ է ընդհատված: Եթե նիստի վերսկսու մի ց հետո էլ շարու նակվու մ 
է անկարգու թյու նը, նիստի նախագահը նիստը հետաձգու մ է հաջորդ օրվա համար: 

6.2 Միջոցներ սակրեբու լոյի նիստի կանոնները խախտելու  դեմ
Սակրեբու լոյի անդամը իր իրավասու թյու նները իրականացնու մ է 

հասարակական հիմու քներով: Այդ պատճառով նրա նկատմամբ կարելի է 
կիրառել մի այն բարոյական և ոչ նյու թական կամ վարչական բնու յթի մի ջոցներ: 
Օրենսդրու թյու նը չի որոշու մ, թե սակրեբու լոյի նիստի կանոնները խախտելու  
նկատմամբ ինչ մի ջոցներ կարելի է կիրտառել: Այս հարցը պետք է կարգավորվի 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով):

Նիստի նախագահը սակրեբու լոյի անդամի  նկատմամբ սակրեբու լոյի նիստի 
կանոնները խախտելու  համար կարող է կիրառել հետևյալ մի ջոցները.

 կարգ ու  կանոնի հրավիրու մ,
 նախազգու շացու մ,
 նախազգու շացու մ արձանագրու թյան մե ջ մտցնելով,
 խոսքով ելու յթի իրավու նքից զրկու մ մի նչև համապատասխան հարցով 
որոշու մ ընդու նելը:

Ինչ վերաբերու մ է նիստին մասնակից կամ ներկա անձանց, նրանց նկատմամբ
 կարող են կիրառվել հետևյալ մի ջոցները.
 կարգ ու  կանոնի հրավիրու մ,
 նախազգու շացու մ,
 նիստի դահլիճից դու րս հրավիրու մ մի նչև այդ օրվա նիստի ավարտվելը:

Ստորև տրված է, թե որ խախտման համար ինչ մի ջոցի կիրառու մն  է 
նպատակահարմար. 

ա) կարգ ու  կանոնի հրավիրու մ 
Նիստի նախագահը սակրեբու լոյի անդամի ն, կամ սակրեբու լոյի նիստին 

մասնակցող ներկա անձին, կարող է կարգ ու  կանոնի կոչ անել, եթե նա.
 խոսքով ելու յթ է ու նենու մ առանց նիստի նախագահի թու յլատվու թյան,
 խոսքով ելու յթի ժամանակ օգտագործու մ է անարգալից արտահայտու թյու ններ,
 նրա ելու յթը պարու նակու մ է ազգային, կրոնական, ռասսայական և այլ նշանով 
ճնշման կոչեր,
 օգտվու մ է բջջային հեռախոսից կամ բարձրաձայն զրու ցու մ է, որով խանգարու մ 
է նիստի ընթացքին,
 իր բավարարվածու թյու նը կամ դժգոհու թյու նը արտահայտու մ է զգայական, 
որով խանգարու մ է նիստի ընթացքին: 

բ)նախազգու շացու մ
Սակրեբու լոյի անդամի ն կամ նիստին մասնակցող (նիստին ներկա) անձին, 

որին այս նու յն նիստու մ արդեն կարգի են հրավիրել և նա կրկին շարու նակու մ է 
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անկարգու թյու նը, նիստի նախագահը կարող է նախազգու շացու մ անել: 

գ) նախազգու շացու մ արձանագրու թյան մե ջ մտցնելով
Սակրեբու լոյի նիստի նախագահի կողմի ց նախազգու շացու մ արձանագրու թյան 

մե ջ մտցնելով՝ տրվու մ է մի այն սակրեբու լոյի անդամի ն, որը.
 արդեն զգու շացվել է , սակայն շարու նակու մ է կարգապահու թյու նը խախտել.
 նիստու մ ստեղծու մ է անկարգու թյու ն, որով խանգարու մ է նիստի ընթացքին,
 վիրավորել է սակրեբու լոն կամ անձի, չնայած այն բանին, այդ 
անձնավորու թյու նը գտնվու ՞մ է, թե ոչ  սակրեբու լոյի նիստին:

դ) խոսքով ելու յթի իրավու նքից զրկու մ մի նչև համապատասխան հարցով 
որոշու մ ընդու նելը

Սակրեբու լոյի նիստի նախագահի առաջարկու թյամբ, սակրեբու լոն կարող է 
ընդու նել որոշու մ և սակրեբու լոյի անդամի ն զրկել խոսքով ելու յթի իրավու նքից 
մի նչև համապատասխան հարցով որոշու մ ընդու նելը.

 եթե նրան զգու շացրել են արձանագրու թյան մե ջ մտցնելով, սակայն կրկին 
շարու նակու մ է կարգ ու  կանոնը խախտել,
 եթե նա հակադրվու մ է նիստի նախագահի կողմի ց նրա նկատմամբ կիրառված 
մի ջոցառմանը:

Սակրեբու լոյի այս անդամը, սակրեբու լոյի որոշմամբ խոսքից զրկվելու ց հետո, 
մի նչև նշված հարցով քվեարկու թյու նը, կարող է օգտվել մի այն ընթացակարգային 
հարցեր առաջադրելու  իրավու նից:

ե) նիստի դահլիճից դու րս հրավիրու մ
Սակրեբու լոյի նիստի նախագահի կողմի ց այս մի ջոցը կարող է  կիրառվել մի այն 

սակրեբու լոյի նիստին մասնակցող կամ ներկա գտնվող սակրեբու լոյի անդամ 
չհանդիսացողի նկատմամբ, եթե նա. 

 չնայած նախազգու շացմանը, շարու նակու մ է կարգ ու  կանոնը խախտել,
 ստեղծու մ է անկարգու թյու ն նիստու մ, որով խանգարու մ է նիստի ընթացքին, 
 վիրավորել է սակրեբու լոն կամ անձի, չնայած այն բանին այդ անձը ներկա՞ է, 
թե ոչ սակրեբու լոյի նիստին:
 եթե նա հակադրվու մ է նիստի նախագահի կողմի ց նրա նկատմամբ կիրառած 
մի ջոցին: 

  Անձը կամ անձանց խու մբը, որոնց դու րս են հավիրել նիստի դահլիճից, իրավու նք 
չու նեն վերադառնալ սակրեբու լոյի նիստին, մի նչև այդ օրվա նիստի ավարտվելը:
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Գլու խ VII. Սակրեբու լոյի կողմի ց իրավական ակտերի 

պատրաստման, քննարկման և ընդու նման կարգը

7.1 Սակրեբու լոյի իրավական ակտերը
Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 

43-րդ հոդվածի համաձայն, սակրեբու լոյի որոշու մը սակրեբու լոյի ակտ է, իսկ 
սակրեբու լոյի կարգադրու թյու նը՝ սակրեբու լոյի անհատական–իրավական ակտը:

«Նորմատիվային ակտերի մասին« Վրաստանի օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 
համաձայն, «Չի թու յլատրվու մ նորմատիվային բովանդակու թյան իրավական ակտը 
անհատական իրավական ակտի տեսքով ընդու նել (հրատարակել) և անհատական 
բովանդակու թյան իրավական ակտը՝ նորմատիվային ակտի տեսքով ընդու նել 
(հրատարակել)»: Օրենքի այս պահանջի կատարու մը գործնականու մ, ցավոք չի 
իրականացվու մ: Հաճախ են դեպքերը, երբ անհատական ակտով կարգավորվու մ 
են այնպիսի հարցեր, որոնք նորմատիվային ակտով պետք է կարգավորվեն: 
Կան դեպքեր, երբ մի ևնու յն հարցը մե կ ինքնակառավարող մի ավորու մու մ 
կարգավորված է նորմատիվային ակտով, իսկ մյու ս ինքնակառավարող 
մի ավորու մու մ՝ անհատական ակտով: Օրենսդրու թյու նու մ հանդիպու մ են դեպքեր, 
երբ օրենքը ու ղղակի ցու յց է տալիս որ տեսակի ակտով պետք է կարգավորվի այս 
կամ այն հարաբերու թյու նը: Սակայն ավելի հաճախ, օրենքը ու ղղակի չի ցու յց 
տալիս ակտի տեսակը, որի պատճառով ձևավորվեց ոչմի անշանակ պրակտիկա, 
ինչը պետք է ու ղղվի: Որպես երաշխավորու թյու ն առաջարկու մ ենք հարցերի այն 
ցանկը, թե որը պետք է կարգավորվի սակրեբու լոյի որոշմամբ և որը՝ սակրեբու լոյի 
կարգադրու թյամբ:

Ինքնակառավարման նորմատիվային իրավական ակտով՝ սակրեբու լոյի 
որոշմամբ պետք է կատարվի. 

 սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի), սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովն երի, սակրեբու լոյի աշխատակազմի , շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) կառու ցվածքային մի ավորների և տարածքային 
մարմի նների կանոնադրու թյու նների հաստատու մը.
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի, շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) կառու ցվածքային մի ավորների և տարածքային 
մարմի նների ստեղծու մը և վերացու մը,
 իրավաբանական դեմքերի ստեղծու մը, կազմալու ծու մը և վերացու մը, դրանց 
կանոնադրու թյու նների հաստատու մը և փոփոխու մը,
 Վրաստանի կանոնադրու թյամբ սահմանված նորմատիվն երի շրջանակներու մ, 
սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձանց, տեղական ինքնակառավարման այլ 
աստիճանավորների և հանրային ծառայու թյու նների պաշտոնական շահու յթի 
դրու յքների որոշու մը,
 տեղական ինքնակառավարման աստիճանավորների հավելյալ 
որակավորման պահանջների սահմանու մը, 
 աշխարհագրական օբյեկտների (փողոցների, հրապարակների, զբոսայգիների, 
կամու րջների և այլն) անվանադրու մը, համարակալման կանոնների 
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հաստատու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի խորհրդանշանների հաստատու մը և դրանցու մ 
փոփոխու թյու նների մտցնու մը, ինքնակառավարման մի ավորի պատվավոր 
պարգևների և կոչու մն երի ընդու նման և շնորհման կարգի սահմանու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորու մու մ վարչական մի ավորների ստեղծու մը և 
վերացու մը, դրանց սահմանների սահմանու մը և փոփոխու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի հաստատու մը, բյու ջեու մ 
փոփոխու թյու նների և լրացու մն երի մտցնու մը,
 տեղական հարկերի և տու րքերի մտցնու մը և վերացու մը, դրանց դրու յքների 
սահմանու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթղթի, 
ինքնակառավարող մի ավորի զարգացման մու նիցիպալային ծրագրերի և 
պլանների հաստատու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի պահու ստային հիմն ադրամի  ստեղծու մը և նրա 
կարգացու ցակի կանոնների սահմանու մը,
 համատեղ նախագծերի իրականացման նպատակով այլ ինքնակառավարող 
մի ավորի հետ բյու ջետային մի ջոցների մի ավորման մասին պայմանագրի 
հաստատու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքին տիրելու , կառավարելու  և 
ու նեցվածքից օգտվելու  կանոնների սահմանու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի մասնավորեցման ծրագրերի 
հաստատու մը,
 տեղական գնու մն երի պլանի հաստատու մը,
 ինքնակառավարման մի ավորի ու նեցվածքի աճու րդի ձևով 
սեփականաշնորհելիս աճու րդու մ հաղթանակի հաստատման 
արձանագրու թյան տիպային ձևի սահմանու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի սեփականու թյու նու մ գոյու թյու ն ու նեցող 
հողօգտագործման, հողի վարձակալու թյան և հարկերի չափերի, նրա 
հաշվարկի և գանձման կանոնների սահմանու մը, ոչգյու ղատնտեսական 
նշանակու թյան հողի նորմատիվային գնի որոշու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեից բնակչու թյան հավելյալ սոցիալական 
սպասարկման տեսակների ֆինանսավորման մասին որոշման ընդու նու մը, 
 սահմանափակ ու նակու թյու ններով անձանց սոցիալ-կենցաղային 
սպասարկման կանոնների և պայմանների սահմանու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի տարածական-տարածքային պլանավորու մը և 
նրա մի ավորի տարածական-տարածքային պլանների նորմե րի և կանոնների 
սահմանու մը,
 հողօգտագործման գլխավոր պլանի, կառու ցապատման կարգավորման 
պլանի, բնակավայրերի տարածքների կիրառման և կառու ցապատման 
կարգավորման կանոնների հաստատու մը, քաղաքաշինու թյան 
փաստաթղթերի հաստատու մը, 
 ինժեներական ենթակառու յցի զարգացման ծրագրերի հաստատու մը,
 հողօգտագործման պլանավորու մը, ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի 
գոտիների (պատմա-մշակու թային, կանաչապատման, հանգստյան, 
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արդյու նաբերական, առևտրական, գյու ղատնտեսական նշանակու թյան և այլ 
հատու կ գոտիների) բաժանու մը, դրանց սահմանների որոշու մը և փոփոխու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի բարեկարգման մու նիցիպալային 
ծրագրերի հաստատու մը,
 բարեկարգման, կենցաղային մն ացորդների հավաքման, աղբանոցների 
սարքավորման և թափոնների օգտագործման աշխատանքային 
արտադրու թյան պլանավորու մը և կազմակերպման կանոնների սահմանու մը, 
դրսի լու սավորման, աղբանոցային տնտեսու թյան, կոյու ղու  աշխատանքների 
արտադրու թյան պլանավորու մը, գերեզմանոցների խնամքի կանոնների 
սահմանու մը,
 դրսի առևտրի, շու կաների և տոնավաճառների կարգավորման կանոնների 
հաստատու մը,
 արտաքին գովազդի տեղադրման կարգավորիչ նորմե րի սահմանու մը,
 տեղական ճանապարհների պահպանու թյան և զարգացման ծրագրերի և 
պլանների հաստատու մը,
 մու նիցիպալային տրանսպորտի սպասարկու մն երի և տեղական 
փոխադրու մն երի կանոնների, տրանսպորտային երթու ղիների և 
ժամանակացու յցերի որոշու մը, տեղական ու ղևորական փոխադրու մն երի, 
ավտոմե քենաների կանգնեցման կարգավորիչ նորմե րի սահմանու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի վրա, բացի մի ջազգային և 
ներքին պետական նշանակու թյան ավտոմոբիլային ճանապարհների, 
ճանապարհային երթևեկու թյան նախագծու մը,
 Վրաստանի օրենսդրու թյամբ որոշված կարգով հավաքների, 
հանրահավաքների, ցու յցերի անցկացման հետ կապված հարցերի 
կարգավորու մը,
 պաշտոնական վիճակագրական աշխատանքների մու նիցիպալային ծրագրի 
հաստատու մը,
 տեղական արխիվի կառավարման, արխիվից օգտվելու  կանոնների և 
արխիվային սպասարկու մն երի սակագների սահմանու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի տեղեկատվու թյան հայեցակարգի և ծրագրի 
հաստատու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի վեբ-կայքի դրու յթի հաստատու մը,
 լրատվական համակարգի, ցանցի, բազաների, տվյալների բանկերի կիրառման 
կանոնների սահմանու մը:

Սակրեբու լոյի անհատական իրավական ակտով՝ սակրեբու լոյի կարգադրու թյամբ 
պետք է կարգավորվի.

 սակրեբու լոյի նախագահի և սակրեբու լոյի փոխնախագահի ընտրու թյու նը և 
դրանց իրավասու թյու նների դադարեցու մը,
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի նախագահների ընտրու թյու նը և 
իրավասու թյու նների դադարեցու մը,
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի անձնակազմի  հաստատու մը և դրանցու մ 
փոփոխու թյու նների մտցնու մը,
 սակրեբու լոյի ժամանակավոր աշխատանքային խմբերի ստեղծու մը և 
վերացու մը, աշխատանքային խմբերի անձնակազմի  հաստատու մը և 
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փոփոխու թյու նների մտցնու մը,
 սակրեբու լոյի անդամն երի իրավասու թյու նների ճանաչման և 
իրավասու թյու նների վաղաժամկետ դադարեցման վերաբերյալ որոշու մն երի 
ընդու նու մը,
 գամգեբելիի (քաղաքապետի) նշանակման-ազատման մասին 
համաձայնու թյու նը 
 տեղական ինքնակառավարման աստիճանավորների մրցու թային-
ատեստացիոն հանձնաժողովի նախագահի նշանակու մը,
 օրենքով սահմանված դեպքերու մ ինքնակառավարող մի ավորի անու նից 
համաձայնագրեր և պայմանագրեր կնքելու  մասին համաձայնու թյու նը 
 այն ծրագրերին, որոնք վերաբերու մ են ինքնակառավարող մի ավորի 
զարգացմանը, մասնակցելու  մասին որոշման ընդու նու մը, 
 ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան 
հաստատու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման օբյեկտների 
ցանկի նախագծի հաստատու մը, 
 ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհման նախնական 
գնի և օգտակարու թյան վարձի չափի սահմանու մը,
 վարկ կամ դրամաշնորհ վերցնելու  մասին որոշման ընդու նու մը,
 սակրեբու լոյի նախագահի համաձայնու թյու նը այնպիսի գործարք կնքելու  
մասին, որի արժեքը գերազանցու մ է ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի 5%-
ին,
 սակրեբու լոյի օրակարգի հաստատու մը. հարցը օրակարգից հանելու  և/
կամ քննարկու մը հետաձգելու  մասին որոշման ընդու նու մը. սակրեբու լոյի 
արտագնա նիստ անցկացնելու , սակրեբու լոյի նիստը կամ նիստի մի  մասը 
դռնփակ վարելու  մասին որոշման ընդու նու մը: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքով 
հաստատված է, թե սակրեբու լոյու մ իրավական ակտ նախաձեռնելու  (մտցնելու ) 
իրավու նք ով ու նի: Դրանք են. 

 սակրեբու լոյի անդամը, այդ թվու մ սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք, 
ովքեր մի ևնու յն ժամանակ հանդիսանու մ են սակրեբու լոյի անդամն եր 
(սակրեբու լոյի նախագահ, սակրեբու լոյի փոխնախագահ, սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովն երի նախագահներ և սակրեբու լոյի ֆրակցիայի ղեկավարներ): 
Վերոնշյալ անձինք ու նեն ինչպես սակրեբու լոյի անհատական, այնպես էլ 
նորմատիվային ակտեր նախաձեռնելու  իրավու նք: 
 Ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողների առնվազն 1%-ը՝ 
հանրագրի (պետիցիայի) կարգով: Հանրագրի կարգով նախաձեռնել կարելի է 
մի այն նորմատիվային ակտի նախագիծը:

Բացի վերևու մ նշված սու բյեկտներից, իրավական ակտի նախաձեռնող կարող 
են լինել նաև սակրեբու լոյի անդամն երից կազմված սակրեբու լոյի կոլեգիալ 
մարմի նները. սակրեբու լոյի բյու րոն, սակրեբու լոյի հանձնաժողովը, սակրեբու լոյի 
ֆրակցիան, սակրեբու լոյի ժամանակավոր աշխատանքային խու մբը:

Նախաձեռնման իրավու նք նշանակու մ է այն, որ այս սու բյեկտների կողմի ց 
ներկայացված նախագծերը անպայման պետք է քննարկվեն սակրեբու լոյի 
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կողմի ց: Ինչ խոսք, ցանկացած անձ ու նի իրավու նք սեփական նախաձեռնու թյամբ 
պատրաստել և սակրեբու լոյին ներկայացնել սակրեբու լոյի իրավական ակտի 
նախագիծ, սակայն, եթե այս նախագծին չի աջակցել իրավական ակտի 
նախաձեռնման իրավու նքի սու բյեկտը, ապա սակրեբու լոյի համար այս նախագծի 
քննարկու մը պարտադիր չէ և այն չի մտնի սակրեբու լոյի նիստի օրակարգի մե ջ:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքով ոչ մի այն 
ընդհանու ր առմամբ սահմանվու մ են իրավական ակտի նախաձեռնման իրավու նք 
ու նեցող սու բյեկտները, այլև որոշված են նաև այն նորմատիվային ակտերը, որոնք 
նախաձեռնել կարող է մի այն կոնկրետ սու բյեկտը և մի այն օրենքով սահմանված 
կարգի պահպանմամբ: Մասնավորապես, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Վրաստանի օրգանական օրենքով մի այն սակրեբու լոյի նախագահը, գամգեբելիի 
(քաղաքապետի) ներկայացմամբ, իրավու նք ու նի սակրեբու լո մտցնելու .

 ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի (հաստատված բյու ջեու մ մտցվելիք 
փոփոխու թյու նների և լրացու մն երի) նախագիծը,
 տեղական հարկերի և տեղական տու րքերի   մտցման, փոփոխու թյու նների և 
լու ծարման մասին համապատասխան նորմատիվային ակտի նախագիծը,
 տեղական գնու մն երի պլանի նախագիծը,
 ինքնակառավարող մի ավորի տարածական-տարածքային նախագծման, 
ինքնակառավարող մի ավորի տարածքը գոտիների բաժանման, դրանց 
սահմանների սահմանման և փոփոխման, Վրաստանի օրենսդրու թյամբ 
նախատեսված քաղաքաշինու թյան փաստաթղթերի իրավական ակտերի 
նախագծերը,
 շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի), շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) կառու ցվածքային մի ավորների և տարածքային 
մարմի նների կանոնադրու թյու նների նախագծերը: 

Այս հարցերի նախաձեռնու մը այլ սու բյեկտների կողմի ց սահմանափակված է: 
Սակայն դա չի նշանակու մ այն, որ սակրեբու լոն չու նի մտցված նախագծերի մասին 
այլընտրական առաջարկու թյու ններ արտահայտելու  և այս առաջարկու թյու նները 
ընդու նելու  իրավու նք: Միակ սահմանափակու մը վերաբերու մ էր մի այն բյու ջեի 
նախագծին, բայց 2009 թվականին մտցված փոփոխու թյու ններով, սակրեբու լոյին 
տրվեց իրավու նք բյու ջեի նախագծի նկատմամբ ևս ներկայացնել այլընտրական 
առաջարկու թյու ններ: Եթե այս առաջարկու թյու նները չեն ճանաչվի գործադիր 
մարմն ի կողմի ց, սակրեբու լոն իրավու նք ու նի մե րժել նախաձեռնած բյու ջեի 
նախագիծը և բյու ջեն ընդու նել այն դիտողու թյու նների հաշվառու մով, որը չի 
ճանաչել գործադիր մարմի նը: 

7.2 Սակրեբու լոյու մ նորմատիվային ակտի նախագծի նախաձեռնման 
կարգը

«Նորմատիվային ակտերի մասին» Վրաստանի օրենքի 15-րդ հոդվածի 
առաջին կետի համաձայն, նորմատիվային ակտի նախագիծը պատրասու մ է 
նորմատիվային ակտի նախագիծ ներկայացնելու  իրավու նք ու նեցող սու բյեկտը 
կամ ինքը նորմատիվային ակտ ընդու նելու  (հրատարակելու ) իրավու նք ու նեցող 
մարմի նը (պաշտոնատար անձը): Այս նու յն հոդվածի 2-րդ կետով, նորմատիվային 
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ակտի նախագիծ ներկայացնելու  իրավու նք ու նեցող սու բյեկտը կամ ինքը 
նորմատիվային ակտ ընդու նելու  (հրատարակելու ) իրավասու թյու ն ու նեցող 
մարմի նը (պաշտոնատար անձը) իրավու նք ու նի, նորմատիվային ակտի նախագծի 
պատրաստու մը պատվիրել պետական և ոչպետական կազմակերպու թյանը և 
հիմն արկու թյանը (այդ թվու մ, արտասահմանյան հիմն արկու թյանը), առանձին 
մասնագետների և մասնագետների խմբի (այդ թվու մ՝ արտասահմանցիների):

Սակրեբու լոյու մ նախաձեռնման կարգով նորմատիվային ակտի նախագիծը 
մտցվելու  է գրավոր ձևով, սակրեբու լոյի որոշման նախագծի տեսքով: 
Սակրեբու լոյու մ նախաձեռնած նորմատիվային ակտի նախագծին պետք է կցվի 
բացատրական քարտ, որտեղ նշվու մ է. 

 նորմատիվային ակտի նախագծի ընդու նման (հրատարակման) 
պատճառը, դրա բնու թագրական հիմն ական նշանները և դրա ընդու նման 
անհրաժեշտու թյան հիմն ավորու մը, 
 ցու ցմու նք սակրեբու լոյի այն ակտի մասին, որը պետք է հայտարարվի ու ժը 
կորցրած կամ, որտեղ պետք է մտնեն փոփոխու թյու ններ (համապատասխան 
հոդվածի, կամ կետի մատնանշմամբ), 
 այն արդյու նքների ֆինանսա-տնտեսական հաշվարկը, որը կառաջացնի այս 
նախագծի ընդու նու մը,
 նախագիծ այլ նորմատիվային ակտու մ այն փոփոխու թյու նները կամ/և 
լրացու մն երը մտցնելու  մասին, որը կառաջացնի այս նախագծի ընդու նու մը 
(հրատարակու մը), 
 նախագծի ընդու նման ենթադրական ժամկետը,
 համաձայնու թյան թերթ (տեղական ինքնակառավարման որ մարմի նների 
կամ պաշտոնատար անձանց հետ է համաձայնեցված), 
 նախագծի հեղինակը (հեղինակները) և սակրեբու լոյի նիստին նշանակված 
զեկու ցողը:

Նորմատիվային ակտի նախագիծը պետք է կազմվի «Նորմատիվային ակտերի 
մասին» Վրաստանի օրենքի պահանջներին համապատասխան: Այս տեսակետից, 
առաջին հերթին, հաշվի է առնվելու  նորմատիվային ակտի նախագծի կառու ցվածքը: 
Այսօրվա համար, ցավոք, հաստատված է ոչճիշտ պրակտիկա, երբ սակրեբու լոյի 
որոշմամբ կատարվու մ է մի այն կանոնի կամ դրու յթի հաստատու մ, իսկ այս կանոնը, 
կամ դրու յթը տրված են հավելվածի ձևով: Ճիշտ է, հավելվածն էլ նորմատիվային 
ակտի մասն է, բայց հավելվածով, որպես օրենք, պետք է հաղորդվեն սխեմաներ, 
գրաֆիկներ, ցանկեր և այլն, որոնք նորմատիվային տեքստի հոդվածների վերածելը 
անհնար է կամ ոչնպատակահարմար: Թե ինչպիսին պետք է լինի նորմատիվային 
ակտի կառու ցվածքը, սահմանված է «Նորմատիվային ակտերի մասին» Վրաստանի 
օրենքի 16-րդ հոդվածով:

«Հոդված 16. Նորմատիվային ակտի կառու ցվածքը
1. Նորմատիվային ակտը պարու նակու մ է հիմն ական մասի և 

եզրակացու թյու նների դրու յթները, իսկ անհրաժեշտու թյան դեպքու մ՝ նաև 
անցու մային դրու յթներ: 

2. Նորմատիվային ակտը կարող է ու նենալ ներածական մաս: Դրանու մ 
հաղորդվու մ են այս նորմատիվային ակտի նշանակու թյու նը և սկզբու նքները, 
որոնք դրված են դրա հիմքու մ. եթե ակտը օրենքին ենթակա է, ներածական մասու մ 
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պետք է ցու յց տրված լինի թե որ նորմատիվային ակտի կատարման համար է այն 
հրատարակվել:

3. Նորմատիվային ակտու մ ընդհանու ր նորմե րը պետք է առաջ անցնեն հատու կ 
նորմե րից: 

4. Նորմատիվային ակտը կարող է պարու նակել անցու մային դրու յթներ, եթե 
սահմանված ժամկետով որոշվու մ են հիմն ականից տարբերվող նորմե րը կամ եթե 
այս նորմատիվային ակտը ամբողջու թյամբ գործարկելու  համար անհրաժեշտ են 
որոշակի պայմաններ և ժամանակ: 

5. Նորմատիվային ակտի եզրափակիչ դրու յթները պարու նակու մ են 
այն նորմատիվային ակտերի թվարկու թյու նը, որոնք ու ժը կորցնու մ են այս 
նորմատիվային ակտի գործարկման պահից, ակտի ու ժի մե ջ մտնելու  ժամանակը 
և նրա գործողու թյան ժամկետը (եթե այն սահմանված ժամկետով է ընդու նված 
(հրատարակված): 

6. Հարկի, մաքսի, տու րքի, սակագնի և գնի դրու յքները և չափերը, ինչպես նաև 
ցանկերը, վանդակները, սխեմաները, բանաձևերը և այլն նորմատիվային ակտի 
տեքստու մ կիրառվու մ է համապատասխան նորմի ց հետո, իսկ եթե դա անհնար 
է՝ կցվու մ է նորմատիվային ակտին հավելվածի տեսքով: Նորմատիվային ակտի 
հավելվածը նորմատվային ակտի հետ մի ասին է հրապարակվու մ և նրա մասն է:

7. Նորմատիվային ակտը կազմված է հոդվածներից: Հոդվածը կարող է բաժանվել 
կետերի (օրենսդրու թյու նու մ՝ մասերի), իսկ կետը՝ ենթակետերի. անհրաժեշտու թյան 
դեպքու մ, ենթակետը կարող է բաժանվել մի  քանի ենթակետերի: Հոդվածները 
բովանդակային նորու յթի հաշվառմամբ կարող են խմբավորվել գլու խներով: 
Գլու խները կարող են մի ավորվել դռներով (օրենսդրու թյու նու մ՝ գրքերով): Դու ռը 
(գիրքը) և գլու խը պետք է ու նենան վերնագիր, իսկ հոդվածը կարող է ու նենալ 
վերնագիր, կետը (մասը) և ենթակետը անվերնագիր են:

8.Դռների (գրքերի), գլու խների, հոդվածների և կետերի (մասերի) 
համարակալու մը, ինչպես նաև ենթակետերի այբբենական հաջորդականու թյու նը 
անընդմե ջ է: Դռները (գրքերը) և գլու խները համարակալելիս կիրառվու մ են 
հռոմե ական թվանշաններ, իսկ հոդվածները և կետերը համարակալելիս՝ 
արաբական թվանշաններ: Ենթակետի հաջորդականու թյու նը նշանակվու մ է 
վրացական այբու բենի տառերով: 

9. Նորմատիվային ակտու մ այլ նորմատիվային ակտ մատնանշելիս, պետք է 
անվանվի նորմատիվային ակտի տեսակը և վերնագիրը, հոդվածը, կետը (մասը) 
և ենթակետը, իսկ եթե անպայման է՝ նաև նախադասու թյու նը: Նորմատիվային 
ակտու մ նու յն նորմատիվային ակտի որևէ դրու յթ նշելիս պետք է անվանվի 
մի այն հոդվածը, կետը (մասը) և ենթակետը, իսկ, եթե անհրաժեշտ է՝ նաև 
նախադասու թյու նը: 

10. Նորմատիվային ակտու մ դռան (գրքի), գլխի, հոդվածի, կետի (մասի) կամ 
ենթակետի հանման կամ/և ու ժը կորցրած հայտարարելու  դեպքու մ, նորմատիվային 
ակտի համարակալման (այբբենական հաջորդականու թյան) անընդհատու թյու նը 
պահպանելու  նպատակով, նորմատիվային ակտը հրապարակելիս հանված կամ/և 
ու ժը կորցրած դռան (գրքի), գլխի, հոդվածի, կետի (մասի) կամ ենթակետի տեղու մ 
նշվու մ է այն նորմատիվային ակտի ընդու նման (հրատարակման) ամսաթիվը 
և ընդու նող (հրատարակող) մարմն ի (պաշտոնատար անձի) կողմի ց շնորհված 
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գրանցման համարը, որով դու ռը (գիրքը), գլու խը, հոդվածը, կետը, (մասը) կամ 
ենթակետը հանվել է կամ/և ու ժը կորցրած է հայտարարվել: 

11. Նորմատիվային ակտու մ դռան (գրքի), գլխի, հոդվածի, կետի (մասի) կամ 
ենթակետի ավելացման դեպքու մ նորմատիվային ակտի համարակալման, 
ինչպես նաև այբբենական հաջորդականու թյան անընդհատու թյու նը պահպանելու  
նպատակով, նշվու մ է համապատասխանաբար նախորդ դռան (գրքի), գլխի, 
հոդվածի, կետի (մասի) համարը կամ ենթակետի նշանակված տառը հավելյալ 
թվանշանով (պրիմ դու ռ (գիրք), գլու խ, հոդված, կետ (մաս) կամ ենթակետ): 

12. Նորմատիվային ակտու մ սահմանվու մ են. 
ա) նորմատիվային ակտերը, որոնք պետք է հայտարարվեն ու ժը կորցրած այս 

նորմատիվային ակտը ընդու նելու  (հրատարակելու ) դեպքու մ,
բ) նորմատիվային ակտերը, որոնց ընդու նու մը (հրատարակու մը) հարկավոր է 

այս նորմատիվային ակտի կապակցու թյամբ, դրանց ընդու նման (հրատարակման) 
ժամկետը և ընդու նող (հրատարակող) մարմն ի (պաշտոնատար անձի) անվանու մը»:

Ինչպես տեսնու մ եք, օրենքը բավականին մանրամասնորեն սահմանու մ է 
նորմատիվային ակտի կառու ցվածքի հարցը և սակրեբու լո մտցված նախագիծը 
նու յնպես պետք է բավարարի այս նորմե րը: Այն դեպքու մ, եթե նախաձեռնած 
նախագիծը չի բավարարու մ օրենքով սահմանված պահանջը, դա չի կարող 
լինել նախաձեռնու մի ց հրաժարվելու  հիմք: Նախաձեռնելու  իրավու նքի 
սահմանափակու մը կտրու կ անթու յլատրելի է և այն քննարկված պետք է լինի 
օրենքով և սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանված 
կարգին համապատասխան: Ինչ վերաբերու մ է մտցված նախագծի տեխնիկական 
արդարացվածու թյանը, այն պետք է հոգա սակրեբու լոյի աշխատակազմը, հարցի 
նախաձեռնողի հետ համաձայնու թյամբ:

Եթե նախաձեռնած նորմատիվային ակտի նախագիծը սակրեբու լոյի կողմի ց 
ընդու նված նորմատիվային ակտու մ առաջ է բերու մ փոփոխու թյու նների կամ/և 
լրացու մն երի մտցնու մ, դրան պետք է կցվեն մտցվելիք փոփոխու թյու նների կամ/և 
լրացու մն երի նախագծերը և ներկայացված պետք է լինի մի ասնական ծրարի 
տեսքով: 

Նորմատիվային ակտու մ փոփոխու թյու ններ և լրացու մն եր մտցնելու  կարգը 
սահմանված է «Նորմատիվային ակտերի մասին» Վրաստանի օրենքի 20-րդ 
հոդվածով: Այս հոդվածի 7-րդ և 8-րդ կետերի համաձայն.

 նորմատիվային ակտու մ փոփոխու թյու ն կամ լրացու մ մտցնելու  վերաբերյալ 
նորմատիվային ակտի նախագծու մ մատնանշված պետք է լինեն տվյալներ 
այն նորմատիվային ակտի մասին, որտեղ մտցվելու  է այս փոփոխու մը կամ 
լրացու մը, մասնավորապես, նորմատիվային ակտի վերնագիրը, այն մարմն ի 
անվանու մը, որտեղ հրապարակվել է նշված նորմատիվային ակտը, ակտի 
հրապարակման ամսաթիվը, ինչպես նաև հոդվածը և էջը դրանց գոյու թյան 
դեպքու մ:
 Նորմատիվային ակտու մ բառի (բառերի) կամ թվի (թվերի) փոփոխման, 
հանման կամ լրացման դեպքու մ, նորմատիվային ակտի նախագիծը կարող 
է պարու նակել համապատասխան կետի (մասի), ենթակետի, հավելվածի 
(հավելվածի մասի) ամբողջական խմբագրու թյու նը համապատասխան 
փոփոխու թյան, կամ լրացման հաշվառու մով, կամ ցու ցմու նք բառը (բառերը) 
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կամ թիվը (թվերը) փոխելու , հանելու  կամ ավելացնելու  վերաբերյալ: 
Սակրեբու լոյի աշխատակազմը պարտավոր է այս տեսակետից ևս ցու ցաբերել 

օգնու թյու ն հարցի նախաձեռնողին, որպեսզի սակրեբու լոյի նիստու մ մտցվելիք 
նախագիծը լինի կատարյալ:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքու մ 
տրված չէ նորմատիվային ակտի նախագծի նախաձեռնու թյան մանրամասն 
կարգը: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ) դրա սահմանու մը: Այն բանի համար, որպեսզի սակրեբու լոն 
քննարկի նորմատիվային ակտի նախագիծը, նա պետք է անցնի հետևյալ փու լերը.

 նորմատիվային ակտի նախագծի հանձնու մ սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն,
 նորմատիվային ակտի նախագծի գրանցու մ,
 նորմատիվային ակտի նախագծի քննարկու մ բյու րոյի նիստու մ և նախագծի 
քննարկման ընթացակարգերի սկսու մ,
 նորմատիվային ակտի նախագծի հրապարակու մ և պատասխանատու  
անձանց/կազմակերպու թյու ններին փոխանցու մ,
 նորմատիվային ակտի նախագծով եզրակացու թյու նների պատրաստու մ,
 նորմատիվային ակտի նախագծի մասին մտած դիտողու թյու նների, 
եզրահանգու մն երի և առաջարկու թյու նների համակարգու մ,
 նորմատիվային ակտի նախագծի մտցնու մ սակրեբու լոյի նիստի օրակարգի 
նախագծու մ:

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) նորմատիվային ակտի 
նախագծի տեղաշարժի յու րաքանչյու ր աստիճան կարելի է դու րս գրել հետևյալ կերպ. 

ա) նորմատիվային ակտի նախագծի հանձնու մ սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն: 
Նորմատիվային ակտի նախագիծը հանձնվու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն: 

Նախաձեռնողը նորմատիվային ակտը, դիմու մի  հետ մի ասին, հանձնու մ է 
սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն: Դիմու մը գրվու մ է սակրեբու լոյի անու նով և 
դրանու մ նշվու մ է. ա) նախաձեռնողի ով լինելը, նախագծի հեղինակի ով լինելը և 
կապի մասին լրատվու թյու ն (եթե նախագծի հեղինակը այլ դեմք է), բ) սակրեբու լոյի 
նիստու մ այս հարցի մասին նախաձեռնողի կողմի ց որոշված զեկու ցողը, նրա 
ով լինելը և կապի մասին լրատվու թյու ն, գ) սակրեբու լոյի նիստու մ նախագծի 
քննարկման ենթադրական ժամկետը: 

բ) Նորմատիվային ակտի նախագծի գրանցու մ և սակրեբու լոյի նախագահին 
փոխանցու մ: 

Սակրեբու լոյի աշխատակազմը մտցված նորմատիվային ակտի նախագիծը 
անմի ջապես գրանցու մ է և հանձնու մ է սակրեբու լոյի նախագահին սակրեբու լոյի 
բյու րոյի առաջիկա նիստին դու րս բերելու  համար: 

գ) Նորմատիվային ակտի նախագիծը բյու րոյի նիստի օրակարգի մե ջ մտցնու մ և 
քննարկման ընթացակարգերի սկսու մ: 

Սակրեբու լոյի նախագահը մտցված նախաձեռնած նորմատիվային ակտի 
նախագիծը մտցնու մ է բյու րոյի առաջիկա նիստի օրակարգի մե ջ և ծանոթացնու մ 
է սակրեբու լոյի բյու րոյին: Սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստը ընդու նու մ է որոշու մ 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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նախագծի քննարկման ընթացակարգ սկսելու  մասին: Սակրեբու լոյի բյու րոն 
այս որոշու մն  ընդու նու մ է տեղեկանքի տեսքով, առանց քվեարկու թյան: 
Սակրեբու լոյի բյու րոն, որպես օրենք, իրավու նք չու նի մե րժելու  սակրեբու լոյու մ 
նորմատիվային ակտի նախաձեռնման իրավու նք ու նեցող անձին նորմատիվային 
ակտի քննարկման ընթացակարգ սկսելու  մասին: Այս կարգից բացառու թյու ն է 
ներկայացնու մ մի ակ դեպքը, եթե նախագծի նախաձեռնման իրավու նք ու նի մի այն 
սակրեբու լոյի նախագահը: 

Սակրեբու լոյի բյու րոն նորմատիվային ակտի նախագծի քննարկման 
ընթացակարգ սկսելու  մասին որոշու մ ընդու նելու ց հետո, հարցի նախաձեռնողի 
կարծիքների հաշվառմամբ, որոշու մ է հանձնաժողովն երու մ նախագիծը 
քննարկելու  և այն սակրեբու լոյի նիստին դու րս բերելու  ժամկետները: Եթե հարցի 
նախաձեռնողը չի համաձայնու մ սակրեբու լոյի բյու րոյի որոշմանը նախագծի 
քննարկման ժամկետների կապակցու թյամբ, նա իրավու նք ու նի այս հարցը դնել 
սակրեբու լոյի հերթական նիստու մ: Այս հարցով վերջնական որոշու մ ընդու նու մ է 
սակրեբու լոն բաց քվեարկու թյամբ: 

դ) Նորմատիվային ակտի նախագծի հրապարակու մ և պատասխանատու  
անձանց /կազմակերպու թյու ններին հանձնու մ:

Այն բանից հետո, ինչ սակրեբու լոյի բյու րոն կընդու նի որոշու մ նախաձեռնած 
նորմատիվային ակտի նախագծի քննարկման ընթացակարգեր սկսելու  
մասին, սակրեբու լոյի աշխատակազմը ապահովու մ է նախաձեռնած 
նորմատիվային ակտի նախագծի հրապարակու մը և դրանց մատակարարու մը 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երին, ֆրակցիաներին և շրջանային վարչու թյանը 
(քաղաքապետարանին): «Վրաստանի ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 
1062-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան, նախագծի հրապարակման 
հետ մի ասին, սակրեբու լոյի աշխատակազմը հրապարակու մ է տեղեկանք, որտեղ 
մատնանշված պետք է լինի. սակրեբու լոյի այն հանձնաժողովը (հանձնաժողովն երը), 
որին հանձնվել է նախագիծը քննարկելու  համար, հանձնաժողովու մ նախագծի 
քննարկման ժամկետները, հանձնաժողովի գտնվելու  տեղը և նիստերի 
ժամանակացու յցը, սակրեբու լոյի նիստու մ նախագծի քննարկման ենթադրական 
ժամանակը, սակրեբու լոյի աշխատակազմի  հասցեն, որտեղ կարող են ներկայացվել 
կարծիքներ նախագծի կապակցու թյամբ և ներկայացման ժամկետը: Եթե 
նորմատիվային ակտի նախագիծը մե ծ ծավալի է և սակրեբու լոն չու նի սեփական 
կայք-էջ, նա իրավասու  է հրապարակել մի այն տեղեկանք նորմատիվային ակտի 
ընդու նման կապակցու թյամբ վարչական վարու յթի մասին: Նման դեպքու մ 
տեղեկանքու մ նշվու մ է նորմատիվային ակտի նախագծի անվանու մը և համառոտ 
բովանդակու թյու նը: 

Հետաքրքրվող անձանց կողմի ց նորմատիվային ակտի նախագծով սեփական 
կարծիքներ ներկայացնելու  կարգը սահմանված է «Ընդհանու ր վարչական 
օրենսդրու թյան» 1064-րդ հոդվածով.

«Հոդված 1064. Սեփական կարծիք ներկայացնել
1. Ամե ն ոք ու նի իրավու նք ներկայացնելու  սեփական կարծիքը կոլեգիալ 

վարչական մարմն ի նորմատիվային վարչական-իրավական ակտի նախագծի 
կապակցու թյամբ: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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2. Նորմատիվային վարչական-իրավական ակտի նախագծի կապակցու թյամբ 
ամե ն կարծիքը պետք է քննարկի համապատասխան կոլեգիալ վարչական 
մարմի նը: Դրան պատասխանելը պարտադիր չէ: 

3. Անձը իրավասու  է սեփական կարծիքը ներկայացնելիս չնշել իր ով լինելը: 
4. Կոլեգիալ վարչական մարմի նը մասնավոր անձանց կողմի ց ներկայացված 

կարծիքները գրանցու մի ց հետո, մե կ օրվա ընթացքու մ ու ղարկու մ է այլ 
համապատասխան վարչական մարմն ին և հասարակական փորձագետին»:

ե) Նորմատիվային ակտի նախագծի մասին եզրակացու թյու ններ ներկայացնելը 
Սակրեբու լոյու մ նորմատիվային ակտի նախաձեռնման նշանակալից 

փու լ է սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի և գամգեբելիի (քաղաքապետի) 
կողմի ց նորմատիվային ակտի նախագծի քննարկու մը և համապատասխան 
եզրակացու թյու նը սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն ներկայացնելը: Սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովն երու մ և գործադիր մարմն ու մ նորմատիվային ակտի նախագծի 
քննարկման ժամկետը կազմու մ է սակրեբու լոյի բյու րոն: Օրենքով սահմանված 
չէ, թե ինչ ժամկետու մ պետք է սակրեբու լոն քննարկի նախաձեռնած նախագիծը: 
Բացառու թյու ն է հանրագրի (պետիցիայի) կարգով մտցված նորմատիվային ակտի 
նախագիծը, որը «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական 
օրենքի 582–րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն, սակրեբու լոն պետք է քննարկի 
գրանցու մի ց 1 ամսվա ժամկետու մ: Համանման ժամկետ կարող է կիրառվել նաև այլ 
կարգով նախաձեռնած նախագծերի նկատմամբ: Այդ պատճառով, սակրեբու լոյի 
բյու րոն սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երու մ և գործադիր մարմն ու մ նախագծի 
քննարկման ժամկետները սահմանելիս, պետք է ի նկատի ու նենա սակրեբու լոյի 
նիստու մ հարցի 1 ամսվա ժամկետու մ քննարկու մը, եթե հարցի նախաձեռնողը 
հարցի քննարկման համար չի պահանջու մ ավելի շատ ժամանակ: 

Սակրեբու լոյի համապատասխան հանձնաժողովը, (հանձնաժողովն երը) 
և գամգեբելին (քաղաքապետը) համապատասխան ծառայու թյան մի ջոցով 
պարտավոր են հիմն ավորապես քննարկել ներկայացված նորմատիվային ակտի 
նախագիծը, քննարկման գործընթացին հրավիրել հարցի նախաձեռնողին և 
հեղինակին, առաջարկեն նրանց նախագծու մ փոփոխու թյու նների մտցնու մ. 
առանձին հոդվածների հանու մ, ավելացու մ կամ փոփոխու մ: Հարցի նախաձեռնողն 
իրավու նք ու նի մի նչև սակրեբու լոյի կողմի ց որոշման ընդու նու մը ցանկացած 
ժամանակ հաշվի առնել նախագծի մասին արտահայտված դիտողու թյու նները և 
փոփոխու թյու ն մտցնել նախաձեռնած նախագծի մե ջ: Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի 
(հանձնաժողովն երի) և/կամ գամգեբելիի բացասական եզրակացու թյու նը 
նախաձեռնած նախագծի կամ սակրեբու լոյի բյու րոյի կողմի ց սահմանված 
ժամկետու մ եզրակացու թյու ն չներկայացնելը չի խանգարու մ հարցը սակրեբու լոյի 
նիստին դու րս բերելու ն:

զ) Նորմատիվային ակտի նախագծի մասին մտած դիտողու թյու նների, 
եզրակացու թյու նների և առաջարկու թյու նների համակարգու մ

Սակրեբու լոյի աշխատակազմը նախաձեռնած նորմատիվային ակտի նախագծով 
մտած դիտողու թյու նները, եզրակացու թյու նները և առաջարկու թյու նները 
համակարգու մ է և նորմատիվային ակտի նախագծի նախաձեռնողի հետ մի ասին, 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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պատրաստու մ է արտահայտված դիտողու թյու նների աղյու սակը, որտեղ տրված 
պետք է լինի, թե ու մ կողմի ց ինչ դիտողու թյու ն է արտահայտվել,: Որ դիտողու թյու նը 
ընդու նվեց, որը՝ ոչ և ինչի հիման վրա: Նախագծի մասին արտահայտված 
դիտողու թյու նների աղյու սակին պետք է կցվի շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) իրավաբանական ծառայու թյան եզրակացու թյու նը՝ 
նախագծի Վրաստանի գործող օրենսդրու թյան հետ համապատասխանու թյան 
մասին: Սակրեբու լոյի աշխատակազմը բոլոր այս փաստաթղթերը ներկայացնու մ 
է սակրեբու լոյի նախագահին սակրեբու լոյի բյու րոյի նիստու մ քննարկելու  համար: 
Սակրեբու լոյի նախագահը այս հարցը մտցնու մ է սակրեբու լոյի բյու րոյի առաջիկա 
նիստի օրակարգի մե ջ:

է) Նորմատիվային ակտի նախագծի մտցնու մ սակրեբու լոյի նիստի օրակարգի 
նախագծու մ

Սակրեբու լոյի բյու րոն ու նկնդրու մ է սակրեբու լոյի նախագահի 
լրատվու թյու նը նախաձեռնած նորմատիվային ակտի նախագծով ներկայացված 
եզրակացու թյու նների և առաջարկու թյու նների մասին. դիտողու թյու նների 
բնու յթից ելնելով, սակրեբու լոյի բյու րոն կարող է հարցի նախաձեռնողին 
առաջարկել նախագծի վրա աշխատանքը շարու նակել և սակրեբու լոյի նիստու մ 
այն ավելի ու շ քննարկել կամ ընդհանրապես հանել օրակարգից: Նախաձեռնողի 
համաձայնու թյան դեպքու մ, որոշվու մ են սակրեբու լոյի նիստու մ հարցի քննարկման 
նոր ժամկետներ կամ հանվու մ է օրակարգից, իսկ անհամաձայնու թյան դեպքու մ 
այն պետք է մտնի սակրեբու լոյի առաջիկա հերթական նիստի օրակարգի մե ջ: 
Այս դեպքու մ սակրեբու լոյի բյու րոն որոշու մ է ընդու նու մ մի այն հերթական նիստի 
օրակարգի նախագծու մ այս հարցի հաջորդականու թյան մասին: 

7.3. Սակրեբու լոյու մ անհատական ակտի նախագծի նախաձեռնման 
կարգը

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
համաձայն, սակրեբու լոյի անհատական-իրավական ակտի նախաձեռնման 
իրավու նք ու նի սակրեբու լոյի ցանկացած անդամ, թերևս, որոշ դեպքերու մ 
օրենքը սահմանափակու մ է սակրեբու լոյի անհատական-իրավական ակտի 
նախաձեռնու մ ու նեցող սու բյեկտների շրջանը: Բացի դրանից, որոշ դեպքերու մ 
սակրեբու լոյի կողմի ց անհատական-իրավական ակտերի հրատարակու մը կարող 
է կապվել հավելյալ պահանջների հետ, օրինակ, սակրեբու լոյի կարգադրու թյան 
նախագիծը սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյան մասին կարող է նախաձեռնել 
սակրեբու լոյի ցանկացած անդամ (օրենքի համաձայն, սակրեբու լոյի ամե ն անդամ 
իրավու նք ու նի անվանել սակրեբու լոյի նախագահի թեկնածու թյու ն սակրեբու լոյի 
կազմի ց): Սակայն, այն բանի համար, որ սակրեբու լոն սկսի այս հարցի քննարկու մը 
բավական չէ մի այն սակրեբու լոյի անդամի  նախաձեռնու թյու նը: Դրա համար 
հարկավոր է նաև անվանված անձի համաձայնու թյու նը սակրեբու լոյի նախագահի 
պաշտոնին: 

Սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նելի որոշ անհատական իրավական ակտերի 
նախաձեռնման իրավու նք ու նի մի այն սակրեբու լոյի նախագահը, օրինակ.

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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 սակրեբու լոյի փոխնախագահի ընտրու թյու նը,
 համաձայնու թյու նը գամգեբելիի (քաղաքապետի) պաշտոնին նշանակել-
ազատելու  մասին,
 համաձայնու թյու նը ինքնակառավարող մի ավորի անու նից 
համաձայնու թյու ններ և պայմանագրեր կնքելու  վերաբերյալ,
  որոշու մը ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյու նը 
հաստատելու  մասին, 
 որոշու մը ինքնակառավարող մի ավորի ու նեցվածքի սեփականաշնորհվող 
օբյեկտների ցանկի նախագիծը հաստատելու  մասին,
 համաձայնու թյու նը այնպիսի գործարքի կնքման մասին, որի արժեքը 
գերազանցու մ է ինքնակառավարման բյու ջեի 5%–ին:. 

Առանձին հարցերով անհատական-իրավական ակտի նախագծի նախաձեռնու մ 
կարող է կատարվել սակրեբու լոյի անդամն երի սահմանված թվաքանակի կողմի ց: 
Օրինակ, 

 սակրեբու լոյի նախագահի պաշտոնանկու թյան հարցը կարող է դնել 
սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակային կազմի  1/3–ը: 
 Սակրեբու լոյի փոխնախագահի պաշտոնանկու թյան հարցը սակրեբու լոյի 
առջև գրավոր կարող է դնել սակրեբու լոյի նախագահը, բյու րոն, սակրեբու լոյի 
ցու ցակային կազմի  առնվազն մե կ հինգերորդը:
 Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնանկու թյան հարցը 
սակրեբու լոյի առջև գրավոր կարող է դնել սակրեբու լոյի նախագահը, 
բյու րոն, սակրեբու լոյի ցու ցակային կազմի  առնվազն մե կ հինգերորդը, 
համապատասխան հանձնաժողովի կազմի  երկու  երրորդը:

Պաշտոնանկու թյան հարցերով օրենքը պահանջու մ է հարցի գրավոր 
բարձրացու մ, համապատասխանաբար, գրավոր դիմու մը պետք է կազմե լ 
«Ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 78-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպման հետ կապված այնպիսի 
հարցեր, ինչպիսիք են սակրեբու լոյի օրակարգը, սակրեբու լոյի արտագնա նիստ 
անցկացնելու  մասին որոշու մը կարող է նախաձեռնվել սակրեբու լոյի բյու րոյի 
կողմի ց: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Գլու խ VIII. Սակրեբու լոյու մ առանձին հարցերի 

քննարկման հատու կ ընթացակարգեր

8.1 Հատու կ ընթացակարգերով քննարկվելիք հարցեր
Սակրեբու լոյու մ հարցերի քննարկման ընդհանու ր կարգից կան որոշակի 

բացառու թյու ններ, որոնք նախատեսու մ են հարցի տարբերվող տեսքով քննարկու մ 
և ընդու նու մ: Ընդհանու ր կարգից տարբերու թյու նը արտահայտվու մ է նրանով, 
որ օրենքով սահմանված է այս հարցի նախաձեռնողների ավելի սահմանափակ 
շրջան կամ նախատեսված է որոշման ընդու նման հատու կ կարգ: 

Այդպիսի հարցեր են.
 ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթղթի և 
ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի քննարկու մը և հաստատու մը,
 բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան քննարկու մը և հաստատու մը,
 ֆինանսական բնու յթի նորմատիվային ակտի նախագծերի քննարկու մը և 
ընդու նու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի անու նից պայմանագրերի կնքու մը և վերացու մը,
 սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյան ճանաչման կամ իրավասու թյան 
վաղաժամկետ դադարեցման մասին հարցի քննարկու մը,
 հանրագրի (պետիցիայի) կարգով մտցված հարցերի քննարկու մը,
 անհրաժեշտու թյան պահանջով նորմատիվային ակտի նախագծի կրկնակի 
քննարկու մը,
 սակրեբու լոյի մարմի նների և պաշտոնատար անձանց ընտրու թյու նը և 
վերընտրու մը

8.2 Ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթ
«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 76-րդ հոդվածի առաջին կետը 

ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը մե կնաբանու մ 
է հետևյալ կերպ. «Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների 
փաստաթու ղթը վարչական մի ավորների զարգացման հիմն ական պլանն է, 
որը արտացոլու մ է լրատվու թյու ն մի ջժամկետային գործնական պլանների 
մասին»: Ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը, 
գործնականու մ այն գլխավոր փաստաթու ղթն է, որի մե ջ ձևավորված են 
ինքնակառավարող մի ավորի զարգացման հիմն ական ու ղղու թյու նները, 
պատկերված է այն քաղաքականու թյու նը, որը ընտրել են ինքնակառավարման 
մարմի նները, սահմանված են ինքնակառավարող մի ավորի առջև ծառացած 
հիմն ախնդիրները վճռելու  մի ջոցները, ինքնակառավարող մի ավորի զարգացման 
հիմն ական նպատակները, խնդիրները և այդ փաստաթղթի իրականացման 
ու ղիները:

«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 76-րդ հոդվածի 4-րդ կետով տրված 
է, որ տեղական ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը 
պետք է պարու նակի առնվազն հետևյալ լրատվու թյու նը.
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 անցած, ընթացիկ, պլանավորվող բյու ջետային տարիների և պլանավորու մի ց 
հետագա երեք բյու ջետային տարվա համար տեղական ինքնակառավարող 
մի ավորի բյու ջեի եկամու տների և ծախսերի, ֆինանսական և ոչֆինանսական 
ակտիվն երի գործողու թյու նների և պարտականու թյու նների ագրեգիրացված 
ցու ցանիշները, 
 տեղական ինքնակառավարող մի ավորի անցյալ բյու ջետային տարվա 
բյու ջեի կատարման վերջնական արդյու նքների վերլու ծու թյու նը և ընթացիկ 
բյու ջետային տարվա վերամշակված կանխագու շակու մն երը,
 պլանավորման բյու ջետային տարվա և պլանավորու մի ց հետագա 
երեք բյու ջետային տարվա համար. ա)տեղական ինքնակառավարման 
գործադիր մարմն ի սահմանած տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 
գերակայու թյու նները, բ) տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 
մի ջժամկետային գերակայու թյու նները և դրանց հասնելու  համար 
իրականացվելիք հիմն ական ծրագրերի և մի ջոցառու մն երի ֆինանսավորման 
չափերը, նպատակները և արդյու նքները:

Ինչպես վերը նշվածից երևու մ է, գերակայու թյու նների փաստաթղթու մ,այլ 
լրատվու թյան հետ մի ասին, արտացոլված պետք է լինեն տեղական 
ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նները, դրանց հասնելու  համար 
իրականացվելիք հիմն ական ծրագրերի և մի ջոցառու մն երի ֆինանսավորման 
չափերը, նպատակները և արդյու նքները: Այս ցու ցմու նքից ելնելով, կարելի է ասել, 
որ դա ինքնակառավարման գործու նեու թյան որոշիչ և հիմն ադիր փաստաթու ղթն 
է,, որի հիման վրա պետք է որոշվի ինչպես տեղական բյու ջեն, այնպես էլ 
մու նիցիպալային ծրագրերը: Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների ողջ 
գործու նեու թյու նը ծառայելու  է այս փաստաթղթի կատարմանը:

Ցավոք, «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյու նու մ» ինքնակառավարող 
մի ավորի գերակայու թյու նները որոշող նորմե րը բավականին աղքատ են: Այդ 
նորմե րով, հիմն ականու մ կարգավորված են տեխնիկական բնու յթի հարցերը և 
ոչ թե այս փաստաթղթի բովանդակային կողմը: Մասնավորապես, «Վրաստանի 
բյու ջետային օրենսդրու թյան» 76-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերու մ մատնանշված 
է, որ .Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը 
կազմու մ է տեղական ինքնակառավարման գործադիր մարմի նը՝ համապատասխան 
պետական լիազորի՝ նահանգապետի վարչու թյան հետ խորհրդատվու թյամբ: 
Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթղթի 
պատրաստման նպատակով տեղական ինքնակառավարման գործադիր մարմի նը 
ամե ն տարվա մարտի 1-ից սկսու մ է աշխատանքը, ինչի համար արձակու մ 
է համապատասխան վարչական-իրավական ակտ, որտեղ սահմանված են 
գերակայու թյու նները կազմե լու  համար ներկայացվելիք լրատվու թյան ցանկը 
և ներկայացման ժամկետները»: Այս նու յն հոդվածի 5-րդ կետու մ տրված է, որ. 
«Տեղական ինքնակառավարման գործադիր մարմի նը տեղական ինքնակառավարող 
մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը ներկայացնու մ է տեղական 
ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ին և Վրաստանի ֆինանսական 
նախարարու թյանը նոյեմբերի 15-ից ոչ ու շ»: Իսկ բյու ջետային օրենսդրու թյան 77-
րդ հոդվածի 9-րդ կետի համաձայն. «Բյու ջեի նախագծի հետ մի ասին տեղական 
ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ին ներկայացվու մ է տեղական 
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ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը»: 
Ինչպես վերը նշված կետերից երևու մ է, «Վրաստանի բյու ջետային 

օրենսդրու թյու նը» նշու մ է ինքնառավարման ներկայացու ցչական մարմի ն 
գերակայու թյու նների փաստաթղթի մի այն ներկայացման պարտականու թյան 
մասին, սակայն այս փաստաթու ղթը պետք է քննարկի, արդյոք, սակրեբու լոն, 
պետք է կատարվի, արդյոք, դրա հաստատու մը, այդ մասին ոչ բյու ջետային 
օրենսդրու թյու նու մ և ոչ էլ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական 
օրենքու մ ոչինչ մատնանշված չէ: «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյու նը», երբ 
սահմանու մ է տեղական բյու ջեի պատրաստման և սակրեբու լոյու մ ներկայացնելու  
հարցը, կիրառու մ է «Տեղական բյու ջեի նախագիծ» տերմի նը, իսկ երբ վերաբերու մ 
է տեղական ինքնակավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթղթին, 
«նախագիծ» տերմի նը չի կիրառվու մ, իսկ «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 
76-րդ հոդվածի 5-րդ կետու մ տրված է, որ գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը 
սակրեբու լոյի և Վրաստանի ֆինանսների նախարարու թյանը ներկայացվու մ 
է մի աժամանակ: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ գերակայու թյու նների 
փաստաթղթի սակրեբու լոյու մ ներկայացնելը կատարվու մ է մի այն լրատվու թյու ն 
հաղորդելու  նպատակով: 

Հարցի այսպիսի լու ծու մը օրենքի նշանակալից թերու թյու ն է, որը, մի  կողմի ց 
հակադրվու մ է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Եվրոպական խարտիայի 
հիմն ական սկզբու նքին՝ ինքնակառավարու մ իրականացվու մ է ներկայացու ցչական 
մարմն ի մի ջոցով, իսկ մյու ս կողմի ց, հակասու թյան մե ջ է մտնու մ «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի սկզբու նքի հետ՝ 
գործադիր մարմի նը չու նի անկախ լիիրավու թյու ն և այն գործադրու մ է սակրեբու լոյի 
որոշու մն երը: Այս սկզբու նքներից ելնելով, ինքնակառավարող մի ավորի 
գերակայու թյու նների և զարգացման հիմն ական պլանի որոշու մը հանդիսանու մ 
է ճիշտ սակրեբու լոյի արմատական իրավասու թյու նը: Գերակայու թյու նների 
փաստաթու ղթը հիմն արար փաստաթու ղթ է, որից պետք է բխի ինքնակառավարող 
մի ավորի բյու ջեն՝ բյու ջեն որոշու մ է տեղական իշխանու թյան գործառու յթների և 
պարտականու թյու նների կատարման նպատակով ստացվելիք եկամու տները, 
վճարվելիք հարկերի և մն ացորդի փոփոխու թյու նների մի ասնու թյու նը, 
սակայն ինչ գործառու յթներ է իրականացնելու  և համապատասխանաբար, 
ինչ պարտականու թյու ններ է մտադիր ստանձնել տեղական իշխանու թյու նը, 
դա որոշվու մ է ճիշտ գերակայու թյու նների փաստաթղթով: Այդ պատճառով, 
գերակայու թյու նների փաստաթղթի կապակցու թյամբ պետք է կիրառվեն այն 
նորմե րը, որոնք կապվու մ են տեղական բյու ջեի պատրաստման, քննարկման, 
ընդու նման և կատարման հաշվետվու թյան քննարկման և հաստատման հետ: 
Տեղական բյու ջեի նախագիծը կարող է քննարկվել մի այն գերակայու թյու նների 
փաստաթղթի հետ համատեքստու մ, թե որքանով ճիշտ է պլանավորված այս կամ 
այն ծախսը գերակայու թյու ններով սահմանված նպատակին հասնելու  համար: 
Այդ պատճառով սակրեբու լոն սեփական կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) 
անպայման պետք է նախատեսի գերակայու թյու նների փաստաթղթի քննարկման 
և ընդու նման ընթացակարգերը:

«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 76-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 
համաձայն, «Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների 
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փաստաթու ղթը կազմու մ է տեղական ինքնակառավարման գործադիր մարմի նը 
համապատասխան պետական լիազորի՝ նահանգապետի վարչու թյան հետ 
խորհրդատվու թյամբ»: Գերակայու թյու նների փաստաթղթի կազմու մը, ինչ խոսք, 
ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի պարտականու թյու նն է, սակայն դա 
չի նշանակու մ այն, որ սակրեբու լոն մի այն պասսիվ դիտողի դերով պետք է 
սահմանափակվի: Գերակայու թյու նների փաստաթղթու մ պետք է արտացոլվեն 
զարգացման նպատակները, խնդիրները և դրա իրականացման ու ղիները: Այս 
տեսակետից, այն քաղաքական բնու յթի փաստաթու ղթ է և, պարզ է, այն կազմե լու  
գործու մ գլխավոր խոսքը պատկանու մ է սակրեբու լոյին, որի ցու ցմու նքներին 
համապատասխան, տեղական ինքնակառավարման գործադիր մարմի նը 
կազմու մ է գերակայու թյու նների նախագիծը: Այդ պատճառով, սակրեբու լոն և նրա 
հանձնաժողովն երը ակտիվորեն պետք է ընդգրկված լինեն ինքնակառավարող 
մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթղթի ստեծմանը: Սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովն երը իրենց ոլորտների համաձայն անընդհատ պետք է քննարկեն և 
սակրեբու լոն էլ պարբերաբար պետք է ու նկնդրի գերակայու թյու նների փաստաթղթի 
կազմման գործընթացի ընթացքը: Բյու ջեի համար օրենքով սահմանված նորմե րը, 
նու յնպես պետք է տարածվեն գերակայու թյու նների փաստաթղթի հանրային 
քննարկման և ընդու նման ընթացակարգերի վրա: Գերակայու թյու նների 
փաստաթու ղթը սակրեբու լոյու մ ներկայացնելու ն պես պետք է հրապարակվի: 
Փատաթղթի հետ մի ասին պետք է հրապարակվի տեղեկանք, որտեղ մատնանշված 
կլինեն սակրեբու լոյի այն հանձնաժողովն երը, որոնց քննարկելու  համար փոխանցվել 
է գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը, հանձնաժողովն երու մ և ֆրակցիաներու մ 
դրա քննարկման ժամկետները, հանձնաժողովն երի և ֆրակցիաների գտնվելու  
տեղը և նիստերի ժամանակացու յցը, գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը 
սակրեբու լոյի նիստին դու րս բերելու  ենթադրական ժամանակը, այն մարմն ի 
անվանու մը և հասցեն, որտեղ հետաքրքվող անձինք կարող են ներկայացնել իրենց 
կարծիքները գերակայու թյու նների փաստաթղթի կապակցու թյամբ և կարծիքները 
ներկայացնելու  ժամկետը: Գերակայու թյու նների փաստաթղթի հաստատու մի ց 
հետո սակրեբու լոն պարբերաբար պետք է հետևի գերակայու թյու նների 
փաստաթղթի կատարման ընթացքին: 

8.3 Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեն
Տեղական բյու ջեն ինքնակառավարող մի ավորի տնտեսական 

քաղաքականու թյու նը որոշող կարևորագու յն փաստաթու ղթ է, որի ճիշտ 
պլանավորման և հաջորդական գործադրու մի ց է կախված ինքնակառավարող 
մի ավորի տնտեսական ու ժեղացու մը և զարգացու մը: Ինքնակառավարող մի ավորը 
պետք է ու նենա իրավու նք, տեղական հետաքրքրու թյու ններից ելնելով, անկախ 
որոշելու  օրենքով ստանձնած իրավասու թյու ններից ինչ և ինչպես իրականացնի 
և, եկամու տների հաշվառու մով, որ մի ջոցառու մն երը և ինչ չափով ֆինանսավորի: 
Դա հանդիսանու մ է ինքնակառավարող մի ավորի իրավու նքը, որը ճանաչված 
է ինչպես «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական 
օրենքով, այնպես էլ «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյամբ»: Մասնավորապես, 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի 49-րդ հոդվածով 
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սահմանված է, որ «Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեն անկախ է ինչպես այլ 
ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեից, այնպես էլ Վրաստանի պետական բյու ջեից, 
Աբխազիայի և Աճարայի ինքնավար Հանրապետու թյու նների հանրապետական 
բյու ջեներից», «Ինքնակավարող մի ավորը սեփական եկամու տների ծախսու մը 
կարող է իրականացնել անկախ և ըստ իր հայեցողու թյան», «Ինքնակառավարող 
մի ավորը անկախորեն է որոշու մ այս օրենքով սահմանված էքսկլյու զիվ և 
կամավոր իրավասու թյու նների իրականացման համար ֆինանսավորվող 
հարկերի ու ղղու թյու նները»: Համանման դրու յթներ են պարու նակու մ 
«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 65-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ կետերը. 
«Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների անկախու թյու նը բյու ջետային 
գործու նեու թյու նու մ երաշխավորված է այս օրենսդրու թյամբ սահմանված 
սեփական եկամու տներով և էքսկլյու զիվ իրավասու թյու նների իրականացման 
համար հարկերը տնտեսելու  անկախ որոշմամբ, ինչպես նաև օրենքով 
սահմանված շրջանակներու մ լիազորագրված իրավասու թյու ններով անկախ 
որոշու մն եր ընդու նելու  իրավու նքով: Վրաստանի կենտրոնական և ինքնավար 
հանրապետու թյու նների իշխանու թյու նները իրավու նք չու նեն մի ջամտել տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նների բյու ջետային իրավասու թյու ններին»: 

«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 6-րդ հոդվածի «ը» ենթակետը 
տեղական բյու ջեն մե կնաբանու մ է որպես տեղական ինքնակառավարման 
ներկայացու ցչական մարմն ի (սակրեբու լոյի) կողմի ց հաստատված, տեղական 
իշխանու թյան գործառու յթների և պարտականու թյու նների կատարման 
նպատակով ընդու նելի եկամու տների, կատարվելիք հարկագանձման և 
մն ացորդի փոփոխու թյու նների մի ասնու թյու ն: Այս նու յն օրենսդրու թյան 7-րդ 
հոդվածով բյու ջետային գործընթացի հետ կապված գործողու թյու նները բաշխված 
են ինքնակառավարման ներկայացու ցչական և գործադիր մարմի նների մի ջև: 
Մասնավորապես, «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 7-րդ հոդվածի 
առաջին կետի «գ» ենթակետով սահմանված է, որ տեղական ինքնակավարող 
մի ավորի բյու ջեի նախագիծը պատրաստելու , բյու ջեն կատարելու  և հաշվարկների 
համար պատասխանատու  է համապատասխան տեղական ինքնակառավարման 
գործադիր մարմի նը: Իսկ այս նու յն հոդվածի 2-րդ կետի «գ» ենթակետի համաձայն, 
տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի քննարկման և 
հաստատման և բյու ջեի վերահսկողու թյան համար իրավասու  է համապատասխան 
տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմի նը:

Ինքնակառավարող մի ավորը կարող է անկախորեն սահմանել սեփական 
եկամու տների ծախսման ու ղղու թյու նները, սակայն անձամբ բյու ջեի 
պատրաստման, կազմման, քննարկման, հաստատման կարգը հաստատված է 
օրենքով: Այդ պատճառով, ինքնակառավարող մի ավորը պարտավոր է տեղական 
բյու ջեն կազմե լիս, հաշվի առնել Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանված 
չափանիշները և կանոնները: Մասնավորապես, տեղական բյու ջեի նախագիծը 
կազմե լիս պաշտպանված պետք է լինեն «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 
4-րդ հոդվածով որոշված սկզբու նքները.

 համապարփակու թյու ն՝ բյու ջեի բոլոր եկամու տների, հարկագանձման և 
մն ացորդի փոփոխու թյու նների կատարյալ արտացոլու մը համապատասխան 
բյու ջեու մ,
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 թափանցիկու թյու ն՝ բյու ջեի նախագծերի ներկայացու ցչական մարմի ններու մ 
քննարկման ընթացակարգերի հրապարակայնու թյու նը հասարակական 
և զանգվածային լրատվական մի ջոցների համար, հաստատված բյու ջեի և 
դրա կարտարման մասին հաշվետվու թյան հրապարակու մ, բյու ջեի մասին 
լրատվու թյան (բացի գաղտնի լրատվու թյու նից) մատչելիու թյու նը ցանկացած 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձի համար,
 հաշվետվու թյու ն՝ բյու ջետային գործընթացի ամե ն մասնակցի 
պատասխանատվու թյու նը իր կողմի ց իրականացված գործու նեու թյան և 
բյու ջեի մասին ներկայացրած լրատվու թյու ն համար,
 անկախու թյու ն՝ Վրաստանի պետական բյու ջեի, ինքնավար 
հանրապետու թյու նների հանրապետական բյու ջեների և տեղական 
ինքնակառավարող մի ավորների բյու ջեների անկախու թյու նը, որը ապահովու մ 
է սեփական եկամու տները և մն ացորդը, ինչպես նաև սեփական հարկերը 
անկախ որոշելու  իրավու նքը Վրաստանի օրենսդրու թյան համապատասխան,
 մի ասնու թյու ն՝ Վրաստանի կենտրոնական, ինքնավար հանրապետու թյու նների 
և տեղական իշխանու թյու նների կողմի ց ընդհանու ր հիմքով, մի ասնական 
բյու ջետային դասակարգմամբ, հաշվարկի մի ասնական համակարգով, 
պետական ֆինանսական վերահսկման սկզբու նքներով ղեկավարու մ
 համակողմանիու թյու ն՝ բյու ջեի բոլոր եկամու տների ու ղղու մը ընդհանու ր 
հարկերի ֆինանսավորման համար, բացի այս օրենսդրու թյամբ 
սահմանված դեպքերից: Դրա հետ մի ասին, ոչ մի  եկամու տ, բացի 
դոնորների կողմի ց ֆինանսավորվող մու տքերից, չպետք է ու ղղված լինի 
նպատակադրված, կոնկրետ հարկի ֆինանսավորման համար: Բյու ջետային 
կազմակերպու թյու նների կողմի ց ստացված եկամու տների պահպանու մը 
սեփական նպատակների համար անթու յլատրելի է, բացի այն դեպքից, երբ 
բյու ջետային կազմակերպու թյու նը հանրային իրավու նքի իրավական դեմք է,
 համախմբվածու թյու ն՝ ամե ն մակարդակի բյու ջեների եկամու տները պետական 
գանձարանի մի ասնական հաշվի համակարգու մ զետեղելը և հարկերի 
վճարու մը Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգով, պետական 
գանձարանի մի ասնական հաշվի համակարգի հաշվու մն երով կառավարու մը 
պետական գանձարանի կողմի ց և դրանց տեղադրու մը Վրաստանի ազգային 
բանկու մ կամ/և այլ բանկային հիմն արկու թյու ններու մ:

Այն բանի համար, որ տեղական բյու ջեն պատրաստվի որոշված չափանիշներին 
համապատասխան, «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 75-րդ հոդվածի 
2-րդ կետը Վրաստանի ֆինանսների նախարարու թյանը պարտավորեցնու մ է 
տեղական իշխանու թյու նը ապահովել տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 
բյու ջեի նախագծի պատրաստման, ներկայացման և հաստատման հարցերով 
համապատասխան մե թոդական ցու ցմու նքներով:

ա) Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի պատրաստու մը և 
ներկայացնելը

Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի պատրաստման 
պարտականու թյու նը դրված է տեղական ինքնակառավարման գործադիր մարմն ի, 
մասնավորապես, շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) ֆինանսական 
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ծառայու թյան վրա: Տեղական բյու ջեի պատրաստման ժամկետները և կատարվելիք 
գործողու թյու նները տրված են «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 77-րդ 
հոդվածու մ.

«Հոդված 77. Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի 
պատրաստու մը և ներկայացնելը

1.Վրաստանի ֆինանսների նախարարու թյու նը տեղական ինքնակառավարման 
մարմի ններին մի նչև ընթացիկ տարվա հու լիսի 15-ը ծանոթացնու մ է պլանավորման 
բյու ջետային տարվա հիմն ական բյու ջետային պարամե տրերի հետ: 

2. Վրաստանի ֆինանսների նախարարու թյու նից ստացած լրատվու թյան 
հաշվառու մով, ֆինանսական մարմի նը հաշվարկու մ է եկամու տների և 
հարկագանձման կանխագու շակային ցու ցանիշները և սկսու մ է համապատասխան 
ընթացակարգերը տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագիծը 
կազմե լու  համար:

3. Եթե տեղական ինքնակառավարման մի ավորի բյու ջեի կազմակերպական 
դասակարգու մը նախատեսու մ է մե կից ավելի ծախսող հիմն արկու թյու ն, 
այս հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված լրատվու թյան հիման վրա, բյու ջեի 
նախագծի պատրաստման նպատակով, ֆինանսական մարմի նը ծախսու մային 
հիմն արկու թյու ններին ու ղարկու մ է բյու ջետային հայտի ձևերը հատկացու մն երի և 
զբաղվածների թվաքանակի կողմն որոշիչ սահմանային ծավալների նշու մով:

4. Բյու ջետային հայտը պետք է պարու նակի առնվազն հետևյալ լրատվու թյու նը. 
ա) անցած, ընթացիկ և պլանավորվող բյու ջետային տարիների համար. 
ա.ա) ծախսու մային հիմն արկու թյու նների համար նախատեսված 

հատկացու մն երի հաշվարկը բյու ջետային դասակարգման (բացի կազմակերպական 
դասակարգման) ամե նացածր կարգի համաձայն,

ա.բ) ծախսու մային հիմն արկու թյու նների համար նախատեսված հատկացու մն երի 
հաշվարկը կազմակերպական դասակարգման համաձայն,

ա.գ) ծախսու մային հիմն արկու թյու նների համար զբաղվածների 
կանխագու շակային թվաքանակու թյու նը,

ա.դ)լրատվու թյու ն արտասահմանից ստացված ֆինանսական աղբյու րներով 
իրականացվելիք նախագծերի և այս նախագծերի համաֆինանսավորման և 
համամասնակցու թյան համար նախատեսված հատկացու մն երի մասին (նմանի 
գոյու թյան դեպքու մ),

ա) պլանավորման բյու ջետային տարվա և պլանավորման հետագա 
երեք բյու ջետային տարիների համար ծախսու մային հիմն արկու թյու ններին 
նախատեսված հատկացու մն երից իրականացվելիք գերակայու թյու նները և դրանց 
հասնելու  համար անհրաժեշտ այն ծրագրերի և մի ջոցառու մն երի ֆինանսավորու մը, 
նպատակները և սպասվելիք արդյու նքները, որոնց կազմակերպված դասակարգու մը 
նախատեսու մ է առանձին կոդ՝ գաղտնագիր.

գ) ծրագրային և կապիտալային բյու ջեներ: 
5. Ծախսու մային հիմն արկու թյու նների կողմի ց այս հոդվածի 3-րդ մասով 

նախատեսված սահմանային ծավալներից վերև (նմանի գոյու թյան դեպքու մ) 
բյու ջետային հայտի ներկայացու մը թու յլատրելի է մի այն բյու ջետային հայտով 
նախատեսված ձևով:

6. Եթե բյու ջետային հայտու մ արտացոլված լրատվու թյու նը տարբեր կլինի 
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տեղական ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթղթով 
նախատեսված լրատվու թյու նից, ծախսու մային հիմն արկու թյու նը բյու ջետային 
հայտի հետ մի ասին ֆինանսական մարմն ին պետք է ներկայացնի լրատվու թյու ն 
այս տարբերու թյան պատճառների մասին: 

7. Վրաստանի ֆինանսական նախարարու թյու նը հոկտեմբերից 5-ից ոչ ու շ 
ծանոթացնու մ է տեղական ինքնակառավարման մարմի ններին պետական 
բյու ջեի նախագծով համապատասխան բյու ջեին փոխանցվելիք օգնու թյան 
և հարկագանձու մն երից ստացվելիք եկամու տների կանխագու շակային 
ցու ցանիշներին»:

Բյու ջեի նախագծի կազմու մը բավականին բարդ և աշխատատար գործընթաց 
է, որին ընդգրկված են տեղական ինքնակառավարման գործնականու մ բոլոր 
ծառայու թյու նները, ինքնակառավարող մի ավորին ենթակա հիմն արկու թյու նը 
և կազմակերպու թյու նը: Պարզ է, այս գործընթացու մ ակտիվորեն պետք 
է ընդգրկված լինի նաև սակրեբու լոն: Սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երը, 
հատկապես սակրեբու լոյի բյու ջետա-ֆինանսական հանձնաժողովը, անընդհատ 
պետք է հետևի բյու ջեի նախագծի պատրաստման գործընթացին, շրջանային 
վարչու թյան (քաղաքապետարանի) համապատասխան ծառայու թյու ններին տա 
երաշխավորու թյու ններ և ցու ցմու նքներ, ու նկնդրի նրանց հաշվետվու թյու նները 
բյու ջեի նախագծի առանձին հիմն ադրու յթային հարցերի մասին, վարի 
հանդիպու մն եր և խորհրդատվու թյու ններ քաղաքացիների խմբերի, 
հասարակական կազմակերպու թյու նների, մասնագետների և փորձագետների 
հետ: Բյու ջեի նախագծի պատրաստման գործընթացի թափանցիկու թյու նը 
կարևորագու յն է այն պատճառով, որ բնակչու թյան համար նախապես հայտնի 
լինեն բյու ջեի նպատակները և էու թյու նը, հիմն ադրու յթային հարցերը, նախագծի 
հետ կապված այլընտրական կարծիքները: Նշանակալից է, որ ինքնակառավարող 
մի ավորի բնակչու թյու նը բյու ջեի նախագծի պատրաստու մը սկսելու ն պես 
ընդգրկվի այս գործընթացու մ և պարբերաբար ստանա լրատվու թյու ն ամե ն 
մանրու քի մասին, առավել ևս , որ «Վրաստանի բյու ջետային օրեսդրու թյամբ» 
տեղական բյու ջեի նախագիծը սակրեբու լոյու մ ներկայացնելու ց մի նչև նախագծի 
մասին դիտողու թյու ններ արտահայտելը, որոշված է բավականին սահմանափակ 
ժամկետ: Այդ պատճառով, եթե և սակրեբու լոն և բնակչու թյու նը նախապես չեն 
պարզաբանու մ բյու ջեի նախագծի նրբու թյու նները, նրանց, այս սահմանափակ 
ժամկետու մ, կդժվարանա բյու ջեի նախագծի հիմն արար ու սու մն ասիրու մը և 
համապատասխան դիրքորոշման ձևավորու մը: 

«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 77-րդ հոդվածի 10-րդ և 11-րդ 
կետերի համաձայն, բյու ջեի նախագծին կցված նյու թերը պետք է պարու նակեն 
բյու ջեի նախագծի բացատրական քարտ և ընթացիկ տարվա բյու ջեի կատարման 
համառոտ տեսու թյու նը, իսկ անձամբ բյու ջեի նախագիծը պետք է պարու նակի 
հետևյալ լրատվու թյու նը.

 բյու ջեի հաշվեկշիռը բյու ջետային դասակարգման համաձայն,
 բյու ջեի եկամու տները, մն ացորդի փոփոխու թյու նը և յու րաքանչյու ր 
ծախսու մային հիմն արկու թյան համար նախատեսած հատկացու մն երի ծավալը 
բյու ջետային դասակարգման երկրորդ կարգի (բացի կազմակերպական 
դասակարգման) համաձայն,
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 բյու ջեի պրոֆիցիտի կամ դեֆիցիտի ծավալը,
 բյու ջեի հատկացու մն երի ծավալը կազմակերպական դասակարգման 
համաձայն, 
 պահու ստային հիմն ադրամի  ծավալը,
 դոնորների կողմի ց հատկացված նպատակային վարկերով և 
դրամաշնորհներով ֆինանսավորվող նախագծերը, 
 տեղական ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթղթով 
նախատեսված տեղական ինքնակառավարող մի ավորի մի ջժամկետային 
գերակայու թյու նները, դրանց նպատակները և արդյու նքները, 
 ծրագրային և կապիտալ բյու ջեները: 

Տեղական բյու ջեի նախագծու մ մտցված տվյալներից առանձնապես ու շագրավ 
է այն, որ բյու ջեի նախագծու մ անպայման պետք է մտցված լինեն տեղական 
ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթղթով նախատեսված 
տեղական ինքնակառավարող մի ավորի մի ջժամկետային գերակայու թյու նները, 
դրանց նպատակները և սպասվելիք արդյու նքները: Այն բանից ելնելով, որ 
գերակայու թյու նները բյու ջեի նախագծի մասն է, սակրեբու լոն, ինչ խոսք, իրավու նք 
ու նի նախագծի այս մասու մ ևս արտահայտել իր դիտողու թյու նները և պահանջել 
ու ղղու մ: Այդ պատճառով արդարացված չէ այն, որ ինքնակառավարող մի ավորի 
գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը քննարկվի որպես ինչ-որ ինքնըստինքյան 
գոյու թյու ն ու նեցող, որը գոյու թյու ն ու նի սակրեբու լոյի իրավասու թյու նից դու րս: 
Ճիշտ այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է, որ գերակայու թյու նների փաստաթղթի 
պատրաստման, քննարկման և ընդու նման նկատմամբ ևս տարածվեն բյու ջեի 
նախագծի համար սահմանված օրենքի պահանջները: 

«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 77-րդ հոդվածով սահմանված 
է ինչպես գերակայու թյու նների փաստաթղթի, այնպես էլ տեղական բյու ջեն 
սակրեբու լոյու մ ներկայացնելու  ժամկետը, որի համաձայն, նոյեմբերի 15-ից ոչ ու շ, 
տեղական ինքնակառավարող մի ավորի (բացի ք. Թբիլիսիից) բյու ջեի նախագիծը, 
կցված նյու թերի հետ մի ասին գամգեբելին (քաղաքապետը) ներկայացնու մ է 
ներկայացու ցչական մարմն ի նախագահին: Սակրեբու լոյի նախագահը, իր հերթին, 
բյու ջեի նախագիծը քննարկելու  համար, ներկայացնու մ է սակրեբու լոյին: Բյու ջեի 
նախագծի հետ մի ասին տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական 
մարմն ին ներկայացվու մ է նաև տեղական ինքնակառավարող մի ավորի 
գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը:

Օրենքով սահմանված ժամկետը կարող է որոշակի անհասկանալիու թյու ն 
առաջացնել, քանզի պարզորոշ չի երևու մ գամգեբելին (քաղաքապետը) 
մի նչև նոյեմբերի 15-ը պետք է ներկայացնի բյու ջեի նախագիծը սակրեբու լոյի 
նախագահի՞ն, թե մի նչև նոյեմբերի 15-ը պետք է սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց 
բյու ջեի նախագիծը ներկայացված լինի սակրեբու լոյու մ քննարկելու  համար: 
Ելնելով այն բանից, որ իրավական արդյու նքներ հետևու մ են ոչ թե գամգեբելիի 
(քաղաքապետի) կողմի ց սակրեբու լոյի նախագահին նախագիծը ներկայացնելու ն, 
(դա փաստաթղթի ներգերատեսչային տեղաշարժն է), այլ սակրեբու լոյի նախագահի 
կողմի ց սակրեբու լո նախագծի մտցնու մը (այս փաստաթու ղթը ճիշտ սակրեբու լո 
մտցնելով է ձեռք բերու մ նախագծի կարգավիճակ և պարտադիր է նաև նրա 
գրանցու մը և հրապարակու մը), «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան 77-րդ 
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հոդվածի 8-րդ կետով սահմանված վերջին ժամկետը՝ նոյեմբերի 15-ը վերաբերու մ 
է սակրեբու լոյոի նախագահի կողմի ց բյու ջեի նախագիծը սակրեբու լո մտցնելու ն: 

բ )Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի քննարկու մ և հաստատու մ
Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի քննարկման և հաստատման 

կարգը սահմանված է «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան 78-րդ հոդվածով.
«Հոդված 78. Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի 

քննարկու մ և հաստատու մ:
1. Բյու ջեի նախագիծը տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական 

մարմն ու մ ներկայացնելու ց հետո, 5 օրվա ժամկետու մ, պետք է հրապարակվի 
հանրային քննարկման համար:

2. Տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմի նը հրապարակավ 
քննարկու մ է բյու ջեի նախագիծը և մի նչև նոր բյու ջետային տարվա սկսվելը 
ընդու նու մ է որոշու մ տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի նախագծի 
հաստատման մասին: Որոշու մը բյու ջեի նախագծի հաստատման մասին 
ընդու նվու մ է ներկայացու ցչական մարմն ի ցու ցակային կազմի  մե ծամասնու թյամբ: 

3.Դիտողու թյու նների գոյու թյան դեպքու մ տեղական ինքնակառավարման 
ներկայացու ցչական մարմն ի նախագահը նոյեմբերի 25-ից ոչ ու շ բյու ջեի նախագիծը 
դիտողու թյու ններով վերադարձնու մ է գամգեբելիին (քաղաքապետին): 

4. Բյու ջեի նախագծի նու յն կամ ու ղղված տարբերակը դեկտեմբերի 10-ից ոչ 
ու շ տեղական ինքնակառավարող մի ավորի (բացի ք. Թբիլիսիից) գամգեբելին 
(քաղաքապետը) ներկայացնու մ է ներկայացու ցչական մարմն ի նախագահին, 
իսկ ք. Թբիլիսիի քաղաքապետը այս նու յն ժամկետու մ ներկայացնու մ է 
ներկայացու ցչական մարմն ին: 

5.Տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ու մ քննարկելիս, 
բյու ջեի նախագծու մ փոփոխու թյու ններ կարող են մտցվել մի այն գործադիր մարմն ի 
հետ համաձայնու թյամբ:

6. Տեղական ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի կողմի ց բյու ջեի 
նախագծի ու ղղված տարբերակը չհաստատելու  դեպքու մ, ներկայացու ցչական 
մարմն ի ցու ցակային կազմի  ½-ով, իսկ ք. Թբիլիսիու մ՝ ներկայացու ցչական մարմն ի 
2/3-ով հնարավոր է հաստատվի ներկայացու ցչական մարմն ի ֆրակցիայի կամ/և 
ցու ցակային կազմի  առնվազն 1/3-ի կողմի ց նախաձեռնած բյու ջեի նախագիծը, 
որտեղ նախատեսված պետք է լինեն մի այն ներկայացու ցչական մարմն ի նախագահի 
կողմի ց գամգեբելիին (քաղաքապետին) ու ղարկված դիտողու թյու նները: 

7. Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեն մի նչև պլանային տարվա 
սկսվելը չհաստատվելու  դեպքու մ համապատասխան գործադիր մարմի նը 
իրավասու  է ծախսու մային հիմն արկու թյու ններին ամե նամսյա տալ գու մար անցած 
բյու ջետային տարվա հատկացու մն երի 1/12-ից ոչ ավել: Պետական բյու ջեի նախագծի 
հաստատու մի ց առնվազն 3 ամսվա ընթացքու մ տեղական ինքնակառավարող 
մի ավորի բյու ջեն չհաստատելու  դեպքու մ Վրաստանի նախագահը իրավասու  
է դադարեցնել ներկայացու ցչական մարմն ի իրավասու թյու նը: Տեղական 
ինքնակառավարման ներկայացու ցչական մարմն ի կողմի ց ընդու նված որոշու մը 
բյու ջեի նախագծի հաստատման մասին պետք է պարու նակի այս օրենսդրու թյան 
77-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված լրատվու թյու նը: 
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8. Բյու ջեի նախագիծը հաստատելու ց 20 օրից ոչ ու շ տեղական ինքնակառավարող 
մի ավորը (բացի ինքնավար հանրապետու թյան կազմի  մե ջ մտնող տեղական 
ինքնակառավարող մի ավորից) Վրաստանի ֆինանսների նախարարու թյանը 
ու ղարկու մ է հաստատված բյու ջեին համապատասխան տեղական 
ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը:

9.Տարեկան բյու ջեն պետք է հրապարակվի և մատչելի պետք է դառնա 
հասարակու թյան համար: 

«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» այս հոդվածու մ տրված են բյու ջեի 
նախագծի քննարկման և ընդու նման հիմն ական հարցերը և ժամկետները, որոնց 
մանրամասնեցու մը հնարավոր է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով):

Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի քննարկման և հաստատման գործընթացը, 
կարելի է բաժանել երեք փու լի. ա) տեղական բյու ջեի նախագծի հրապարակու մ և 
նախնական քննարկու մ, բ) բյու ջեի նախագծի քննարկու մ սակրեբու լոյի նիստու մ, 
գ) բյու ջեի նախագծի հաստատու մ և հրապարակու մ:

Տեղական բյու ջեի նախագծի հրապարակու մ և նրա նախնական քննարկու մ 
Սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց ինքնակառավարող մի ավորի 

գերակայու թյու նների փաստաթղթի և բյու ջեի նախագծի սակրեբու լո մտցնու մը 
գրանցվու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմի  կողմի ց, որը պարտավոր է գրանցու մի ց 
5 օրվա ժամկետու մ հրապարակել մտցված փաստաթղթերը և դրա հետ մի ասին 
հրապարակել տեղեկանք, որտեղ մատնանշված պետք է լինի սակրեբու լոյի այն 
հանձնաժողովը (հանձնաժողովն երը), որոնց փոխանցվել են այս փաստաթղթերը 
քննարկելու  համար, սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երու մ և սակրեբու լոյի 
ֆրակցիաներու մ դրանց քննարկման ժամկետները, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի 
(հանձնաժողովն երի) և սակրեբու լոյի ֆրակցիաների գտնվելու  տեղը և նիստերի 
ժամանակացու յցը, նախագիծը նիստին դու րս բերելու  ենթադրական ժամանակը, 
սակրեբու լոյի աշխատակազմի  հասցեն, որտեղ կարող են ներկայացված լինել 
կարծիքներ նախագծի կապակցու թյամբ, դրանք ներկայացնելու  ժամկետը:

Սակրեբու լոյի աշխատակազմու մ գրանցվելու ց հետո, ինքնակառավարող 
մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը և բյու ջեի նախագիծը 
նախնական քննարկման համար փոխանցվու մ է սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովն երին և ֆրակցիաներին: Սակրեբու լոյի ֆինանսա-բյու ջետային 
հանձնաժողովի եզրակացու թյու նը, սակրեբու լոյի այլ հանձնաժողովն երի, 
սակրեբու լոյի ֆրակցիաների, սակրեբու լոյի անդամն երի, հասարակական 
կազմակերպու թյու նների, իրավաբանական անձանց, քաղաքացիների 
առաջարկու թյու նները, դիտողու թյու նները և գնահատու մն երը ինքնակառավարող 
մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթղթի և բյու ջեի նախագծի մասին 
սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն հանձնվու մ է նոյեմբերի 25-ից ոչ ու շ: 
Սակրեբու լոյի աշխատակազմը պետք է ապահովի մտած դիտողու թյու նների, 
եզրակացու թյու նների և առաջարկու թյու նների գրանցու մը, համակարգու մը և 
մտած բոլոր դիտողու թյու նները և առաջարկու թյու նները հանձնի սակրեբու լոյի 
նախագահին նոյեմբերի 25-ից ոչ ու շ:

Սակրեբու լոյի նախագահը, բյու ջեի նախագծի մասին արտահայտված 
դիտողու թյու նների առկայու թյան դեպքու մ, նոյեմբերի 25-ից ոչ ու շ բյու ջեի 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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նախագիծը, արտահայտված բոլոր դիտողու թյու ններով վերադարձնու մ է 
գամգեբելիին (քաղաքապետին):

Գամգեբելին (քաղաքապետը) ֆինանսական ծառայու թյան հետ, ֆինանսա-
բյու ջետային հանձնաժողովի, սակրեբու լոյի ֆրակցիաների ներկայացու ցիչների և 
անհրաժեշտու թյան դեպքու մ դիտողու թյու նների այլ հեղինակների հետ մի ասին, 
պարտավոր է քննարկել բյու ջեի նախագծով արտահայտված դիտողու թյու նները 
և նու յն կամ ու ղղված տարբերակը ներկայացնել սակրեբու լոյի նախագահին 
դեկտեմբերի 10-ից ոչ ու շ: Նախագիծը ներկայացնելու  հետ մի ասին գամգեբելին 
(քաղաքապետը) սակրեբու լոյի նախագահին պետք է ներկայացնի եզրակացու թյու ն 
արտահայտված դիտողու թյու նների կապակցու թյամբ, որտեղ նշվու մ է 
յու րաքանչյու ր դիտողու թյու նը և այս դիտողու թյու նը ընդու նելու  կամ մե րժելու  
հիմն ավորու մը:

Բյու ջեի նախագծով արտահայտված դիտողու թյու նների քննարկման 
գործընթացը ընդհանու ր առմամբ ղեկավարու մ և համակարգու մ է սակրեբու լոյի 
նախագահը: Բյու ջեի նախագծով արտահայտված դիտողու թյու նների մասին 
գամգեբելիի (քաղաքապետի) եզրակացու թյան և բյու ջեի ու ղղված տարբերակը 
(ու ղղու մն երի դեպքու մ) հրապարակու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմը 
սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց այն սակրեբու լո մտցնելու ց 2 օրվա ժամկետու մ:

Բյու ջեի նախագծի քննարկու մ սակրեբու լոյի նիստու մ: Բյու ջեի նախագծի 
կապակցու թյամբ դիտողու թյու նների գոյու թյու ն չու նենալու  դեպքու մ նրա 
քննարկու մը սկսվու մ է բյու ջեի նախագծի հրապարակու մի ց երկու  շաբաթից ոչ 
շու տ, իսկ դիտողու թյու նների գոյու թյան դեպքու մ՝ դիտողու թյու նների մասին 
գամգեբելիի (քաղաքապետի) եզրակացու թյան հրապարակու մի ց մե կ շաբաթից ոչ 
շու տ:

Բյու ջեի նախագիծը սակրեբու լոյի նիստին ներկայացնու մ է սակրեբու լոյի 
նախագահը: Եթե բյու ջեի նախագծով արտահայտված են դիտողու թյու ններ, 
սակրեբու լոյի նախագահի հետ մի ասին զեկու ցու մով պետք է հանդես գա 
գամգեբելին (քաղաքապետը) կամ նրա կողմի ց նշանակված իրավասու  անձ, 
որը սակրեբու լոյի նիստին ծանոթացնու մ է գամգեբելիի (քաղաքապետի) 
եզրակացու թյու նը արտահայտված դիտողու թյու նների մասին, սակրեբու լոյի 
նիստու մ համազեկու ցմամբ անպայման պետք է հանդես գա սակրեբու լոյի ֆինանսա 
– բյու ջետային հանձնաժողովի նախագահը կամ այս հանձնաժողովի կողմի ց 
նշանակված զեկու ցողը, որը նիստին ծանոթացնու մ է սակրեբու լոյի ֆինանսա–
բյու ջետային հանձնժողովի եզրակացու թյանը: Նու յնպես համազեկու ցմամբ կարող 
են հանդես գալ սակրեբու լոյի ֆրակցիաները:

Բանավեճը սկսվու մ է զեկու ցողին (զեկու ցողներին) և համազեկու ցողին 
(համազեկու ցողներին) ու նկնդրելու ց հետո: Բյու ջեի նախագծի քննարկու մը 
ընթանու մ է մի  կողմի ց համարների շարքի համաձայն, մյու ս կողմի ց՝ համարների 
այն խմբի համաձայն, որոնք ներկայացնու մ են առանձին գերատեսչու թյու նների 
ֆինանսական ծախսերի ցանկը:

Առաջին հերթին քննարկվու մ են ծախսային հաշվարկի ընդհանու ր հիմքերը, 
այնու հետև՝ նախագծի առանձին–առանձին հոդվածներ: Եկամտի նախագծի 
քննարկման ժամանակ նախ քննարկվու մ են նախագծի ընդհանու ր հիմքերը, 
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այնու հետև առանձին-առանձին հոդվածներ: Ինչպես եկամտի, այնպես էլ ելքի 
յու րաքանչյու ր հոդված պետք է քվեարկվի առանձին –առանձին:

Սակրեբու լոյի նիստու մ բյու ջեն քննարկելիս նախագծու մ փոփոխու թյու ններ 
մտցնել կարելի է սակրեբու լոյի նախագահի համաձայնու թյամբ, գամգեբելիի 
(քաղաքապետի) հետ համաձայնեցնելով: Համաձայնու թյու ն չստանալու  դեպքու մ 
համարվու մ է, որ նախագիծը համապատասխանաբար բացասական է, եթե 
սակրեբու լոն չի ընդու նու մ այլ որոշու մ:

Բյու ջեի նախագծի հաստատու մ և հրապարակու մ: Ինքնակառավարող մի ավորի 
բյու ջեի նախագիծը հաստատու մ է սակրեբու լոն սակրեբու լոյի անդամն երի 
ցու ցակային կազմի  մե ծամասնու թյամբ, մի նչև նոր բյու ջետային տարվա սկսվելը, 
բացառիկ դեպքերու մ պետական բյու ջեի հաստատու մի ց առնվազն երեք ամսվա 
ընթացքու մ:

Սակրեբու լոյի նիստու մ սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց ներկայացված բյու ջեի 
նախագիծը չընդու նելու  դեպքու մ, սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակային կազմի  
1/3–ի կամ սակրեբու լոյի ֆրակցիայի ներկայացմամբ քվեարկու թյան են դրվու մ այն 
տարբերակները, որոնք սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց դիտողու թյան տեսքով 
ու ղարկվել է գամգեբելիին (քաղաքապետին) և ներկայացված բյու ջեի նախագծու մ 
նախատեսված չէ: Որոշու մ բյու ջեի այլընտրական տարբերակը հաստատելու  
մասին ընդու նվու մ է սակրեբու լոյի անդամն երի ցու ցակային կազմի  առնվազն 1/2-
ով:

Օրենսդրու թյամբ կարգավորված չէ, թե ինչպես պետք է վարվի սակրեբու լոն 
այն դեպքու մ, եթե չի կարողացել ընդու նել բյու ջեի ոչ նախաձեռնողական և ոչ էլ 
այլընտրական նախագիծը: «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 78-րդ 
հոդվածի 7-րդ կետու մ տրված է, որ «պետական բյու ջեի նախագծի հաստատու մի ց 3 
ամսվա ընթացքու մ տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեն չհաստատելու  
դեպքու մ Վրաստանի նախագահը իրավասու  է ներկայացու ցչական մարմն ին 
դադարեցնել իրավասու թյու նը»: Իրավասու թյու նը դադարեցնելու  վտանգից 
բացի, բյու ջեն ներկայացնու մ է ինքնակառավարող մի ավորի գործու նեու թյան 
կարևորագու յն որոշված փաստաթու ղթը: Այդ պատճառով հարկավոր կլինի 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) սահմանվեն բյու ջեի 
նախագծով առաջացած անհամաձայնու թյան կարգավորման մե խանիզմն երը: 
Այդպիսի մե խանիզմ կարող է լինել հետաքրքրվող անձանց մասնակցու թյամբ 
համաձայնեցնող խմբի ստեղծու մ: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ) ցանկալի է գրվի, որ այն դեպքու մ, եթե սակրեբու լոն չի կարողացել 
ոչ ներկայացված բյու ջեի նախագիծը և ոչ էլ այլընտրական տարբերակները 
ընդու նել, սակրեբու լոյի նախագահի հրամանագրով և նրա ղեկավարու թյամբ 
ստեղծվու մ է համաձայնեցնող խու մբ սակրեբու լոյի ֆինանսա-բյու ջետային 
հանձնաժողովի, սակրեբու լոյի ֆրակցիաների, գամգեբելիի (քաղաքապետարանի) 
և շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) ֆինանսական ծառայու թյան 
ներկայացու ցիչների, ինչպես նաև սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց հրավիրված այլ 
հետաքրքրվող անձանց մասնակցու թյամբ: Բյու ջեի նախագծի համաձայնողական 
խու մբը սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց սահմանված ժամկետու մ պետք է 
պատրաստի բյու ջեի նոր նախագիծ, որը օրենքով սահմանված կարգով կքննարկի 
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և կընդու նի սակրեբու լոն:
Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեների հաստատման մասին սակրեբու լոյի 

որոշման մե ջ արտացոլվու մ է. 
 բյու ջեի եկամու տների և հարկերի ինչպես ընդհանու ր ծավալը եկամտի 
հիմն ական աղբյու րների և ծախսերի ու ղղու թյու նների, այնպես էլ եկամտի 
ամե ն տեսակի, յու րաքանչյու ր ծախսու մային սու բյեկտի և մի ջոցառու մն երի 
համաձայն գործառու յթային և տնտեսական բյու ջետային դասակարգման 
համաձայն,
 պահու ստային հիմն ադրամի  ծավալը (չպետք է գերազանցի տարեկան 
բյու ջեով նախատեսված հատկացու մն երի ողջ չափի 2%-ին),
 տարեսկզբին գոյու թյու ն ու նեցող չօգտագործված մի ջոցների, այդ թվու մ 
անցու մային շրջանառու թյան մի ջոցների ծավալը,
 տարեսկզբին գոյու թյու ն ու նեցող պարտավորու թյու նը ծածկելու ն և 
սպասարկման հատկացու մների ծավալը:

Հաստատված բյու ջեի հրապարակու մը և բյու ջեի տեքստի մատչելիու թյու նը 
ապահովու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմը:

գ) Բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան քննարկու մ և հաստատու մ
«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյու նը» տեղական ինքնակառավարման 

գործադիր մարմն ին հանձնարարու մ է ներկայացնել ինքնակառավարող մի ավորի 
բյու ջեի կատարման պարբերական և տարեկան հաշվետվու թյու նները: Դրանց 
քննարկու մը սակրեբու լոյին մի  կողմի ց տալիս է հնարավորու թյու ն մշտապես լինել 
գործի ընթացքու մ և վերահսկողու թյու ն սահմանել բյու ջեի կատարման ընթացքի 
վրա, իսկ մյու ս կողմի ց, գնահատել, թե որքանով արդյու նավետ և ռացիոնալ են 
ծախսերը հաղթահարվել, նվաճվե՞լ են, թե ոչ գերակայու թյու ններով սահմանված 
նպատակները, ինչ հիմն ախնդիրներ գոյու թյու ն ու նեին և ինչը պետք է ի նկատի 
ու նենալ եկող տարվա բյու ջեի նախագիծը կազմե լիս: Միևնու յն ժամանակ, բյու ջեի 
կատարման պարբերական և տարեկան հաշվետվու թյու նների ու նկնդրմամբ 
սակրեբու լոյին հնարավորու թյու ն է տրվու մ գնահատելու  գործադիր մարմն ի 
գործու նեու թյու նը, տալ համապատասխան երաշխավորու թյու ններ և ցու ցմու նքներ, 
իսկ անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, դնել նաև առանձին պաշտոնատար անձանց 
պատասխանատվու թյան հարցը:

«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 85-րդ հոդվածի համաձայն, 
«ամե ն եռամսյակի ավարտվելու ց մե կ ամսվա ժամկետու մ տեղական 
ինքնակառավարման գործադիր մարմի նը համապատասխան ներկայացու ցչական 
մարմն ին ներկայացնու մ է բյու ջեի կատարման եռամսյակային տեսու թյու նը 
մե ծացրած գու մարով, որը պարու նակու մ է եկամու տների, հարկերի (այդ 
թվու մ, պահու ստային հիմն ադրամի ց հատկացված մի ջոցների), մն ացորդի 
փոփոխու թյու նների և ամբողջական սալդոյի փաստացի ծավալների 
համե մատու թյու նը համապատասխան ժամանակաշրջանի պլանային 
ցու ցանիշների հետ»: Այդպիսի բյու ջեի ընթացքի մասին ամե ն եռամսյակային 
զեկու ցու մն երի ու նկնդրու մը սակրեբու լոյին հնարավորու թյու ն է տալիս մշտապես 
լինել գործի ընթացքու մ և վերահսկել բյու ջեի կատարման ընթացքը: Օրենքի 
այս պահանջից ելնելով, սակրեբու լոն պարտավոր է իր ամե ն եռամսյակային 
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աշխատանքային պլանու մ անպայման մտցնել բյու ջեի կատարման ընթացքի 
հարցը: Ավելին, «Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան 84-րդ հոդվածի 
4-րդ կետի համաձայն, «Տեղական ինքնակառավարող մի ավորի ֆինանսական 
մարմի նը ամե ն ամսվա ավարտից հետո 10 օրվա ժամկետու մ պատրաստու մ է 
հաշվետվու թյու ն տեղական ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի եկամու տների, 
հարկագանձու մն երի, մն ացորդի փոփոխու թյան և ամբողջական սալդոյի 
ցու ցադրու մով»: Շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) ֆինանսական 
ծառայու թյան այս ամե նամսյա հաշվետվու թյան ու նկնդրու մը, վերլու ծու թյու նը 
և գնահատու մը համապատասխանաբար պետք է արտացոլվի սակրեբու լոյի 
ֆինանսա- բյու ջետային հանձնաժողովի աշխատանքային պլանու մ:

«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան» 86-րդ հոդվածի համաձայն, բյու ջեի 
կատարման տարեկան հաշվետվու թյու նը սակրեբու լոյին պետք է ներկայացվի 
բյու ջետային տարվա ավարտից 2 ամսից ոչ ու շ:

«Վրաստանի բյու ջետային օրենսդրու թյան 87 –րդ հոդվածով սահմանված է, թե  
առնվազն ինչ լրատվու թյու ն պետք է պարու նակի ինքնակառավարող մի ավորի 
բյու ջեի կատարման տարեկան հաշվետվու թյու նը: Մասնավորապես, այն պետք է 
պարու նակի հետևյալ լրատվու թյու նը. 

 բյու ջեի հաշվեկշիռը բյու ջետային դասակարգման համաձայն,
 բյու ջեի եկամու տների և հարկագանձու մն երի համե մատու թյու նը 
համապատասխան ժամանակաշրջանի պլանային ցու ցանիշների հետ,
 բյու ջեի հաշվեհամարների  վրա գոյու թյու ն ու նեցող մն ացորդները տարեսկզբի 
և ավարտի համար, 
 կազմակերպական կոդերի (գաղտնագրերի) համաձայն ճշգրտված 
հատկացու մն երի և վճարված գու մարների մի ջև անհամապատասխանու թյան 
պարզաբանու մը, եթե այդպիսի անհամապատասխանու թյու նը գերազանցու մ 
է 30%-ին, բացի պահու ստային և նախորդ տարիներին առաջացած պարտքերի 
մարման և դատական որոշու մն երի գործադրման հիմն ադրամն երից,
 լրատվու թյու ն պահու ստային և նախորդ տարիներին առաջացած պարտքերի 
մարման և դատական որոշու մն երի գործադրման հիմն ադրամն երից 
(այսպիսինի գոյու թյան դեպքու մ) մի ջոցների հատկացման իրավիճակի մասին,
 լրատվու թյու ն ծախսու մային հիմն ակու թյու նների կողմի ց անվանված 
գերակայու թյու նների և այս գերակայու թյու նների շրջանակներու մ 
իրականացվելիք ծրագրերի և մի ջոցառու մն երի կատարման մասին,
 լրատվու թյու ն ծրագրային և կապիտալային բյու ջեների կատարման մասին»:

Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյու նը 
քննարկելիս ու շադրու թյու ն պետք է դարձվի «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 57-րդ հոդվածով նախատեսված 
անկախ աու դիտորի եզրակացու թյան վրա: Օրգանական օրենքի այս 
հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն, հրավիրված աու դիտորի կողմի ց տարին մե կ 
անգամ պետք է անցկացվի տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 
ֆինանսական փաստաթղթերի աու դիտորային ստու գու մ: Աու դիտորային 
հաշվետվու թյու նը և եզրակացու թյու նը ներկայացվելու  է սակրեբու լոյի 
նախագահին, որը դրա հետ պետք է ծանոթացնի սակրեբու լոյին: Այդպիսով, 
հարցի լրիվ ու սու մն ասիրման և համապատասխան որոշու մ ընդու նելու  
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նպատակով, ցանկալի է, որ ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի կատարման 
հաշվետվու թյան քննարկու մը կապվի հրավիրված աու դիտորի հաշվետվու թյան 
և եզրակացու թյան քննարկման հետ: Այս հարցերը մի ասնական ենթատեքստու մ 
քննարկելու  նպատակով, անհրաժեշտ է, որ սակրեբու լոյի աշխատակազմը 
բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան գրանցու մի ց հետո, բյու ջեի կատարման 
հաշվետվու թյան հետ մի ասին, հրապարակի նաև անկախ աու դիտորի ստու գման 
նյու թերը և եզրակացու թյու նը տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 
գործու նեու թյան մասին, ինչպես նաև տեղեկանք, որտեղ մատնանշված կլինի 
սակրեբու լոյի այն հանձնաժողովը (հանձնաժողովն երը), որին հանձնվել է 
հաշվետվու թյու նը քննարկելու  համար, հանձնաժողովու մ հաշվետվու թյան 
քննարկման ժամկետները, հանձնաժողովի (հանձնաժողովն երի) գտնվելու  
վայրը և նիստերի ժամանակացու յցը, հաշվետվու թյու նը սակրեբու լոյի նիստին 
դու րս բերելու  ժամանակը, սակրեբու լոյի աշխատակազմի  հասցեն, որտեղ 
կարող են ներկայացված լինել կարծիքներ հաշվետվու թյան կապակցու թյամբ, 
կարծիքներ ներկայացնելու  ժամկետը:

Ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան 
քննարկու մը ձևական գործընթաց չէ: Հաշվետվու թյան քննարկմամբ կատարվու մ 
է նախորդ տարվա աշխատանքի վերլու ծու թյու ն և, որ գլխավորն է, գալիք 
տարվա գործու նեու թյան պլանավորու մ: Այդ պատճառով այս գործընթացու մ 
առավելագու յնս պետք է ընդգրկվեն նաև սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երը 
և ինքնակառավարող մի ավորի բնակչու թյու նը: Նու յնպես, սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) ցանկալի է որոշվեն ինքնակառավարող 
մի ավորի բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան քննարկման մանրամասն և հատու կ 
ընթացակարգերը:

Ցանկալի է, որ սակրեբու լոյի ֆինանսա-բյու ջետային հանձնաժողովը 
և սակրեբու լոյի ֆրակցիաները, իրենց նիստու մ նախապես քննարկեն 
ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյու նը և 
աու դիտորական ստու գման արդյու նքները, այս հարցերով պատրաստեն և 
հրապարակեն իրենց եզրակացու թյու նները: Սակրեբու լոյի նիստու մ քննարկու մը 
սկսելու ց առաջ այս հաշվետվու թյու նների, հանձնաժողովի և ֆրակցիաների 
եզրակացու թյու նների հրապարակու մը ստեղծու մ են հաշվետվու թյու նը ամե ն 
կողմի ց վերլու ծելու  հիմք: Այստեղից ելնելով, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ) ցանկալի է սահմանվի, որ սակրեբու լոյի ֆինանսա–բյու ջետային 
հանձնաժողովը և ֆրակցիաները եզրակացու թյու նները բյու ջեի հաշվետվու թյան 
կապակցու թյամբ սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն հրապարակելու  համար 
ներկայացնեն բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան հրապարակու մի ց մե կ շաբաթյա 
ժամկետու մ: Իր հերթին, սակրեբու լոյի աշխատակազմը այս եզրակացու թյու նները 
պետք է անցկացնի գրանցու մ և հրապարակի:

Նու յնպես, ցանկալի է, հաշվետվու թյու նը հրապարակելու ց հետո, մի նչև նրա 
քննարկու մը անցկացվի նաև հասարակական կարծիքի հարցու մ: Հաշվետվու թյան 
հետ կապված բնակչու թյան կարծիքի հարցու մը բնակչու թյան կողմի ց 
ինքնակառավարման մարմի նների նախորդ տարվա գործու նեու թյան գնահատու մն  
է, ինչը իրատեսորեն հարկավոր կլինի ինքնակառավարման մի ավորների հետագա 
աշխատանքու մ:
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Սակրեբու լոն բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան քննարկու մը ցանկալի է 
որ սկսի հաշվետվու թյան հրապարակու մի ց երկու  շաբաթից ոչ շու տ, որպեսզի 
ինչպես հանձնաժողովն երին և ֆրակցիաներին, այնպես էլ բնակչու թյանը 
տրվի նրա նախնական քննարկման և սեփական կարծիքները ներկայացնելու  
հնարավորու թյու ն:

Բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյու նը սակրեբու լոյի նիստու մ ներկայացնու մ է 
սակրեբու լոյի նախագահը: Սակրեբու լոյի նախագահի հետ մի ասին, զեկու ցու մով 
պետք է հանդես գա գամգեբելին (քաղաքապետը) կամ սակրեբու լոյի նախագահի 
կողմի ց նշանակված անձը, որը սակրեբու լոյի նիստին կներկայացնի բացատրու թյու ն 
հաշվետվու թյան կապակցու թյամբ արտահայտված դիտողու թյու նների մասին: 
Սակրեբու լոն համազեկու ցողի կարգավիճակով պետք է ու նկնդրի անկախ 
աու դիտորի եզրակացու թյու նը, ինչպես նաև սակրեբու լոյի ֆինանսա-բյու ջետային 
հանձնաժողովի և սակրեբու լոյի ֆրակցիաների եզրակացու թյու նները, ինչպես 
նաև սակրեբու լոյի աշխատակազմի  պետի զեկու ցու մը հասարակական կարծիքի 
ու սու մն ասիրու թյան արդյու նքների կապակցու թյամբ (հասարակական կարծիքի 
ու սու մն ասիրու թյու ն անցկացնելու  դեպքու մ):

Սակրեբու լոյի նիստու մ զեկու ցողներին և համազեկու ցողին 
(համազեկու ցողներին) ու նկնդրելու ց հետո սկսվու մ է բանավեճ: Սակրեբու լոն 
մայիսի 1-ից ոչ ու շ պետք է ընդու նի որոշու մ բյու ջեի տարեկան հաշվետվու թյան 
հաստատման կամ չհաստատման մասին: Սակրեբու լոյի կողմի ց մի նչև մայիսի 
1-ը որոշու մ չընդու նելը բյու ջեի կատարման հաստատման մասին, նշանակու մ 
է բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան չհաստատու մ: Սակրեբու լոն բյու ջեի 
տարեկան հաշվետվու թյան քննարկման հետ մի ասին, կարող է մշակել և 
շրջանային վարչու թյանը և (քաղաքապետարանին) տալ երաշխավորու թյու ններ 
գալիք տարվա բյու ջեի նախագծի պատրաստման կապակցու թյամբ: 

8.4 Ինքնակառավարող մի ավորի անու նից պայմանագրերի կնքու մ և 
վերացու մ

Սակրեբու լոյի նախագահը մի աժամանակ ներկայացնու մ է ինքնակառավարող 
մի ավորին և սակրեբու լոյի ղեկավարին, համապատասխանաբար, նա իրավասու  
է ստորագրել սակրեբու լոյի և ինքնակառավարող մի ավորի անու նից կնքված 
պայմանագրերը և համաձայնագրերը: «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 23-րդ հոդվածի առաջին կետի «չ» 
ենթակետը սակրեբու լոյին առանձնահատու կ իրավասու թյու ններ է հատկացնու մ 
«Օրենքով սահմանված դեպքերու մ համաձայնու թյու ն տալ ինքնակառավարող 
մի ավորի անու նից պայմանագրերի և համաձայնագրերի կնքմանը, ինչպես 
նաև համաձայնու թյու ն տալ այնպիսի գործարքների կնքմանը, որոնց արժեքը 
գերազանցու մ է ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի 5%-ին»: Ինչպես օրգանական 
օրենքի վերը նշված հոդվածներից է երևու մ, օրենքը սակրեբու լոյի իրավասու թյանն 
է հատկացնու մ ոչ թե պայմանագրի հաստատու մը, այլ սակրեբու լոյի նախագահի 
համաձայնու թյու նը պայմանագիր կնքելու ն: Այդպիսով, սակրեբու լոն մի նչև 
պայմանագրի կնքու մը սակրեբու լոյի նախագահին տալիս է իրավասու թյու ն 
(համաձայնու թյու ն) ինքնակառավարող մի ավորի կամ սակրեբու լոյի անու նից 
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ապագայու մ պայմանագիր կնքելու  մասին:
Սակրեբու լոյի կողմի ց սակրեբու լոյի նախագահի համաձայնու թյու նը չի նշանակու մ 

սակրեբու լոյի նախագահի նկատմամբ ընդհանու ր առմամբ իրավասու թյան 
շնորհու մ: Սակրեբու լոյի նախագահը պարտավոր է ամե ն կոնկրետ համաձայնագրի, 
պայմանագրի կամ գործարքի մասին ստանալ  համաձայնու թյու ն: Համաձայնու թյու ն 
տալը կատարվու մ է կոնկրետ համաձայնագրի, պայմանագրի կամ գործարքի 
հաստատման վրա: Նման դեպքու մ, եթե գոյու թյու ն ու նի համապատասխան 
համաձայնագրի (պայմանագրի, գործարքի) նախագիծ, սակրեբու լոն քննարկու մ 
է այն և ընդու նու մ է համապատասխան վճիռ: Սակրեբու լոյի որոշու մը կարող է 
լինել ամբողջական կամ համաձայնու թյու ն տալը կատարվի որոշակի պայմանի 
հաստատմամբ (օրինակ, տրվի համաձայնու թյու ն, թե պայմանագրի այս և այս 
հոդվածը փոփոխվի սակրեբու լոյի կողմի ց սահմանված խմբագրու թյամբ): Այն 
դեպքու մ, եթե սակրեբու լոյի նախագահը ստանու մ է լրիվ համաձայնու թյու ն, սակայն 
ստորագրու թյան ժամանակ պարզվեց, որ պայմանագրի (համաձայնագրի, գործարքի) 
տեքստը տարբերվու մ է այն խմբագրու թյու նից, որը քննարկել է սակրեբու լոն, այս 
տարբերու թյու նը թեկու զև ինքնակառավարող մի ավորի օգտին լինի, սակրեբու լոյի 
նախագահը պարտավոր է նորից ստանալ համաձայնու թյու ն սակրեբու լոյից: Դրա 
հաշվառու մով, համաձայնու թյու ն տալու  ժամանակ ավելի լավ է սակրեբու լոյի 
որոշու մը լինի ոչ թե այնպիսի տեսքով, որ «տրվի համաձայնու թյու ն սակրեբու լոյի 
նախագահին ստորագրելու  ներկայացված պայմանագիրը (համաձայնագիրը, 
գործարքը), այլև համաձայնու թյու ն տալու  ժամանակ որոշվեն այն հիմն ական 
պարամե տրերը, որոնց նախատեսու մը համարվու մ է պարտադիր սակրեբու լոյի այս 
պայմանագիրը (համաձայնագիրը, գործարքը) կնքելու  ժամանակ: Համաձայնու թյու ն 
տալու  այսպիսի ձևը ընդու նելի է առանձնապես այն դեպքու մ, երբ գրավոր որոշված 
չէ պայմանագրի (համաձայնագրի, գործարքի) նախագիծը:

Պայմանագիր (համաձայնագիր, գործարք) կնքելիս սակրեբու լոյի կողմի ց 
համաձայնու թյան որոշու մը ընդու նվու մ է ընդհանու ր կարգով (նիստին ներկա 
սակրեբու լոյի անդամն երի մե ծամասնու թյամբ, ողջ կազմի  1/3–ով):

Սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց պայմանագրի (համաձայնագրի, գործարքի) 
կնքու մը, որը ներկայացնու մ է վարչական պայմանագիր, պետք է կատարվի 
«Վրաստանի ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» պահանջների հաշվառու մով: 
Վարչական պայմանագիրը հանդիսանու մ է վարչական մարմն ի կողմի ց հանրային 
իրավասու թյան իրականացման նպատակով ֆիզիկական կամ իրավաբանական 
անձի հետ, ինչպես նաև այլ վարչական մարմն ի հետ կնքված քաղաքացիական-
իրավական պայմանագիր: «Վրաստանի ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 
հինգերորդ գլու խը նախատեսու մ է հետևյալ հիմն ական դրու յթները.

 եթե օրենքով այլ բան կնքված չէ, հնարավոր է վարչական-իրավական 
հարաբերու թյան առաջացու մ, փոխարինու մ կամ դադարեցու մ վարչական 
պայմանագրի կնքմամբ: Վարչական մարմի նը իրավասու  է կոնկրետ 
վարչական-իրավական հարաբերու թյու նը, որը անհատական վարչական-
իրավական ակտի արձակման ճանապարհով կարգավորելու  իրավասու թյու նը 
նրան օրենքով է շնորհված, կարգավորել վարչական պայմանագիր կնքելով, 
 վարչական պայմանագիր կնքելիս վարչական մարմի նը գործու մ է մի այն 
օրենքով իրեն շնորհված իրավասու թյու նների շրջանակներու մ: Վարչական 
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մարմն ի կողմի ց կնքված վարչական պայմանագիրը չպետք է հակադրվի 
Վրաստանի Սահմանադրու թյանը և օրենսդրու թյանը: Չի թու յլատրվու մ 
վարչական պայմանագրով Վրաստանի սահմանադրու թյան երկրորդ գլխու մ 
նշված մարդու  իրավու նքների և ազատու թյու նների խախտու մ, 
 վարչական պայմանագիրը, որը կնքվել է վարչական ակտի հրատարակման 
փոխարեն, ու ժի մե ջ է մտնու մ այն վարչական մարմն ի գրավոր 
համաձայնու թյու նից հետո, որը, օրենսդրու թյան համաձայն, անհրաժեշտ է 
համապատասխան վարչական-իրավական ակտ հրատարակելու  համար,
 եթե օրենքով այլ բան չի որոշվել, վարչական պայմանագիր կարելի է կնքել 
մի այն գրավոր ձևով,
 հանգամանքները էականորեն փոփոխվելիս, ինչը վն աս է հասցնու մ կողմի ն 
կամ հասարակական շահերին, կողմը իրավասու  է երկրորդ կողմի ց պահանջել 
համաձայնու թյու ն վարչական պայմանագիրը փոփոխելու  համար: Եթե 
փոփոխու թյու նը պայմանագրի մե ջ էականորեն հակադրվու մ է պայմանագրի 
բովանդակու թյանը, կողմը իրավասու  է պահանջել պայմանագրի վերացու մ:

Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանված չէ սակրեբու լոյի կողմի ց սակրեբու լոյի 
նախագահին պայմանագրի (համաձայնագրի, գործարքի) վերացման մասին 
համաձայնու թյու ն տալու  հարցը: Այս հարցը պետք է կարգավորվի սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) և կարող է սահմանվել, որ ինչ կարգով 
կատարվու մ է համաձայնու թյու ն տալը, նու յն կարգով կատարվու մ է պայմանագրի 
(համաձայնագրի, գործարքի) վերացման մասին համաձայնու թյու ն տալը: 

8.5 Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյան ճանաչու մ կամ 
իրավասու թյան վաղաժամկետ դադարեցու մ

Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյան ճանաչման կամ իրավասու թյան 
վաղաժամկետ դադարեցման մասին հարցերը պետք է քննարկվեն սակրեբու լոյի 
առաջիկա նիստու մ որպես առաջին հարց: Այն սակրեբու լոյի օրակարգի մե ջ 
մտցվու մ է փաստը սահմանելու ն պես և այն հետաձգել չի թու յլատրվու մ: 

Սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը վաղաժամկետ դադարեցնելու  հարցով 
սակրեբու լոյի կողմի ց որոշու մը ընդու նվու մ է առանց քվեարկու թյան տեղեկանքի 
տեսքով (բացառու թյու ն է մի այն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Վրաստանի օրգանական օրենքի 322–րդ հոդվածի «ե» ենթակետով սահմանված 
դեպքը, երբ սակրեբու լոյի անդամի  իրավասու թյու նը կարող է դադարեցվել, եթե 
նա անհարգելի պատճհառով 6 ամսվա ընթացքու մ չէր մասնակցու մ սակրեբու լոյի 
աշխատանքին):

 

8.6 Հանրագրի կարգով մտցված հարցի քննարկու մ
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 

582-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն. «Ինքնակառավարող մի ավորու մու մ 
գրանցված ընտրողների առնվազն 1%-ն իրավու նք ու նի պատրաստել և մտցնել 
սակրեբու լոյի որոշման նախագիծ կամ առաջադրել առաջարկու թյու ն սակրեբու լոյի 
նորմատիվային ակտի վերացման, նորմատիվային ակտու մ փոփոխու թյու ններ 
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կամ լրացու մն եր մտցնելու  մասին»:
Առաջարկու թյու նները և նորմատիվային ակտի նախագծերը կհամարվեն 

հանրագրի տեսքով մտցված և կքննարկվեն սակրեբու լոյի նիստու մ, եթե այն 
ստորագրու մ է ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողնհերի 
առնվազն 1%: Հանրագրի վրա ստորագրելու  օրինականու թյու նը և 
ստորագրու թյու նների իսկու թյու նը ստու գու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմը:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 582-րդ 
հոդվածի 2-րդ և 4-րդ կետերի համաձայն, հանրագրի կարգով հարցը մտցված պետք 
է լինի գրավոր, սակրեբու լոյի որոշման նախագծի տեսքով: Հանրագրի կարգով 
մտցված նախագծին պետք է կցվի այս որոշման ընդու նման անհրաժեշտու թյան 
հիմն ավորու մը, նախագծի հեղինակի (հեղինակների) և սակրեբու լոյի նիստին 
նշանակված զեկու ցողի ով լինելը և հասցեն: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
համաձայն, սակրեբու լոն պարտավոր է հանրագրի կարգով մտցված հարցերը 
քննարկել սակրեբու լոյի նիստու մ հանրագրի սակրեբու լոյի աշխատակազմու մ 
գրանցու մի ց մե կ ամսվա ժամկետու մ, եթե հանրագրով հարցի քննարկման ավելի 
ու շ ժամկետ չի պահանջվել:

Օրենքը իրավու նք է շնորհու մ հանրագրի նախաձեռնողին նշանակելու  
զեկու ցող, որը զեկու ցողի կարգավիճակով, խորհրդատվական ձայնի իրավու նքով, 
կմասնակցի սակրեբու լոյի նիստին այս նախագծի քննարկմանը: Սակրեբու լոյի 
աշխատակազմը պարտավոր է հանրագրի նախաձեռնողներին սակրեբու լոյի 
նիստի անցկացման օրը տեղեկացնել նիստից մե կ շաբաթ շու տ:

8.7 Նորմատիվային ակտի նախագծի կրկնակի քննարկու մ 
Օրենսդրու թյամբ սահմանված չեն սակրեբու լոյի կողմի ց մե րժված 

նորմատիվային ակտի կրկնակի քննարկման առանձնահատու կ կանոններ, 
դրանից ելնելով, այն պետք է կարգավորվի սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով), ինչի համար կիրառվու մ են ստորև տրված երաշխավորական 
դրու յթները:

Սակրեբու լոյի կողմի ց մե րժված նախագիծը, որպես օրենք, կարող է կրկնակիորեն 
մտնել սակրեբու լոյի նիստու մ քննարկվելու  մի այն այս որոշու մը կայացնելու ց 3 
ամի ս հետո, բացի այն դեպքից, եթե այս նախագիծը էականորեն վերամշակվել է: 
Սակայն սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) այս ընդհանու ր կարգից 
կարող է սահմանվի բացառու թյու ն: Մասնավորապես, սակրեբու լոյի նախագահը 
գամգեբելիի (քաղաքապետի) ներկայացմամբ իրավու նք ու նի սակրեբու լոյի նիստին 
առաջադրել սակրեբու լոյի կողմի ց մե րժված նորմատիվային ակտի նախագիծը 
կրկնակի քննարկելու  հարցը, նրա անհրաժեշտու թյան պահանջով: Սակրեբու լոն 
պարտավոր է բավարարել սակրեբու լոյի նախագահի այս պահանջը: 

Նորմատիվային ակտի նախագիծը կրկնակի քննարկման դնելու  դեպքու մ, 
սակրեբու լոյի նախագահի առաջարկու թյամբ, կարող է ստեղծվել համաձայնեցնող 
ժամանակավոր աշխատանքային խու մբ, որը հանրագու մարու մ է նախագծի 
նկատմամբ գոյու թյու ն ու նեցող տարբեր դիրքորոշու մն երը և դրանից հետո կդրվի 
նախագիծը կրկնակի քննարկման կամ նախագիծը անհապաղ կքվեարկվի:
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Կրկնակի քվեարկման դրված նորմատիվային ակտը սակրեբու լոյի կողմի ց 
կրկին մե րժվելու  դեպքու մ, նրա կրկնակի ներկայացնելը հնարավոր կլինի մի այն 
ընդհանու ր կարգով: 

8.8. Սակրեբու լոյի կողմի ց պաշտոնատար անձանց ընտրու թյան և 
պաշտոնանկու թյան ընդհանու ր կարգը

Ընտրու թյու նները սակրեբու լոյի նիստու մ, որպես օրենք, անց են կացվու մ բաց 
քվեարկու թյամբ: Սակրեբու լոյի որոշմամբ ընտրու թյու նները կարող են անցկացվել 
գաղտնի քվեարկու թյամբ, քվեաթերթերի մի ջոցով: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքով մանրամասն 
տրված է մի այն սակրեբու լոյի նախագահի ընտրու թյան և պաշտոնանկու թյան 
կարգը: Այլ պաշտոնատար անձանց ընտրու թյան-պաշտոնանկու թյան 
մասին օրենքը այսպիսի մանրամասնեցու մ չի կատարու մ: Սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) անհրաժեշտ է սակրեբու լոյի կողմի ց ընտրվելիք 
այլ պաշտոնատար անձանց ընտրու թյան-պաշտոնանկու թյան կարգի որոշու մ: Այս 
կարգը կարող է լինել հետևյալ կերպ. եթե ընտրու թյու ններին մասնակցու մ էր մե կ 
կամ երկու  թեկնածու  և դրանցից ոչ մե կը չստացավ ձայների մե ծամասնու թյու ն, ապա 
անց է կացվու մ կրկնակի ընտրու թյու ն: Միևնու յն թեկնածու ն կարող է անվանվել 
մի այն երկու  անգամ: Եթե ընտրու թյու ններին մասնակցու մ էր երկու սից ավելի 
թեկնածու  և դրանցից ոչ մե կը չստացավ ձայների անհրաժեշտ քանակու թյու ն, անց 
է կացվու մ ընտրու թյու նների հաջորդ փու լ այն երկու  թեկնածու ների մի ջև, որոնք 
ամե նաշատ ձայն են հավաքել: Եթե ընտրու թյու նների առաջին փու լու մ առաջին 
տեղ անցավ երկու սից ավել թեկնածու , անց են կացվու մ կրկնակի ընտրու թյու ններ: 
Եթե ընտրու թյու նների առաջին փու լու մ երկրորդ տեղ անցավ երկու  կամ ավելի 
թեկնածու , երկրորդ փու լու մ քվեարկվու մ է մի այն առաջին տեղ անցած թեկնածու ն: 
Եթե ընտրու թյու նների երկրորդ փու լ անցած թեկնածու ն չի հավաքու մ ձայների 
անհրաժեշտ քանակու թյու ն, անց են կացվու մ կրկնակի ընտրու թյու ններ:

Սակրեբու լոյի կողմի ց ընտրված անձանց պաշտոնանկու թյան ժամանակ 
կիրառվու մ է նու յն կարգը, ինչ կարգով որ կատարվեց նրանց ընտրու թյու նը, եթե 
օրենքով այլ կարգ չի սահմանվել:     

8.9 Գամգեբելիի (քաղաքապետի) պաշտոնին նշանակել–ազատելու  
մասին համաձայնու թյու ն տալու  կարգը

2009 թվականի դեկտեմբերին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Վրաստանի օրգանական օրենքու մ մտցված փոփոխու թյու ններից 
ամե նակարևորներից մե կը գամգեբելիի (քաղաքապետի) կարգավիճակի 
կապակցու թյամբ փոփոխու թյու նն է: Այս փոփոխու թյան համաձայն, գամգեբելիին 
(քաղաքապետին) պաշտոնին նշանակու մ և պաշտոնից ազատու մ է սակրեբու լոյի 
նախագահը սակրեբու լոյի համաձայնու թյամբ:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
39-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն.«Գամգեբելին (քաղաքապետը) 
հանդիսանու մ է տեղական ինքնակառավարման հանրային աստիճանավոր, որին 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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«Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի համաձայն, սակրեբու լոյի 
համաձայնու թյամբ պաշտոնին նշանակու մ է սակրեբու լոյի նախագահը«: 
«Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի համաձայն, գամգեբելին 
(քաղաքապետը) որպես հանրային աստիճանավոր, պաշտոնին նշանակվու մ 
է մրցու յթի հիման վրա, բացառու թյու ն է, երբ անձը նշանակվու մ է գամգեբելիի 
պաշտոնակատար, մի նչև մրցու յթի անցկացու մը:

Մրցու յթի անցկացման կարգը որոշվու մ է Վրաստանի նախագահի 2009 
թվականի փետրվարի 5-ի N 46 կարգադրու թյամբ «Հանրային պաշտոնները 
զբաղեցնելու  համար մրցու յթի անցկացման կարգի հաստատման մասին»: Այս 
կարգադրու թյան և «Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 84-րդ 
հոդվածի առաջին կետի «զ» ենթակետի համաձայն, տեղական ինքնակառավարման 
աստիճանավորների մրցու յթ անց է կացնու մ տեղական ինքնակառավարման 
աստիճանավորների մրցու թային-ատեստացիոն հանձնաժողովը: Հանձնաժողովի 
նախագահին «Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 85-րդ հոդվածի 
3-րդ կետի համաձայն, նշանակու մ է սակրեբու լոն: Այս նու յն օրենքի 86-րդ հոդվածի 
առաջին կետի համաձայն, մրցու թային-ատեստացիոն հանձնաժողովի անդամն երի 
թվաքանակը և կազմը որոշու մ է հանձնաժողովի նախագահը անպայման 
անհրաժեշտու թյան հաշվառու մով: Այդպիսով, գամգեբելիի (քաղաքապետի) 
պաշտոնի նշանակելու  համար սակրեբու լոն, առաջին հերթին, պետք է ընտրի 
մրցու թային-ատեստացիոն հանձնաժողովի նախագահ: Հատկանշական է, որ 
մրցու թային-ատեստացիոն հանձնաժողովը չի ներկայացնու մ մշտական մարմի ն: 
Այն ստեղծվու մ է կոնկրետ նպատակով մրցու յթ կամ ատեստացիա անցկացնելու  
համար, որից հետո դադարեցնու մ է գործու նեու թյու նը: Այդպիսով, ամե ն մրցու յթ 
կամ ատեստացիա անցկացնելու  համար կրկին պետք է կատարվի հանձնաժողովի 
նախագահի ընտրու թյու ն և ստեղծվի նոր հանձնաժողով: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքով մանրամասնորեն 
սահմանված չէ, թե ինչ կարգով է կատարվու մ սակրեբու լոյի նախագահի 
համաձայնու թյու նը գամգեբելիի (քաղաքապետի) պաշտոնին նշանակելու  
և ազատելու  մասին: Այդ պատճառով, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ) անհրաժեշտ է այս կանոնների սահմանու մը: Ստորև տրված են 
գամգեբելիի (քաղաքապետի) պաշտոնին նշանակել-ազատելու  երաշխավորական 
կանոնները, որոնք կարելի է արտացոլել սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ):

Սակրեբու լոյի նախագահը հայտարարու մ է մրցու յթ գամգեբելիի (քաղաքապետի) 
հաստիքային պաշտոնը զբացեղնելու  համար և «Հանրային ծառայու թյան մասին» 
Վրաստանի օրենքի 34-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, մրցու թային-
ատեստացիոն հանձնաժողովի որոշմամբ, սակրեբու լոյին ներկայացնու մ է 
գամգեբելիի (քաղաքապետի) թեկնածու թյու նը: Սակրեբու լոն քննարկու մ է 
գամգեբելիի (քաղաքապետի) հաստիքային պաշտոնի համար անցկացված 
մրցու յթի արդյու նքները և ընդու նու մ է որոշու մ սակրեբու լոյի նախագահին 
համաձայնու թյու ն տալու  մասին: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
օրգանական օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն, սակրեբու լոյի նախագահին 
համաձայնու թյու ն տալու  մասին որոշու մը ընդու նվու մ է սակրեբու լոյի անդամն երի 
ցու ցակային կազմի  մե ծամասնու թյամբ: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Սակրեբու լոյի կողմի ց սակրեբու լոյի նախագահին համաձայնու թյու ն չտալու  
դեպքու մ, սակրեբու լոյի նախագահը իրավասու  է կրկնակի ներկայացնել նու յն 
թեկնածու թյու նը: Այս դեպքու մ, սակրեբու լոյի կողմի ց սակրեբու լոյի նախագահին 
համաձայնու թյու ն չտալը կամ սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց այդ նու յն 
թեկնածու թյանը երկրորդ անգամ անվանու մը մե րժելու  դեպքու մ, հայտարարվու մ 
է կրկնակի մրցու յթ «Հանրային ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքի 31-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի 39-րդ հոդվածի 
2-րդ կետի համաձայն, սակրեբու լոյի նախագահը իրավասու  է սակրեբու լոյի 
համաձայնու թյամբ պաշտոնից ազատել գամգեբելիին (քաղաքապետին) «Հանրային 
ծառայու թյան մասին» Վրաստանի օրենքին համապատասխան կամ սակրեբու լոյի 
նախագահի կողմի ց նրա գործու նեու թյու նը անբավարար գնահատելու  դեպքու մ: 
Դրա հետ մի ասին, օրգանական օրենքի 20-րդ հոդվածի համաձայն, այս հարցով 
սակրեբու լոյի կողմի ց որոշու մը ընդու նվու մ է սակրեբու լոյի ցու ցակային կազմի  
մե ծամասնու թյամբ: Գամգեբելիի (քաղաքապետի) պաշտոնից ազատելու  մասին 
սակեբու լոյի նախագահի առաջարկու թյանը համաձայնու թյու ն չտալու  դեպքու մ 
այս հարցը սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց կարող է կրկնակիորեն դրվել մի այն 
սակրեբու լոյի հաջորդ հերթական նիստու մ:

8.10 Սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձի պաշտոնաթողու թյու ն
Սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձը կարող է ցանկացած ժամանակ, պատճառը 

նշելով կամ առանց որևէ բացատրու թյան, հայտարարել իր պաշտոնաթողու թյան 
մասին: Դիմու մը ներկայացվու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն, որը գրանցու մ է 
և անհապաղ փոխանցու մ է սակրեբու լոյի նախագահին:

Սակրեբու լոյի նախագահը պարտավոր է դիմու մի ն ծանոթացնել սակրեբու լոյի 
առաջիկա նիստու մ: Սակրեբու լոն առանց քվեարկու թյան, ի գիտու թյու ն է ընդու նու մ 
սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձի դիմու մը պաշտոնաթողու թյան մասին:

Սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձը պաշտոնաթող է համարվու մ դիմու մը 
սակրեբու լոյի աշխատակազմու մ գրանցու մ անցկացնելու ն պես:
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Գլու խ IX. Սակրեբու լոյի իրավական ակտերի ձևակերպման 

և հրապարակման կարգը

9.1 Սակեբու լոյի իրավական ակտերի ձևակերպու մ 
Սակրեբու լոյի իրավական ակտերը կատարվու մ են համապատասխան 

բլանկների վրա «Վրաստանի ընդհանու ր վարչական օրենդրու թյու ն» Վրաստանի 
օրենքի և «Նորմատիվային ակտերի մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանված 
կարգին համապատասխան: Սակրեբու լոյի իրավական ակտերի ձևակերպման 
ժամանակ նախատեսված պետք է լինի այն, որ.

 սակրեբու լոյի իրավական ակտի մե ջ այլ իրավական ակտը նշելիս պետք է 
անվանվի իրավական ակտի տեսակը և վերնագիրը, հոդվածը, կետը (մասը) 
և ենթակետը, իսկ, եթե անհրաժեշտ է՝ նաև նախադասու թյու նը: Իրավական 
ակտու մ նու յն իրավական ակտի որևէ դրու յթը նշելիս, պետք է անվանվի 
մի այն հոդվածը, տքստը (մասը) և ենթակետը, իսկ, եթե անհրաժեշտ է՝ նաև 
նախադասու թյու նը: 
 սակրեբու լոյի իրավական ակտերի վերնագիրը պետք է լինի կարճ և 
համապատասխանի փաստաթղթի բովանդակու թյանը,
 սակրեբու լոյի իրավական ակտերու մ պետք է նշվի սակրեբու լոյի այլ 
իրավական ակտերի կամ դրանց առանձին կետերի ու ժը կորցրած ճանաչելու  
մասին, եթե նոր փաստաթու ղթլը բացառու մ է (չի համապատասխանու մ) 
ավելի վաղ հրատարակված (ընդու նված) գործողու թյու նը,
 սակրեբու լոյի իրավական ակտերով այլ փաստաթղթեր (ժամանակացու յցեր, 
պլաններ, աղյու սակներ և այլն) հաստատելու  կամ իրավական փաստաթղթին 
այլ փաստաթղթեր կցելիս, կցված փաստաթղթերը նշվու մ են որպես 
հավելվածներ: Հավելվածը պետք է ու նենա իր բովանդակու թյամբ սահմանված 
վերնագիր և ցու ցմու նք իրավական փաստաթղթին պատկանալու  մասին, 
 սակրեբու լոյի իրավական ակտերու մ անթու յլատրելի է տերմի նների 
կրճատու մ, բացի այն դեպքերից, երբ փաստաթղթի տեքստու մ մատնանշված է 
համապատասխան նշու մ տերմի նը կրճատված ձևով հետագայու մ կիրառելու  
մասին:.

«Վրաստանի ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 52–րդ հոդվածի 
համաձայն, անհատական–իրավական ակտը պետք է պարու նակի.

 անհատական–իրավական ակտի վերնագիրը,
 իրավասու  պաշտոնատար անձի ազգանու նը, անու նը և ստորագրու թյու նը,
 հրատարակման ժամանակը և տեղը, 
 անհատական–իրավական ակտին հրատարակող մարմն ի կողմի ց շնորհված 
գրանցման համարը,
 անհատական–իրավական ակտու մ պետք է նշվի այն մարմի նը, որտեղ կարելի 
է անհատական վարչական-իրավական ակտը բողոքարկել, նրա հասցեն և 
բողոքը ներկայացնելու  ժամկետը,
 տեղական ինքնակառավարման մարմն ի կողմի ց հրատարակված 
անհատական իրավական ակտի վրա, սեփական զինանշանի գոյու թյան 
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դեպքու մ, պատկերվու մ է Վրաստանի փոքր պետական զինանշանը (դիտողից 
ձախ կողմի  վերին անկյու նու մ) և համապատասխան ինքնառավարող 
մի ավորի զինանշանը (դիտողից աջ կողմի  վերին անկյու նու մ), իսկ սեփական 
զինանշանի գոյու թյու ն չու նենալու  դեպքու մ՝ մի այն Վրաստանի փոքր 
պետական զինանշանը (կենտրոնու մ):

Ակտը ձևակերպելիս հաշվի է առնվելու  «Ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 
53–րդ հոդվածի պահանջը, որի համաձայն.

 գրավոր ձևով հրատարակված անհատական–իրավական ակտը պետք է 
պարու նակի գրավոր հիմն ավորու մ (բացի օրենքով նախատեսված դեպքերից): 
Հիմն ավորու մը նախորդու մ է անհատական–իրավական ակտի որոշման 
մասին: 
 Անհատական իրավական ակտու մ պետք է մատնանշվի այն օրենսդրական 
կամ օրենքին ենթակա նորմատիվային ակտը, կամ նրա համապատասխան 
նորմը, որի հիման վրա էլ հրատարակվել է այս վարչական-իրավական ակտը:

«Ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 521–րդ հոդվածով սահմանված են 
նորմատիվային իրավական ակտի պարտադիր ռեկվիզիտները: Մասնավորապես, 
ամե ն նորմատիվային իրավական ակտ պետք է ու նենա հետևյալ ռեկվիզիտները.

 նորմատիվային ակտի տեսակը,
 նորմատիվային ակտի վերնագիրը,
 նորմատիվային ակտի ընդու նման (հրատարակման) ամսաթիվը և տեղը (եթե 
նորմատիվային ակտու մ մտցված է փոփոխու թյու ն կամ լրացու մ,նաև դրանց 
մտցման ամսաթիվը),
 նորմատիվային ակտը ու ժի մե ջ մտնելու  ամսաթիվը և ակտի գործողու թյան 
ժամկետը (եթե սահմանված ժամկետով է ընդու նված),
 իրավասու  պաշտոնատար անձի ստորագրու թյու նը,
 նորմատիվային ակտը ընդու նող (հրատարակող) մարմն ի կողմի ց շնորհված 
գրանցման համարը, իսկ նորմատիվային ակտերը պետական ռեեստրու մ 
մտցնելու ց հետո, նու յնպես պետական գրանցման գաղտնագիրը՝ կոդը:

Սակրեբու լոյի նորմատիվային իրավական ակտերի վրա պատկերված 
պետք է լինի Վրաստանի փոքր պետական զինանշանը և համապատասխան 
ինքնակառավարող մի ավորի զինանշանը (այդպիսինի գոյու թյան դեպքու մ):

Սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նված որոշու մն երի խմբագրու մը և փաստաթղթային 
ձևակերպու մը իրականացնու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմը: Սակրեբու լոյի 
կողմի ց ընդու նված իրավական ակտը երկու  օրվա ժամկետու մ փոխանցվու մ է 
սակրեբու լոյի նախագահին՝ ստորագրելու  համար:

9.2 Սակրեբու լոյի իրավական ակտերի և նորմատիվային ակտերի 
նախագծերի հրապարակու մ

Սակրեբու լոյի նորմատիվային ակտի նախագծերի հրապարակման ընդհանու ր 
պարտականու թյու նը սահմանված է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Վրաստանի օրգանական օրենքի 581-րդ հոդվածով, որի համաձայն, տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նները, տեղական ծառայու թյու նները և պաշտոնատար 
անձինք պարտավոր են ապահովել նախաձեռնած որոշու մն երի նախագծերի 
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հրապարակու մը:
Նորմատիվային ակտի նախագծի հրապարակման կոնկրետ կարգը տրված է 

«Ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 55–րդ, 56–րդ և 1062-րդ հոդվածներով, 
որոնք սակրեբու լոյին հնարավորու թյու ն են տալիս սակրեբու լոյի նորմատիվային 
ակտի նախագիծը և տեղեկանքը վարչական արտադրու թյու ն սկսելու  մասին 
հրապարակել սակրեբու լոյի պաշտոնական կայք-էջու մ: Եթե գոյու թյու ն չու նի 
պաշտոնական կայք-էջ կամ սակրեբու լոն չի ընտրի նախագծի հրապարակման 
այս ձևը, օրենսդրու թյու նը սակրեբու լոյի նորմատիվային ակտի նախագծի 
հրապարակման այլ կանոններ է կազմու մ: Մասնավորապես, սակրեբու լոյի 
նորմատիվային ակտի նախագիծը պետք է հրապարակվի սակրեբու լոյի 
պաշտոնական տպագիր մարմն ու մ: Այսպիսինի գոյու թյու ն չու նենալու  դեպքու մ, 
նախագիծը պետք է հրապարակվի տպագիր մարմն ու մ, որը տարածվու մ 
է համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորի ողջ տարածքի վրա և 
հրատարկվու մ է շաբաթական գոնե մե կ անգամ կամ նորմատիվային ակտի 
նախագիծը պետք է հայտարարվի հրապարակավ: Հրապարակավ հայտարարու մ 
նշանակու մ է նորմատիվային ակտի նախագծի բաց տեղադրու մ սակրեբու լոյի 
վարչական շենքու մ բոլորի համար մատչելի տեղու մ: Բնակչու թյան կողմի ց 
սակրեբու լոյի նորմատիվային ակտի նախագծերի հետ ավելի լավ ծանոթացու մը 
ապահովելու  նպատակով, ցանկալի է այն տեղադրվի նաև շրջանային վարչու թյան 
լիազորի վարչական շենքու մ:

«Ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան” 1062-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն, 
եթե սակրեբու լոյի նորմատիվային ակտի նախագիծը մե ծ ծավալի է և սակրեբու լոն 
չու նի սեփական կայք-էջ, սակրեբու լոն իրավասու  է հրապարակել մի այն տեղեկանք 
նորմատիվային ակտի ընդու նման հետ կապված վարչական արտադրու թյան 
մասին: Նման դեպքու մ տեղեկանքու մ նշվու մ է նորմատիվային ակտի անվանու մը 
և համառոտ բովանդակու թյու նը: Ցանկալի է տեղեկանքու մ նշվի նաև սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի  և շրջանային վարչու թյան լիազորի վարչական շենքերի հասցեն, 
որտեղ հետաքրքրվող անձը հնարավորու թյու ն կու նենա ծանոթանալու  այս 
նորմատիվային ակտի նախագծին:

«Ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան» 1062-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերի 
համաձայն, սակրեբու լոն, նորմատիվային ակտի նախագծի հետ մի ասին պետք է 
հրապարակի տեղեկանք վարչական արտադրու թյան մասին, որու մ նշվու մ է.

 այն սակրեբու լոյի անվանու մը, որտեղ ընթանու մ է վարչական 
արտադրու թյու նը,
 նորմատիվային ակտի ընդու նման ժամկետը,
 այն սակրեբու լոյի հասցեն, որտեղ հնարավոր է կարծիքներ ներկայացնել,
 կարծիքներ ներկայացնելու  ժամկետը:

Սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նված նորմատիվային ակտի հրապարակման 
կարգը սահմանված է «Նորմատիվային ակտերի մասին» Վրաստանի օրենքով: 
Հատկանշական է, որ օրենքով սահմանված է նորմատիվային ակտի կիրառման 
կարգը, որը գործու մ է մի նչև 2011 թվականի հու նվարի 1-ը և կարգը, որը ու ժի մե ջ 
կմտնի 2011 թվականի հու նվարի 1 –ից:

«Նորմատիվային ակտերի մասին» Վրաստանի օրենքի 26-րդ հոդվածի 
համաձայն, 2011 թվականի հու նվարի 1-ից. 
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 նորմատիվային ակտը պաշտոնական (իրավաբանական ու ժ ու նեցող) է 
համարվու մ նրա ողջ տեքստի «Վրաստանի օրենսդրական մացնե» կայք-էջու մ 
առաջին անգամ հրապարակվելու ց հետո: Պաշտոնական իրավաբանական ու ժ 
ու նեն նաև «Վրաստանի օրենսդրական մացնե»-ի կայք-էջու մ էլեկտրոնային 
ձևով տեղադրված համակարգված նորմատիվային ակտերը:
 Նորմատիվային ակտերը էլեկտրոնային ձևով հրապարակվու մ են Վրաստանի 
արդարադատու թյան նախարարու թյան կառավարման ոլորտու մ գործող 
հանրային իրավու նքի իրավաբանական դեմք՝ «Վրաստանի օրենսդրական 
մացնեի» (հետագայու մ «Վրաստանի օրենսդրական մացնե») կայք-էջու մ: 
 Օրենքին ենթակա նորմատիվային ակտի առանձին դրու յթների 
չհրապարակելը թու յլատրելի է մի այն «Պետական գաղտնիու թյան 
մասին» Վրաստանի օրենքով սահմանված դեպքերու մ: Չի թու յլատրվու մ 
այն նորմատիվային ակտի կամ նրա մասի չհրապարակու մը, որը 
սահմանափակու մ է իրավու նքները և ազատու թյու նները կամ սահմանու մ է 
իրավաբանական պատասխանատվու թյու ն:
 «Վրաստանի օրենսդրական մացնե» -ու մ նորմատիվային ակտի 
հրապարակման համար սահմանված է գին, որի չափը հաստատու մ է 
սակրեբու լոյի արդարադատու թյան նախարարը:

«Նորմատիվային ակտերի մասին» Վրաստանի օրենքի 31-րդ հոդվածի 
համաձայն, մի նչև 2011 թվականի հու նվարի 1-ը. 

 նորմատիվային ակտը պաշտոնական (իրավաբանական ու ժ ու նեցող) 
հրապարակու մ է համարվու մ նրա ողջ տեքստի առաջին հրապարակու մը 
պաշտոնական տպագիր մարմն ու մ՝ «Վրաստանի օրենսդրական մացնեու մ»:
 Տեղական ինքնակառավարման նորմատիվային ակտը «Վրաստանի 
օրենսդրական մացնեու մ» հրապարակելու  համար պետք է ու ղարկվի 
իրավասու  մարմն ի (պաշտոնական անձի) կողմի ց ընդու նվելու ց 
(ստորագրու մի ց) երկրորդ օրից ոչ ու շ:
 Նորմատիվային ակտը «Վրաստանի օրենսդրական մացնեին» հրապարակելու  
համար պետք է ու ղարկվի տպագիր ձևով, էլեկտրոնային տարբերակի 
հետ մի ասին, մե կ օրինակով, ագու ցված և իրավասու  անձի կողմի ց 
կնիքով և ստորագրու թյամբ վկայագրված: Նորմատիվային ակտը մի նչև 
տպագրական ձևով ու ղարկելը հնարավոր է նրա էլեկտրոնային պատճենի 
տեսքով ու ղարկու մը համապատասխան էլեկտրոնային տարբերակի հետ 
մի ասին: Այս դեպքու մ, ու ղարկողը պատասխանատու  է էլեկտրոնային 
պատճենի և տպագրական ձևի նորմատիվային ակտի փոխադարձաբար 
համապատասխանու թյան համար: Նորմաիվային ակտը էլեկտրոնային 
պատճենի տեսքով ու ղարկելու  դեպքու մ, ու ղարկողը պարտավոր է 30 օրվա 
ժամկետու մ փոխանցել «Վրաստանի օրենսդրական մացնեին» տպագիր ձևի 
նորմատիվային ակտը: 

2010 թվականի հու լիսի 14-ին Վրաստանի արդարադատու թյան նախարարի 
N134 հրամանով հաստատվեց «Նորմատիվային ակտերի հաշվառքի», 
համակարգման և հրապարակման ժամանակավոր կարգը»: Ժամանակավոր 
կարգը գործու մ է 2010 թվականի հու լիսի 15-ից մի նչև 2011 թվականի հու նվարի 
1-ը: Այս կանոնի 3-րդ հոդվածի 9-րդ և 10-րդ կետերի համաձայն, նորմատիվային 
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ակտերը հրապարակելու  համար պետք է հավաքվի համակարգչի վրա „Win-
dows“ համակարգու մ „Sylfaen“ տառատեսակով, առնվազն 11 չափով, բացի այն 
դեպքերից, երբ նորմատիվային ակտը բաղկացած է սխեմաներից, աղյու սակներից 
և ցանկերից, որոնցու մ, դրանց ձևաչափից ելնելով, անհնար է 11 կամ ավելի չափի 
տառատեսակի կիրառու մ: Նորմատիվային ակտը, որի ծավալը երկու  կամ ավելի 
էջ է կազմու մ, հրապարակման համար ներկայացված է լինելու  ագու ցված: Այս 
դեպքու մ կնիքը և իրավասու  անձի ստորագրու թյու նը պետք է դրվի վերջին թերթի 
ետևի երեսին այնպես, որ այն պարու նակի թղթի այն մասը, որով ագու ցված է 
նորմատիվային ակտը:

«Նորմատիվային ակտի մասին« Վրաստանի օրենքի 26-րդ հոդվածի 4-րդ 
կետի համաձայն, «Վրաստանի օրենսդրական մացնեու մ» նորմատիվային ակտի 
հրապարակման և սպասարկման գնի չափը, ինչպես նաև հարակագանձման կարգը 
որոշվու մ է Վրաստանի արդարադատու թյան նախարարի հրամանով: Օրենքի 
այս պահանջից ելնելով, 2010 թվականի հու նիսի 21-ին արդարադատու թյան 
նախարարի N116 հրամանով հաստատվեց «Վրաստանի օրենսդրական 
մացնեու մ» նորմատիվային ակտերի հրապարակման համար սահմանված գնի 
չափը: Հրամանի համաձայն, էջերի թվաքանակը հաշվվու մ է հրապարակման 
ներկայացված փաստաթղթի յու րաքանչյու ր էջի համաձայն: Ոչլրիվ էջը հաշվվու մ 
է մե կ էջ:

«Վրաստանի օրենսդրական մացնեու մ» նորմատիվային ակտերի և այլ 
լրատվական փաստաթղթերի հրապարակման համար սահմանվել է հետևյալ գինը.

 Մեկ էջից մի նչև 10 էջը ներառյալ՝յու րաքանչյու ր էջի հրապարակման համար 
20 (քսան) լարի,
 11 էջից մի նչև 50 էջը ներառյալ՝ յու րաքանչյու ր էջի հրապարակման համար 15 
(տասնհինգ) լարի,
 50 էջից ավել՝յու րաքանչյու ր էջի հրապարակման համար 10 (տասը) լարի:

Սակրեբու լոյի նորմատիվային ակտերի հրապարակման կապակցու թյամբ 
հաշվի է առնվելու  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի 
օրգանական օրենքի 581-րդ հոդվածի «բ» ենթակետի պահանջը, որ տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նները, տեղական ծառայու թյու նները և պաշտոնյա 
անձինք պարտավոր են ապահովել ընդու նված նորմատիվային ակտերի 
Վրաստանի օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգով գաղտնագրու մը և դրանց 
մատչելիու թյու նը:

Սակրեբու լոյի անհատական ակտի՝ սակրեբու լոյի կարգադրու թյան 
հրապարակման կանոնները սահմանված են «Ընդհանու ր վարչական 
օրենսդրու թյան» 55-րդ, 56–րդ և 57–րդ հոդվածներով: Սակրեբու լոյի անհատական 
ակտը պետք է հրապարակվի սակրեբու լոյի պաշտոնական տպագիր մարմն ու մ: 
Նմանի գոյու թյու ն չու նենալու  դեպքու մ, անհատական ակտը պետք է հրապարակվի 
տպագիր մարմն ու մ, որը տարածվու մ է վարչական մարմն ի ողջ գործնական 
տարածքի վրա և հրատարակվու մ է շաբաթական գոնե մե կ անգամ կամ 
հրապարակվի հանրորեն: Իսկ դա նշանակու մ է, որ սակրեբու լոյի անհատական 
ակտը տեղադրվելու  է սակրեբու լոյի վարչական շենքու մ բոլորի համար մատչելի 
տեղու մ, բաց ձևով: 

Սակրեբու լոն պարտավոր է նախապես սահմանել, թե պաշտոնական տպագիր 
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մարմն ի գոյու թյու ն չու նենալու  դեպքու մ ինչ կարգով է կատարվելու  սակրեբու լոյի 
անհատական ակտի հրապարակու մը կամ հանրորեն ներկայացնելը:

9.3 Սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյու ն
Սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյու նը պաշտոնական, հանրային 

փաստաթու ղթ է, որտեղ արտացոլվու մ է սակրեբու լոյի նիստի ընթացքը: Ցանկալի 
է կատարվի նիստի աու դիո ձայնագրու թյու ն, ինչը նիստի արձանագրու թյու նը 
կազմողին կհեշտացնի նիստի ընթացքի գործընթացը ճիշտ հաղորդելու ն: Դրա հետ 
մի ասին, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) հարկավոր է մի նչև 
նիստի արձանագրու թյան ստորագրու մը որոշել արձանագրու թյան նախնական 
ծանոթու թյան ժամկետը և ընթացակարգերը, որպեսզի արձանագրու թյու նը 
կազմե լիս բացառվի սխալը:

Սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյու նը ձևակերպելու  ընթացակարգը 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) կարող է արտացոլվել 
հետևյալ կերպ՝ սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյու նը սակրեբու լոյի նիստու մ 
կազմու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմի  համապատասխան աշխատակիցը: 
Սակրեբու լոյի անդամը, ինչպես նաև սակրեբու լոյի նիստին ներկա այլ անձը, 
իրավու նք ու նի ծանոթանալ նիստի արձանագրու թյանը սակրեբու լոյի նիստից 
հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքու մ: Դիտողու թյու նները նիստի 
արձանագրու թյան մասին կարելի է մտցնել արձանագրու թյան հետ ծանոթու թյան 
համար հատկացված ժամկետու մ: Նիստի արձանագրու թյու նու մ արտահայտված 
դիտողու թյու նները հաղորդվու մ են սակրեբու լոյի նախագահին, որը արտահայտված 
դիտողու թյու ններին համաձայնելու  դեպքու մ տալիս է հանձնարարու թյու ն նիստի 
արձանագրու թյու նը ու ղղելու  մասին: Եթե սահմանված ժամկետու մ դիտողոթյու ններ 
չեն արտահայտվի կամ կու ղղվի նիստի արձանագրու թյու նը և այլ այլ դիտողու թյու ն 
չի մտել, սակրեբու լոյի նախագահը ստորագրու մ է նիստի արձանագրու թյու նը: 
Եթե սակրեբոսւլոյի նախագահը արտահայտված դիտողու թյու նները չի կիսու մ, 
դիտողու թյան հեղինակը իրավու նք ու նի համապատասխան հայտարարու թյամբ 
դիմե լ սակրեբու լոյի նիստին, որը տրված հարցի մասին ընդու նու մ է վերջնական 
որոշու մ: 

«Ընդհանու ր վարչական օրենսդրու թյան»106–րդ հոդվածի առաջին կետով 
սահմանված է, որ կոլեգիալ վարչական մարմն ի ամե ն նիստու մ պետք է կազմվի 
նիստի արձանագրու թյու ն, որտեղ մտցվելու  է. 

 սակրեբու լոյի անվանու մը,
 նիստը անցկացնելու  տեղը, թիվը, ամի սը և տարին,
 արձանագրու թյան հերթական համարը,
 սակրեբու լոյի անդամն երի լրիվ, ցու ցակային և նիստին ներկաների 
թվաքանակու թյու նը,
 նիստի օրակարգը զեկու ցողների ով լինելը նշելով,
 նիստին ելու յթ ու նեցողների ցու ցակը,
 հարցեր, որոնք դրվել են քվեարկու թյան, 
 քվեարկու թյան արդյու նքները,
 սակրեբու լոյի որոշու մն երը:
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Սակրեբու լոյի նիստի արձանագրու թյանը պետք է կցվի նիստին մասնակցող 
սակրեբու լոյի անդամն երի հաշվեմատյանու մ գրանցման թերթը, նիստու մ 
քննարկված նախագծերի բնագրերը, անվանական քվեարկու թյան թերթերը և 
գաղտնի քվեարկու թյան հանրագու մարային արձանագրու թյու նը: Սակրեբու լոյի 
նիստի արձանագրու թյու նը և կցված նյու թերը սակրեբու լոյի աշխատակազմու մ, 
որպես օրենք, պահվու մ են երեք ամսվա ընթացքու մ, այնու հետև հանձնվու մ են 
արխիվին սակրեբու լոյի օրենսդրու թյամբ սահմանված կարգով: 

Նիստի արձանագրու թյու նը և կցված փաստաթղթերը բաց հանրային 
լրատվու թյու ն է և մատչելի է բոլորի համար: Բացառու թյու ն է մի այն այն նիստի 
արձանագրու թյու նը, նիստի արձանագրու թյան այն մասը կամ կցված փաստաթղթերը, 
որոնք պարու նակու մ են գաղտնի լրատվու թյու ն և Վրաստանի օրենսդրու թյան 
համապատասխան, պատկանու մ են փակ լրատվու թյանը (պետական, կոմե րցիոն 
կամ անձնական գաղտնիու թյան պատկանող լրատվու թյու ն):

9.4 Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների և պաշտոնատար 
անձանց գործու նեու թյու նը արտացոլող փաստաթղթերի հրապարակու մ 
և դրանց մատչելիու թյան ապահովու մ

Տեղական ինքնակառավարման իրավական ակտերի հրապարակման հետ 
մի ասին, ոչ պակաս կարևոր են ինքնակառավարման մարմի նների և պաշտոնատար 
անձանց գործու նեու թյու նը արտացոլող փաստաթղթերի, կամ գործու նեու թյան հետ 
կապված լրատվու թյան ժամանակին հրապարակու մը և դրանց մատչելիու թյան 
ապահովու մը: Ինքնակառավարու մ իրականացնելու  մե ջ քաղաքացիների 
ընդգրկվածու թյան և ինքնակառավարման մարմի նների գործու նեու թյան 
թափանցիկու թյան համար սահմանվել է նաև այս փաստաթղթերի ցանկը և դրանց 
հրապարակման ժամկետը, ինչը հնարավորու թյու ն կտա ինքնակառավարող 
մի ավորի բնակչու թյանը հրատապորեն ծանոթանալու  լրատվու թյանը և 
մասնակցու թյու ն ու նենալու  ինքնակառավարման իրականացման գործընթացին: 
Այդ պատճառով, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) հարկավոր է, որ 
սակրեբու լոյի աշխատակազմը որոշի ինչ տեսակ փաստաթղթեր և ինչ ժամկետու մ 
պետք է հրապարակի:

Ստորև տրված են այն փաստաթղթերի թվարկու թյու նը և հրապարակման 
ժամկետները, որոնց արտացոլու մը սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ) կարևոր է: Որոշ դեպքերու մ այս կամ այն փաստաթղթի 
հրապարակման պարտականու թյու նը և ժամկետները որոշված են անձամբ 
օրենսդրու թյամբ.

 տեղեկանք սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի բյու րոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի 
նիստի անցկացման տեղի, ժամանակի և օրակարգի վերաբերյալ և քննարկվող 
հարցերով հետաքրքվող անձանց կողմի ց կարծիքներ ներկայացնելու  ժամկետի 
մասին՝ մի նչև համապատասխան նիստի անցկացու մը գոնե 7 օր շու տ,
 սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի բյու րոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նիստի 
արձանագրու թյու նները՝ ստորագրու թյու նից 2 օրվա ժամկետու մ,
 բյու ջեի նախագծով արտահայտված դիտողու թյու նների մասին գամգեբելիի 
(քաղաքապետի) եզրակացու թյու նը և բյու ջեի ու ղղված տարբերակը՝ (ու ղղելու  
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դեպքու մ)՝ սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց սակրեբու լոյու մ ներկայացնելու ց 
2 օրվա ժամկետու մ, 
 բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյու նը՝ գրանցու մի ց 3 օրվա ժամկետու մ, 
 սակրեբու լոյի ֆինանսա–բյու ջետային հանձնաժողովի և սակրեբու լոյի 
ֆրակցիաների եզրակացու թյու նները բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան 
կապակցու թյամբ՝ բյու ջեի կատարման հաշվետվու թյան հրապարակու մի ց 10 
օրից ոչ ու շ,
 սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձի կողմի ց քաղաքացիների ընդու նման 
ժամանակացու յցը՝ ժամանակացու յցի հաստատու մի ց 2 օրվա ժամկետու մ,
 բնակավայրի ընդհանու ր ժողովի որոշու մը՝ բնակավայրի ընդհանու ր ժողովի 
անցկացու մի ց հինգ օրվա ժամկետու մ,
 բնակչու թյան հարցման արդյու նքները՝ արդյու նքները հանրագու մարելու ց 5 
օրվա ժամկետու մ,
 սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց ընտրողների ընդու նման օրը, տեղը և ժամը՝ 
ընդու նելու թյու նը սկսվելու ց գոնե մե կ շաբաթ շու տ,
 սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց բնակչու թյան հետ հանդիպման օրը, տեղը, ժամը 
և օրակարգը (դրա գոյու թյան դեպքու մ)՝ մի նչև հանդիպու մը գոնե մե կ շաբաթ 
շու տ,
 սակրեու լոյի նախագահի և սակրեբու լոյի անդամի  հաշվետվու թյան տեքստը, 
հաշվետվու թյու նը ներկայացնելու  օրը, տեղը և ժամը՝ հաշվետվու թյու նը 
ներկայացնելու ց գոնե մե կ շաբաթ շու տ,
 սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի բյու րոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի աշխատանքի 
տարեկան հաշվետվու թյու նը՝ներկայացնելու ց 5 օրվա ժամկետու մ,
 գամգեբելիի (քաղաքապետի) շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
ծառայու թյու նների պետերի և շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
տարածքային մարմի նների ղեկավարների տարեկան հաշվետվու թյու նը 
կատարած գործու նեու թյան մասին՝ ներկայացնելու ց 5 օրվա ժամկետու մ,
 տեղական ինքնակառավարման մարմի նների և պաշտոնատար անձանց 
գործու նեու թյու նը արտացոլող այլ փաստաթղթեր՝ սակրեբու լոյի 
աշխատակազմու մ գրանցվելու ց 5 օրվա ժամկեու մ:

Սակեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) պետք է սահմանվի այս 
փաստաթղթերի հրապարակման ձևը, ինչը հնարավորու թյու ն կտա բնակչու թյանը 
առանց խոչընդոտների և հրատապորեն ծանոթանալ հրապարակված 
փաստաթղթերի հետ: Փաստաթղթերի ձևը կարող է լինել հետևյալը՝ եթե 
օրենսդրու թյամբ այլ բան չի սահմանվել, տեղական ինքնակառավարման 
մարմի նների և պաշտոնատար անձանց գործու նեու թյու նը արտացոլող 
փաստաթղթերը պետք է տեղադրվեն ինքնակառավարող մի ավորի կայք-
էջու մ, ինչպես նաև պետք է փակցվեն սակրեբու լոյի և շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) լիազորի շենքի մոտ տեղադրված հատու կ ցու ցանակի վրա 
և հրապարակվեն թերթու մ: Եթե փաստաթու ղթը մե ծ ծավալի է, հատու կ ցու ցանակի 
վրա և թերթու մ կարող է հրապարակվել մի այն այս փաստաթղթի անվանու մը, 
համառոտ բովանդակու թյու նը և ցու ցմու նք, որ նրա հետ ծանոթանալ կարելի է 
սակրեբու լոյի աշխատակազմու մ և շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
լիազորների մոտ:

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Գլու խ X. Սակրեբու լոյի կողմի ց վերահսկողու թյան 

իրականացու մ

10.1 Սակրեբու լոյի կողմի ց վերահսկողու թյու ն իրականացնելու  
էու թյու նը 

Սակրեբու լոյի կարևորագու յն գործառու յթներից մե կը վերահսողու թյան 
իրականացու մն  է նրա գործադիր մարմի նների գործու նեու թյան և սակրեբու լոյի 
որոշու մն երի կատարման վրա: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի 
օրգանական օրենքի 22-րդ հոդվածի առաջին կետի «ե» ենթակետով, սակրեբու լոյի 
առանձնահատու կ իրավասու թյանն է պատկանու մ տեղական ինքնակառավարման 
գործադիր մարմի նների և պաշտոնատար անձանց գործու նեու թյան վերահսկու մը, 
նրանց հաշվետվու թյու նների ու նկնդրու մը և գնահատու մը: Սակրեբու լոն 
ինքնակառավարման գլխավոր մարմի ն է, որը իրավասու  է ընդու նելու  նորմատիվային 
բնու յթի որոշու մն եր: Ճիշտ սակրեբու լոն է պատասխանատու  բնակչու թյան առջև 
ինչպես սեփական, այնպես էլ նրա գործադիր մարմն ի գործու նեու թյան համար: Այդ 
պատճառով սակրեբու լոն, իր հանձնաժողովն երի մի ջոցով, առավելագու յնս պետք է 
ընդգրկված լինի ընդու նված որոշու մն երի գործադրման գործընթացու մ: «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրգանական օրենքի 28-րդ հոդվածի առաջին կետու մ 
կա ցու ցմու նք սակրեբու լոյի հանձնաժողովի ստեղծման երեք գլխավոր պատճառների 
վրա. ա) սակրեբու լոյու մ հարցերի նախնական պատրաստու մ, բ) որոշու մն երի 
կատարմանը աջակցու թյու ն, գ) շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) և նրա 
կառու ցվածքային մի ավորների վերահսկու մ:

Սակրեբու լոն իր կողմի ց ընդու նված որոշու մն երի կատարման, շրջանային 
վարչու թյան (քաղաքապետարանի) գործու նեու թյան, ինքնակառավարող մի ավորի 
ու նեցվածքի կառավարման և ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի ընթացքի 
վերահսկողու թյու նը, հիմն ականու մ, իրականացնու մ է իր հանձնաժողովն երի 
մի ջոցով, թերևս դա չի բացառու մ նաև սակրեբու լոյի կամ սակրեբու լոյի անդամի  
կողմի ց անմի ջական վերահսկողու թյան իրականացու մ:

ա) հարցեր 
Սակրեբու լոն, սակրեբու լոյի հանձնաժողովը, սակրեբու լոյի ֆրակցիան, 

սակրեբու լոյի անդամը իրավու նք ու նի հարցով դիմե լու  տեղական 
ինքնակառավարման ցանկացած պաշտոնատար անձի կամ ինքնակառավարմանը 
ստորադաս մարմն ի (հիմն արկու թյանը): Հարցման կարգով համապատասխան 
պաշտոնատար անձից (մարմն ից, հիմն արկու թյու նից) պահանջվու մ է լրատվու թյու ն 
կոնկրետ որոշված հարցի մասին: Պաշտոնատար անձը (մարմն ի, հիմն արկու թյան 
իրավասու  ներկայացու ցիչը) պարտավոր է իրեն տրված ժամկետու մ տալ բանավոր, 
իսկ պահանջի դեպքու մ՝ գրավոր պատասխան:

բ) ինտերպելացիա
Ինտերպելացիա նշանակու մ է սակրեբու լոյի կամ ներկայացու ցչական մարմն ի 

անդամն երի խմբի կողմի ց գործադիր մարմն ի կամ պաշտոնատար անձի նկատմամբ 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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պահանջ՝ բացատրու թյու ն տալու  իրենց կողմի ց համապատասխան ոլորտու մ 
անցկացված ընդհանու ր կամ կոնկրետ հարցերի մասին: Ինտերպելացիայով 
առաջադրված հարցը, որպես օրենք, նախատեսու մ է այն բանի պարզաբանու մ, թե 
ինչ է արել մարմի նը, կամ պաշտոնատար անձը, ինչ է անու մ, կամ ինչ է մտադիր 
անել իր կառավարման մե ջ գոյու թյու ն ու նեցող ոլորտու մ: 

Ինտերպելացիան, ի տարբերու թյու ն հարցից, որոշակի խմբի պահանջ է: 
Սակրեբու լոյու մ այս խու մբը կարող է լինել անձամբ սակրեբու լոն, որը այս 
նպատակով ստանու մ է համապատասխան կարգադրու թյու ն, նու յնպես 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովը, սակրեբու լոյի ֆրակցիան, ինչպես նաև սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) որոշված սակրեբու լոյի անդամն երի որոշակի 
քանակու թյու ն, օրինակ, առնվազն սակրեբու լոյի 5 անդամ:

Ինտերպելացիայով առաջադրված հարցը, ի տարբերու թյու ն հարցի, քննարկվու մ 
է մի այն սակրեբու լոյի նիստու մ: Ինտերպելացիայով կարող են դիմե լ սակրեբու լոյի 
նախագահին, գամգեբելիին (քաղաքապետին) կամ շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) պաշտոնատար անձին:

Ինտերպելացիայի նախաձեռնողը (բացի սակրեբու լոյից, որը ընդու նու մ է 
համապատասխան կարգադրու թյու ն), այս իրավու նքը կիրառելու  համար գրավոր 
պետք է դիմի  սակրեբու լոյի նախագահին: Դիմու մը հանձնվու մ է սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի ն, որը գրանցու մ է դա և անհապաղ հանձնու մ է սակրեբու լոյի 
նախագահին: Սակրեբու լոյի նախագահը պարտավոր է սակրեբու լոյի բյու րոյի 
առաջիկա նիստու մ դնել ինտերպելացիայով առաջադրված հարցը: Սակրեբու լոյի 
բյու րոն, ինտերպելացիայի նախաձեռնողների և դիմու մի  սու բյեկտի հետ մի ասին, 
պետք է քննարկի ինտերպելացիայով առաջադրված հարցը սակրեբու լոյի նիստի 
օրակարգու մ մտցնելու  ժամկետի մասին: Ինտերպելացիան հարցի նախաձեռնու մ 
է և այն անպայման պետք է մտնի սակրեբու լոյի օրակարգի մե ջ: Սակրեբու լոյի 
նիստու մ հարցի քննարկման ժամանակը որոշու մ է սակրեբու լոյի բյու րոն 
նախաձեռնողի հետ համաձայնու թյամբ, այն բանի հաշվառու մով, որ սակրեբու լոյի 
օրակարգը պետք է հրապարակվի մի նչև սակրեբու լոյի նիստը 7 օր շու տ:

Ինտերպելացիան, ի տարբերու թյու ն հարցի, սակրեբու լոյի նիստի օրակարգի 
անկախ հարց է, որը սակրեբու լոն քննարկու մ է օրակարգի հարցի քննարկման 
կարգով: Դա նշանակու մ է, որ քննարկու մը սկսվու մ է ինտերպելացիայի 
նախաձեռնողների կողմի ց նշանակված զեկու ցողի ու նկնդրմամբ, որին պետք 
է տրվի համապատասխան ժամանակ ինչպես զեկու ցու մ կարդալու  համար 
(ցանկալի է 15 րոպեից պակաս չլինի), այնպես էլ ինտերպելացիայի օբյեկտի 
կողմի ց պատասխանից հետո եզրափակիչ խոսքի համար (ցանկալի է 20 րոպեից 
պակաս չլինի): Ինտերպելացիան, նու յնպես ի նկատի ու նի ընդհանու ր բանավեճի 
անցկացու մ և սակրեբու լոյի կողմի ց որոշակի բնու յթի որոշման ընդու նու մ: 

գ) Հաշվետվու թյան ու նկնդրու մ
Վերահսկողու թյու ն իրականացնելու  կարևորագու յն ձևերից մե կն է 

հաշվետվու թյան ու նկնդրու մը:Սակրեբու լոն իրավու նք ու նի ցանկացած 
ժամանակ պահանջել իր առջև հաշվետու  պաշտոնատար անձին կամ մարմն ին 
հաշվետվու թյան հանձնու մ: Հաշվետվու թյան հանձնու մը կարելի է նախապես 
պլանավորել: Օրինակ, սակրեբու լոյի նախագահը, սակրեբու լոյի բյու րոն, 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երը պարտավոր են ամե ն տարվա վերջին 
սակրեբու լոյին ներկայացնել հաշվետվու թյու ն կատարած գործու նեու թյան 
մասին: Սակրեբու լոն նու յնպես կարող է իր աշխատանքային պլանու մ 
նախատեսել այս կամ այն ծառայու թյան կամ պաշտոնատար անձի 
հաշվետվու թյան ու նկնդրու մ: 

Հաշվետվու թյան ու նկնդրու մը սակրեբու լոյի օրակարգի հարց է և դրա վրա պետք 
է տարածվեն հրապարակայնու թյան բոլոր այն պահանջները, ինչը սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) հաստատված է օրակարգի հարցերի համար: 

Հաշվետվու թյու նը ու նկնդրելիս, որպես օրենք, պետք է կատարվի ոչ մի այն 
կատարած գործու նեու թյան մասին լրատվու թյան ներկայացու մ, այլև կարծիքներ 
ապագայու մ կատարելիք աշխատանքի մասին: 

10.2 Վերահսկողու թյու ն ընդու նված որոշու մն երի գործադրման վրա 
Սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նված որոշու մն երի կատարման վրա սիստեմատիկ 

վերահսկողու թյու ն է իրականացնու մ սակրեբու լոյի բյու րոն, ինչպես նաև 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովը՝ համապատասխան ոլորտի համաձայն:

Սակրեբու լոյի բյու րոն, վերահսկողու թյու ն իրականացնելու  նպատակով, 
իրավասու  է բյու րոյի կամ/և սակրեբու լոյի նիստի օրակարգու մ մտցնել սակրեբու լոյի 
կողմի ց ընդու նված այն իրավական ակտերի ցանկը, որոնց գործադրման վիճակի 
մասին էլ բյու րոն (սակրեբու լոն) պետք է ու նկնդրի լրատվու թյու ն: Այս լրատվու թյու նը 
պետք է ներկայացնի համապատասխան հանձնաժողովը և շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) համապատասխան ծառայու թյու նը: 

Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի և շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
համապատասխան ծառայու թյան զեկու ցու մը պետք է պարու նակի լրատվու թյու ն 
իրավական ակտի գործադրման իրավիճակի, արդյու նավետու թյան, նրա 
գործու նեու թյան ժամանակամի ջոցու մ հայտնաբերված թերու թյու նների և դրանք 
արմատախիլ անելու  համար անհրաժեշտ ու ղղու մն եր մտցնելու  մասին:

Լրատվու թյու նն ու նկնդրելու ց հետո, սակրեբու լոյի բյու րոն (սակրեբու լոն) 
գնահատու մ է կատարած աշխատանքը և իրավասու  է դնելու  համապատասխան 
պաշտոնատար անձի պատասխանատվու թյան հարցը:

Սակրեբու լոյի հանձնաժողովը, վերահսկողու թյու ն իրականացնելու  նպատակով, 
պարտավոր է իր աշխատանքային պլանու մ մտցնել շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) համապատասխան ծառայու թյան պարբերական 
հաշվետվու թյան ու նկնդրու մ և շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
ծառայու թյու ններից պահանջել լրատվու թյան պարբերականորեն մատու ցու մ 
սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նված որոշու մն երի կատարման ընթացքի մասին: 
Սակրեբու լոյի հանձնաժողովը այս հարցերը քննարկու մ է սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովի նիստու մ և, անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, սակրեբու լոյի բյու րոյու մ 
մտցնու մ է հարց բյու րոյի կամ սակրեբու լոյի նիստու մ շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) ծառայու թյան հաշվետվու թյան կամ սակրեբու լոյի կողմի ց 
ընդու նված կոնկրետ որոշման կատարման ընթացքի վերաբերյալ լրատվու թյու ն 
ու նկնդրելու  մասին: 

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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10.3 Վերահսկողու թյու ն շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) գործու նեու թյան վրա 

Շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) գործու նեու թյան վրա 
սիստեմատիկ վերահսկողու թյու ն իրականացնու մ են սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովն երը, որոնք ըստ բնագավառների վերահսկու մ են համապատասխան 
ծառայու թյու նների գործու նեու թյու նը, պարբերաբար ու նկնդրու մ են նրանց 
լրատվու թյու նը և հաշվետվու թյու նները կատարած աշխատանքի մասին, 
մշակու մ են համապատասխան երաշխավորու թյու ններ և եզրակացու թյու ններ, 
որոնք իրականացնելու  համար ներկայացնու մ են սակրեբու լոյի բյու րոյին կամ 
սակրեբու լոյի նիստին: 

Սակրեբու լոյի բյու րոն պարբերաբար, իր կողմի ց հաստատված 
ժամանակացու յցին համապատասխան, ու նկնդրու մ է ինքնակառավարման 
պաշտոնատար անձանց հաշվետվու թյու նները, տալիս է դրանց գնահատականը 
և, անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, բարձրացնու մ է դրանց պատասխանատվու թյան 
հարցը:

Գամգեբելին (քաղաքապետը) կամ նրա իրավասու  անձը պարտավոր է 
սակրեբու լոյի կանոնադրու թյան (ռեգլամե նտի) համապատասխան, եռամսյակը 
մե կ, սակրեբու լոյի բյու րոյին և բյու րոյի որոշմամբ սակրեբու լոյի նիստին 
ներկայացնել հաշվետվու թյու ն ինքնակառավարող մի ավորի բյու ջեի կատարման 
ընթացքի մասին:.

Սակրեբու լոյի աշխատանքի կազմակերպու մ
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Մաս IV

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը 
ինքնակառավարման իրականացմանը 

Գլու խ I. Ինքնակառավարման իրականացմանը 
քաղաքացիների մասնակցու թյան մակարդակները և 
ու ղղու թյու նները 

1.1 Ինքնակառավարման իրականացմանը քաղաքացիների 
մասնակցու թյան մակարդակները 

Վրաստանի Սահմանադրու թյու նը և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 
Վրաստանի օրգանական օրենքը ինքնակառավարու մը մե կնաբանու մ են որպես 
քաղաքացիների իրավու նքը՝ տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 
մի ջոցով վճռելու  տեղական նշանակու թյան հարցերը: Ինքնակառավարու մը, նախ 
և առաջ քաղաքացիների ինքնակազմակերպման ձև է և առանց քաղաքացիների 
մասնակցու թյան նա չի կարող իրականացվել: Ինքնակառավարմանը 
քաղաքացիների ընդգրկվածու թյան որակը պայմանավորու մ է նաև 
ինքնակառավարման ու ժեղացու մը և նրա ու նակու թյու նը անկախորեն և 
բնակչու թյան հետաքրքրու թյու ններին համապատասխան վճռելու  տեղական 
նշանակու թյան հարցերը:

Ինքնակառավարման իրականացման մե ջ քաղաքացիների մասնակցու թյան 
ցածր մակարդակը մե ր ինքնակառավարու թյու նների զարգացման գլխավոր 
խանգարիչ հիմն ախնդիրներից մե կն է: Ինքնակառավարման և բնակչու թյան 
փոխադարձաբար օտարացման և ինքնակառավարման լու ծման հարցերի 
նկատմամբ բնակչու թյան նիհիլիստական վերաբերմու նքը, որը սկիզբ է առնու մ 
խորհրդային կյանքի ժամանակաշրջանից, այն արմատական հարցն է, առանց որի 
լու ծման անհնար է առաջընթաց և զարգացու մ:

Ինքնակառավարման իրականացմանը բնակչու թյան ընդգրկման որակը կարող 
է բաժանվել քաղաքացու  և ինքնակառավարման մարմի նների հարաբերու թյան 
հետևյալ մակարդակների.

ա)անտարբերու թյու ն: Բնակչու թյու նը կապ չու նի և ոչ էլ հետաքրքրվու մ 
է ինքնակառավարման մարմի նների գործու նեու թյամբ: Նու յնպես 
ինքնակառավարման մարմի ններն էլ չեն «անհանգստացնու մ» բնակչու թյանը: 
Նման դեպքու մ տեղի է ու նենու մ բնակչու թյան կողմի ց ինքնակառավարման որպես 
իշխանու թյան մարմի նների անտեսու մ: Իսկ այն հարցերով, որոնք պատկանու մ 
են ինքնակառավարման իրավասու թյանը, բնակչու թյան գոհու նակու թյան կամ 
դժգոհու թյան օբյեկտը մի այն կենտրոնական իշխանու թյու նն է: 

Այսպիսի հարաբերու թյու նը բնու թագրական է այնպիսի հասարակու թյանը, 
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որտեղ մի ջին շերտը դեռևս չի ձևավորվել, երբ գոյու թյու ն ու նի շեշտակի 
արտահայտված մի այն երկու  խու մբ՝ «հարու ստներ» և «աղքատներ»: 
«Հարու ստները» անհատականորեն, սեփական մի ջոցներով կարողանու մ են 
ինքնակառավարման կողմի ց մատու ցվելիք սպասարկու մն երը ստանալ և 
հետաքրքրու թյու ն ինքնակառավարման գործու նեու թյան նկատմամբ չու նեն: Իսկ 
«աղքատները» հոգու մ են գոյու թյան համար և կոմու նալային ծառայու թյու նը նրանց 
համար երկրորդական նշանակու թյու ն ու նի (օրինակ, ճանապարհը կկառու ցվի՞, 
թե ոչ՝ նրանց համար դա գլխավոր գերակայու թյու ն չի ներկայացնու մ, գլխավորն 
է պետու թյան կողմի ց ստացած օգնու թյու նը, նրանց գոյու թյան մի ակ մի ջոցն է): 
Նման հասարակու թյանը անընդու նելի են զարգացու մը և փոփոխու թյու նները: 
«Հարու ստը» գոհ է գոյու թյու ն ու նեցող իրավիճակից և չի ցանկանու մ դրա փոփոխու մ, 
իսկ «աղքատը» կարող է հրապու րվել մի այն հեղափոխու թյան գաղափարով և ոչ թե 
երկարաժամկետ բարեփոխու մն երով:

բ)«Պասսիվ օգտակարու թյու ն»: Բնակչու թյու նը ինքնակառավարու մն  
ընկալու մ է ոչ որպես սեփական ինստիտու ցիա, այլ որպես իշխանու թյան 
ոչլիիրավ ներկայացու ցչի, որը չի կարող ոչ շատ բան կատարել և ոչ էլ վն ասել: 
Հարաբերու թյան որոշիչն է՝ կարո՞ղ է, թե ոչ նա որևէ կերպ օգնել կամ «որևէ կերպ 
աչքի ընկնել»: Նման հասարակու թյու նու մ դեռևս ձևավորված չէ մի ջին շերտը, 
սակայն հասարակու թյան »աղքատ» մասը ու նի այն մասին լրատվու թյու ն, որ 
կարող է նաև ինքնակառավարման կողմի ց ստանալ հավելյալ օգնու թյու ն, բայց 
ինքնակառավարու մն  ու նի սահմանափակ (ոչմշտական և ոչ բոլորի համար) 
հնարավորու թյու ն այս հավելյալ օգնու թյու նը ցու ցաբերելու  համար: 

գ) «Ակտիվ օգտակարու թյու ն»: Բնակչու թյու նը ինքնակառավարու մն  այս 
դեպքու մ էլ ընկալու մ է որպես կենտրոնական իշխանու թյան ներկայացու ցչի և ոչ 
որպես սեփական ինստիտու ցիայի, սակայն փորձու մ է ավելի շատ լրատվու թյու ն 
ստանալ (որպես օրենք, ոչպաշտոնական ճանապարհով) այս մարմն ից ավել 
օգտակարու թյու ն ստանալու  համար: Այս մակարդակը բնու թագրական է մի ջին 
շերտի ձևավորման սկզբնական փու լի համար: Հասարակու թյու նու մ հայտնվու մ է 
բնակչու թյան մաս, որը ու նի հետաքրքրու թյու ն ինքնակառավարման սպասարկու մ 
ստանալու , սակայն իր սակավաթիվու թյան պատճառով, չեն ձևավորվու մ 
ընդհանու ր հետաքրքրու թյու ններ և դրանցից յու րաքանչյու րը փորձու մ է 
անհատական կապ ինքնակառավարման ներկայացու ցիչների հետ: 

դ) «Պասսիվ ընդդիմախոսու թյու ն»: Հասարակու թյան խմբերը (քաղաքական, 
թե ոչկառավարական կազմակերպու թյու ններ) փորձու մ են սիստեմատիկ 
լրատվու թյու ն ստանալ, հետևել ինքնակառավարման մարմի նների 
գործու նեու թյանը, առանձին հարցերի կապակցու թյամբ կատարել հասարակու թյան 
կազմակերպու մ, դրանց ընդհանու ր հետաքրքրու թյու նների կառու ցվածքավորու մ 
և ազդեցու թյու ն ու նենալ ինքնակառավարման կողմի ց ընդու նելի որոշու մն երի 
վրա: Նման դեպքու մ, քաղաքացիների և ինքնակառավարման հարաբերու թյու նը 
կառու ցվու մ է ընդդիմախոսու թյան վրա: Պարզորոշ է դառնու մ երկու  կողմ՝ 
ավել կամ պակաս փոխադարձաբար հակադրված: Այս ընդդիմախոսու թյու նու մ 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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հասարակու թու նը զբաղեցնու մ է նվազ ակտիվ դիրքորոշու մ: Առաջին պլան են 
մղված այն քաղաքական կամ ոչկառավարական կազմակերպու թյու նները, որոնք 
հասարակու թյան անու նից ընդդիմախոսու մ են ինքնակառավարման մարմի ններին: 
Բնակչու թյան պասսիվու թյու նը, մի  կողմի ց, պայմանավորու մ է լրատվու թյու ն 
չու նենալը (այդ ժամանակ բնակչու թյու նը լրատվու թյու ն հիմն ականու մ ստանու մ 
է այս քաղաքական կամ ոչկառավարական կազմակերպու թյու ններից և ոչ թե 
անմի ջականորեն ինքնակառավարու մի ց), իսկ մյու ս կողմի ց՝ ինքնակառավարման 
մարմի նների կողմի ց առանձին քաղաքացու  անտեսու մ (ինքնակառավարման 
պաշտոնատար անձի կողմի ց քաղաքացու  ընդու նու մը կախված է այս քաղաքացու  
ետևու մ կանգնած (քաղաքական, ֆինանսական և այլ) ու ժից): Այսպիսի մակարդակի 
հարաբերու թյու նները բնու թագրական են այն հասարակու թյան համար, որտեղ 
արդեն ձևավորվել է մի ջին շերտը, որը փորձու մ է ընդհանու ր հետաքրքրու թյան 
ձևավորու մ, թերևս ինքնակառավարման հետ նրանց հարաբերու թյու նը 
ոչինտենսիվ բնու յթ է կրու մ: 

ե) «Ակտիվ ընդդիմախոսու թյու ն»: Այս դեպքու մ քաղաքացիներն ու նեն 
հետաքրքրու թյու ն և մե ծ չափով ձեռքը հասնու մ է ինքնակառավարման մարմի նների 
ոչ մի այն արդեն ընդու նված, այլև ընդու նվելիք որոշու մն երի նախագծերին: 
Ինքնակառավարման մարմի նների ներկայացու ցիչներն էլ համե մատաբար ավելի 
բաց են: Առանց խոչընդոտների ընդու նու մ և ու նկնդրու մ են քաղաքացիներին, 
սակայն հարաբերու թյու նու մ նախկինի նման գերակշռու մ է ընդդիմախոսու թյու նը և 
ոչ թե համագործակցու թյու նը: Քաղաքացիները և ինքնակառավարման մարմի նները 
դեռևս կանգնած են տարբեր կողմե րու մ: Այս մակարդակը բնու թագրական է 
այնպիսի հասարակու թյան համար, որտեղ մի ջին շերտը հասարակու թյու նու մ 
թվաքանակով բավական մե ծ մաս է կազմու մ, որի պատճառով էլ, տեղական 
իշխանու թյան կողմի ց դրանց անտեսու մ չի կատարվու մ, սակայն դեռևս չկա 
պատրաստվածու թյու ն փոխհետաքրքրու թյու նների հաշվառման համար: 

զ) «Խորհրդատվու թյու ն»: Այս դեպքու մ հարաբերու թյու նը երկկողմ է: Ոչ 
մի այն քաղաքացիները, այլև ինքնակառավարու մը նու յնպես փորձու մ է ավել 
լրատվու թյու ն ստանալ քաղաքացիներից: Ունկնդրու մ և քննարկու մ է նրանց 
երաշխավորու թյու նները և առաջարկու թյու նները: Նման դեպքու մ բնակչու թյան 
հարաբերու թյու նը ինքնակառավարման հետ ամե նօրյա է և ինքնակառավարու մը 
նրանց համար «օտար» չէ: Այդպիաի հասարակու թյու նու մ, որտեղ մի ջին շերտը 
առաջատար մաս է գրավու մ, ձևավորվու մ են ընդհանու ր հետաքրքրու թյու ններ, 
որոնք ու ղղված են բարեփոխու մն երի անցկացմանը: Փոխվու մ է հարաբերու թյան 
բնու յթը հասարակու թյան և ինքնակառավարման մի ջև: Այս հարաբերու թյու նու մ 
առաջատար դեր է զբաղեցնու մ համաձայնու թյան հասնելը, փոխադարձ 
հետաքրքրու թյու նների հաշվառու մը և ոչ թե մի ակոմանի ընդդիմախոսու թյու նը: 
Ճիշտ այս մակարդակից է սկսվու մ համագործակցու թյու նը բնակչոու թյան և 
ինքնակառավարման մի ջև: 

է) «Ընդգրկվածու թյու ն որոշու մ ընդու նելու  գործընթացին»: Ինքնակառավարման 
մարմի նները իրենք են փորձու մ առավելագու յնս գրավել և ընդգրկել բնակչու թյանը 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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որոշման մշակման և ընդու նման գործընթացին: Բնակչու թյու նն էլ տիրու մ է ողջ 
լրատվու թյանը և ակտիվորեն մասնակցու մ է որոշման ընդու նմանը: Քաղաքացին 
զգու մ է, որ ինքն ու նի լրիվ հնարավորու թյու ն մասնակցելու  կառավարմանը: 

ը) «Գործընկերու թյու ն»: Բնակչու թյան ներկայացու ցիչները մասնակցու մ են ոչ 
մի այն որոշու մն երի ընդու նման գործընթացին, այլև ակտիվորեն են ընդգրկված այս 
որոշու մն երի իրականացման գործընթացին: Բնակչու թյու նը և ինքնակառավարու մը 
գործընկերներ են և հավասարապես են ստանձնու մ պատասխանատվու թյու նը 
ընդու նած որոշու մն երի արդյու նքների համար: 

թ) «Ինքնակազմակերպու մ»: Սա քաղաքացիների մասնակցու թյան ամե նաբարձր 
մակարդակն է: Այստեղ բնակչու թյու նը և ինքնակառավարու մը ընկալվու մ է որպես 
մի ասնական օրգանիզմ և դրանց մի ջև ոչ պատնեշ և ոչ էլ «մի ջնորդ» գոյու թյու ն 
չու նի:

1.2 Ինքնակառավարման իրականացմանը քաղաքացիների 
մասնակցու թյան ու ղղու թյու նները

 «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքու մ 
2009 թվականի դեկտեմբերի 28-ին մտցված փոփոխու թյամբ, օրգանական 
օրենքին ավելացավ հատու կ X1 գլու խը «Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը 
ինքնակառավարման իրականացման մե ջ»: Այս գլխով, մի  կողմի ց, սահմանվու մ 
են ինքնակառավարման մարմի նների, պաշտոնատար անձանց և սակրեբու լոյի 
անդամն երի պարտականու թյու նները՝ ընդու նեն, կազմակերպեն հանդիպու մն եր և 
հանձնեն հաշվետվու թյու ններ բնակչու թյանը, իսկ մյու ս կողմի ց՝ քաղաքացիների 
իրավու նքները՝ մասնակցելու  որոշու մ ընդու նելու  գործընթացին և վերահսկելու  
ինքնակառավարման մարմի նների գործու նեու թյու նը: Օրգանական օրենքի մե ջ 
մտցված այս լրացու մով ստեղծվեց իրավական հաշվեկշիռ ինքնակառավարման 
իրականացման մե ջ քաղաքացիների ընդգրկվածու թյանը աջակցելու  համար: Թերևս 
մի այն օրենքի ընդու նու մը ինքնըստինքյան չի պայմանավորու մ քաղաքացիների 
ընդգրկվածու թյու ն: Անհրաժեշտ է սակրեբու լոն իր գործու նեու թյան գերակայող 
ու ղղու թյու ններից մե կ ընդու նի օրգանական օրենքի այս X1 գլխի իմպլեմե նտացիան 
և ինքնակառավարման գործու նեու թյու նու մ քաղաքացիների մասնակցու թյան 
աջակցու թյու նը: Այս նպատակով, սակրեբու լոն իր կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ) կարևորագու յն տեղ պետք է հատկացմի  օրգանական օրենքով 
սահմանված քաղաքացիների մասնակցու թյան ընթացակարգերի և մի ջոցների 
մանրամասնեցմանը: Բացի դրանից, տեղական առանձնահատկու թյան 
հաշվառու մով, սակրեբու լոն ու նի լրիվ իրավու նք իր կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) որոշելու  այն հավելյալ մե խանիզմն երը, որոնք ապահովու մ 
և աջակցու մ են քաղաքացիների ընդգրկվածու թյու նը ինքնակառավարման 
իրականացմանը: 

Ինքնակառավարման իրականացմանը քաղաքացիների մասնակցու թյան 
գործընթացու մ կարելի է առանձնացնել երեք գլխավոր ու ղղու թյու ններ.

 իրազեկու մ,

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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 մասնակցու թյու ն որոշու մ ընդու նելու  գործընթացին,
 հասարակական վերահսկողու թյու ն: 

Իրազեկվածու թյու նը և մասնակցու թյու նը որոշման ընդու նման գործընթացին 
սահմանված է Վրաստանի օրենսդրու թյամբ: Սակրեբու լոն պետք է կատարի 
դրանց մանրամասնեցու մ սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով), 
ապահովի դրանց արմատավորու մը և, տեղական առանձնահատկու թյան 
հաշվառու մով, գտնի քաղաքացիների ընդգրկվածու թյան ամե նից ավելի լավագու յն 
մի ջոցները: Ինչ վերաբերու մ է հասարակական վերահսկողու թյանը, «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 55-րդ հոդվածը, 
որը կազմու մ է տեղական ինքնակառավարման մարմի նների և պաշտոնատար 
անձանց գործու նեու թյան վերահսկողու թյան ձևերը, ցավոք, չի նախատեսու մ 
հասարակական վերահսկողու թյան ձևը: Հասարակական վերահսկողու թյան 
իրականացու մը նախատեսու մ է քաղաքացիների ընդգրկու մ որոշման գործադրման 
գործընթացին: Նման դեպքու մ, կարելի է ասել, որ քաղաքացիները հանդես են 
գալիս որպես սակրեբու լոյի գործընկեր սակրեբու լոյի կողմի ց գործադիր մարմն ի 
գործու նեու թյան վերահսկման գործընթացու մ և նրան հաղորդու մ են լրատվու թյու ն 
սակրեբու լոյի կողմի ց ընդու նված որոշու մն երի գործադրման ընթացքու մ: 
Սակայն, ելնելով այն բանից, որ իրազեկվածու թյու նը և որոշման գործընթացին 
մասնակցու թյու նը նու յնպես որոշակիորեն պարու նակու մ է նաև հասարակական 
վերահսկողու թյան իրականացու մը, այս ու ղղու թյու նը, հիմն ականու մ կարող է 
սահմանափակվել տեղական ինքնակառավարման մարմի նների և պաշտոնատար 
անձանց հաշվետվու թյան ու նկնդրմամբ և գնահատմամբ: 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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Գլու խ II. Իրազեկու մ

2.1 Իրազեկու թյան էու թյու նը 
Իրազեկու մը, մի  կողմի ց, պարու նակու մ է բնակչու թյան համար 

ինքնակառավարման գործու նեու թյան մասին ամբողջական, ժամանակին և բոլորի 
համար հավասարապես մատչելի լրատվու թյան մատակարարու մ, իսկ մյու ս 
կողմի ց, այն մե խանիզմն երն է գտնու մ և գործարկու մ, որոնք հնարավորու թյու ն 
կտան սակրեբու լոյին և սակրեբու լոյի անդամն երին ստանալ լրատվու թյու ն 
բնակչու թյու նից նրանց կարիքների մասին:

Առաջին ու ղղու թյու նը նախատեսու մ է բնակչու թյանը լրատվու թյան 
մատակարարու մ ամբողջու թյամբ և հրատապորեն ինչպես ինքնակառավարման 
մարմի նների որոշու մն երի նախագծերի, այնպես էլ ինքնակառավարման կողմի ց 
ընդու նված իրավական ակտերի մասին: Բնակչու թյանը նու յնպես պետք է 
մատակարարվի այնպիսի կարևոր լրատվու թյու ն, ինչպիսիք են. սակրեբու լոյի, 
սակրեբու լոյի բյու րոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի նիստի անցկացման 
տեղը, ժամանակը և օրակարգը, ինչպես նաև նիստին քննարկելիք հարցերով 
հետաքրքրվող անձանց կողմի ց կարծիքներ ներկայացնելու  ժամկետը. սակրեբու լոյի 
անդամն երի և պաշտոնատար անձանց կողմի ց քաղաքացիների ընդու նման 
ժամանակացու յցը, սակրեբու լոյի անդամի  կողմի ց բնակչու թյան հետ հանդիպման 
օրը, տեղը, ժամը և օրակարգը. տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար 
անձանց և սակրեբու լոյի անդամն երի հաշվետվու թյու նները և այլն: 

Ինչ վերաբերու մ է երկրորդ ու ղղու թյանը, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) հարկավոր է որոշել ինչպես «Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» օրգանական օրենքով տրված քաղաքացիների ընդու նման և 
քաղաքացիների հետ հանդիպու մն երի ձևերը, այնպես էլ գտնել հավելյալ 
գործիքներ, որոնք հնարավորու թյու ն կտան ինքնակառավարման մարմի ններին 
ու նենալ ամբողջական լրատվու թյու ն բնակչու թյան խմբերի կարիքների մասին: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
581–րդ հոդվածի համաձայն, տեղական ինքնակառավարման մարմի նները, 
տեղական ծառայու թյու նները և պաշտոնատար անձինք պարտավոր են, ստեղծել 
կազմակերպչական և նյու թա-տեխնիկական պայմաններ քաղաքացիների 
ընդու նելու թյան համար: Այս նպատակով, հարկավոր է սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) արտացոլվի ինչպես սակրեբու լոյի անդամի , 
այնպես էլ սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձանց կողմի ց քաղաքացիների 
ընդու նման կարգը:

2.2 Սակրեբու լոյի անդամի  և սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձի 
կողմի ց քաղաքացիների ընդու նման կարգը

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
344-րդ հոդվածը, սակրեբու լոյի անդամի ն պարտավորեցնու մ է քաղաքացիների 
ընդու նու մ: Օրենքի այս պահանջի իրականացման համար, կարևոր է նրա 
մանրամասնեցու մը սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ): 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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Այս նպատակով, սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց կարող է հաստատվել 
քաղաքացիների ընդու նման ժամանակացու յց, որի համաձայն էլ, սակրեբու լոյի 
անդամն երը և սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք պարբերաբար ընդու նու մ են 
քաղաքացիներին. սակրեու լոյի անդամն երը՝ ամի սը մե կ անգամ, իսկ սակրեբու լոյի 
պաշտոնատար անձինք՝ գոնե շաբաթը մե կ անգամ:

Սակրեբու լոյի անդամին կամ սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձին, 
քաղաքացիներին ընդու նելու  նպատակով, պետք է հատկացվի սենյակ 
սակրեբու լոյի վարչական շենքու մ (մե ծամասնական կարգով ընտրված 
սակրեբու լոյի անդամը՝ համապատասխան վարչական մի ավորի շրջանային 
վարչու թյան լիազորի վարչական շենքու մ):

Քաղաքացիների ընդու նման կազմակերպու մը պետք է գլխավորի սակրեբու լոյի 
աշխատակազմը: Այս նպատակով, սակրեբու լոյի աշխատակազմը ամե ն ամի ս 
պետք է հրապարակի քաղաքացիների ընդու նելու թյան ժամանակացու յցը, որտեղ 
մատնանշվելու  է քաղաքացիների ընդու նման օրը, տեղը, ժամանակը (օրինակ, 
սակրեբու լոյի անդամն երի համար կարող է սահմանվել առնվազն 3 ժամ, իսկ 
սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձանց համար՝ առնվազն 5 ժամ), ընդմի ջման 
ժամը և յու րաքանչյու ր քաղաքացու  համար հատկացված ժամանակի ռեգլամե նտը 
(օրինակ, առնվազն 10 րոպե):

Քաղաքացիներին ընդու նելիս պետք է կազմվի արձանագրու թյու ն, 
որտեղ արտացոլվելու  են քաղաքացիների կողմի ց առաջադրված հարցերը: 
Արձանագրու թյան կազմու մը ապահովելու  է սակրեբու լոյի աշխատակազմը: 
Արձանագրու թյու նը պետք է ստորագրեն սակրեբու լոյի անդամը/սակրեբու լոյի 
պաշտոնատար անձը և սակրեբու լոյի նախագահի մակագրու մի ց հետո պետք է 
պահվի սակրեբու լոյի աշխատակազմու մ:

Սակրեբու լոյի աշխատակազմը պետք է ապահովի քաղաքացիների ընդու նման 
արձանագրու թյու նու մ ամրագրված հարցերի կատարման վերահսկողու թյու նը 
և քաղաքացիներին հաղորդի լրատվու թյու ն նրա կողմի ց առաջադրված հարցի 
վճռման ընթացքի մասին:

2.3 Սակրեբու լոյի անդամի  և սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձանց 
հանդիպու մը ընտրողի հետ

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 344–
րդ հոդվածի առաջին կետի «զ» ենթակետի համաձայն, սակրեբու լոյի անդամը 
պարտավոր է կազմակերպել ընտրողների հետ հանդիպու մ գոնե երեք ամի սը մե կ 
անգամ: Այս պարտականու թյու նը, պարզ է, վերաբերու մ է ինչպես սակրեբու լոյի 
պաշտոնատար անձանց (սակրեբու լոյի նախագահ, սակրեբու լոյի փոխնախագահ, 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովն երի և սակրեբու լոյի ֆրակցիաների ղեկավարներ), 
այնպես էլ  սակրեբու լոյի անդամն երին: 

Ընտրողի հետ հանդիպման ժամանակացու յցը ցանկալի է հաստատվի 
սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ) պետք է սահմանվի ընտրողների հետ ինչպես անհատական, 
այնպես էլ սակրեբու լոյի անդամն երի խմբի (օրինակ, սակրեբու լոյի ֆրակցիայի 
կամ սակրեբու լոյի հանձնաժողովի) հանդիպման հնարավորու թյու նը: 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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Ընտրողների հետ հանդիպու մը կարող է կայանալ նախապես կազմված 
օրակարգով կամ առանց դրա: Ընտրողների հետ հանդիպման նպատակով, 
հնարավոր է կիրառվի սակրեբու լոյի դահլիճը, այլ շենք կամ հանդիպու մն  անցկացվի 
բաց երկնքի տակ: Ընտրողների հետ հանդիպման օրը, տեղը, ժամը, ինչպես 
նաև օրակարգը (դրա գոյու թյան դեպքու մ) պետք է հրապարակվի սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի  կողմի ց, հանդիպու մի ց մե կ շաբաթ շու տ:

2.4 Սակրեբու լոյի կողմի ց ընտրողների ու նկնդրման կարգը 
(սակրեբու լոյի «դռնբաց նիստ»)

Սակրեբու լոյի կողմի ց ընտրողներին ու նկնդրելու  (սակրեբու լոյի «դռնբաց 
նիստը») որպես ընտրողների հետ հանդիպման ձևերից մե կի արմատավորու մ, 
աջակցու մ է քաղաքացիների ակտիվացմանը և նրանց հնարավորու թյու ն է տալիս 
սակրեբու լոյի և ինքնակառավարման մարմի նների պաշտոնատար անձանց 
ծանոթացնել գոյու թյու ն ու նեցող հիմն ախնդիրներին և արտահայտել կարծիքներ 
դրանց կարգավորման մասին: Այս ձևը կարող է արմատավորվել սակրեբու լոյի 
անդամն երի ընտրողների հետ անհատական հանդիպու մն երի փոխարեն կամ 
որպես քաղաքացիների հետ հանդիպման հավելյալ ձև:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը չի 
սահմանու մ ընտրողների ու նկնդրման (սակրեբու լոյի «դռնբաց նիստ») ինստիտու տը 
և համապատասխանաբար, ոչ էլ դրա անցկացման կարգը: Այստեղից ելնելով, այս 
հարցերը, ցանկալի է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) սահմանվի, 
ինչի համար կարող են կիրառվել ստորև տրված երաշխավորական դրու յթները. 

 սակրեբու լոն գոնե երեք ամի սը մե կ անց է կացնու մ ընտրողների ու նկնդրու մ 
(սակրեբու լոյի «դռնբաց նիստ»),
 ընտրողների ու նկնդրու մը (սակրեբու լոյի «դռնբաց նիստը») անց է կացվու մ 
սակրեբու լոյի նախագահի հրամանով, որը արձակվու մ է ու նկնդրու մի ց գոնե 
7 օր շու տ, 
 ընտրողների ու նկնդրմանը (սակրեբու լոյի «դռնբաց նիստին») պետք է ներկա 
գտնվեն սակրեբու լոյի պաշտոնատար անձինք և սակրեբու լոյի անդամն երը, 
ինչպես նաև գամգեբելին (քաղաքապետը) և շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) պաշտոնատար անձինք,
 ընտրողների ու նկնդրմանը (««դռնբաց նիստին») մասնակցու թյան համար 
ինքնակառավարման մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողը դիմու մով պետք է 
դիմի  սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն մի նչև «դռնբաց նիստի» անցկացու մը 
երկու  օր շու տ,
 սակրեբու լոյի աշխատակազմը գրանցու մ է մտած դիմու մն երը և դիմողի 
հետ համաձայնու թյամբ, կազմու մ է «դռնբաց նիստու մ» ելու յթ ու նեցողների 
ցու ցակը,
 «դռնբաց նիստին» մանակցողների հերթականու թյու նը որոշվու մ է ըստ 
դիմու մն եր մտցնելու , «դռնբաց նիստին» մասնակցող բոլոր անձանց ելու յթի 
համար տրվու մ է 5 րոպեից ոչ ավել, 
 «դռնբաց նիստին» դրված հարցերով բանավեճ չի կայանու մ: «Դռնբաց նիստին» 
ելու յթ ու նեցող ընտրողին հարց առաջադրելու  իրավու նք ու նի մի այն նիստի 
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նախագահը,
 սակրեբու լոյի աշխատակազմը ապահովու մ է «Դռնբաց նիստի» 
արձանագրու թյան կազմու մը, նիստու մ առաջադրված հարցերի հաշվարկը և 
ներկայացնու մ է սակրեբու լոյի բյու րոյի առաջիկա նիստին, որը ընդու նու մ է 
որոշու մ առաջադրված հարցերը համապատասխան հանձնաժողովի կամ/և 
գամգեբելիի (քաղաքապետին) քննարկմանը փոխանցելու  մասին,
 սակրեբու լոյի աշխատակազմը «Դռնբաց նիստին» մասնակցող անձին 
ծանոթացնու մ է իր կողմի ց առաջադրված հարցի քննարման ընթացքի 
հետ և վերահսկու մ է առաջադրված հարցի օրենսդրու թյամբ սահմանված 
ժամկետու մ լու ծու մը: 

2.5 Հասարակական կարծիքի ու սու մն ասիրու մ
Հասարակական կարծիքի ու սու մն ասիրու մը ինքնակառավարման մարմի նների 

կողմի ց քննարկվող հարցով բնակչու թյան վերաբերմու նքը հասկանալու  
կարևորագու յն մի ջոցներից մե կն է: Հասարակական կարծիքի ու սու մն ասիրու թյան 
նպատակն է քննարկվող հարցի մասին բնակչու թյան, հասարակական 
կազմակերպու թյու նների, ինչպես նաև այլ մի ավորու մն երի արտահայտած 
դիտողու թյու նների, առաջարկու թյու նների, երաշխավորու թյու նների հավաքու մը, 
համակարգու մը և այս հարցի մասին նրանց վերաբերմու նքի առաջադրու մը: 
Սա բավականին արդյու նավետ մե խանիզմ է, որպեսզի ինքնակառավարման 
մարմի նները լինեն իրազեկված այս կամ այն հարցով բնակչու թյան դիրքորոշման 
մասին: Դա կարևոր է, քանզի ինքնակառավարու մ, օրգանական օրենքի 
համաձայն, պետք է իրականացվի տեղական բնակչու թյան հետաքրքրու թյու նների 
հաշվառու մով: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 324-
րդ հոդվածի առաջին կետի «գ» ենթակետով սակրեբու լոյի անդամի  ընտրողի հետ 
հարաբերու թյան հնարավորու թյու ններից մե կը մատնանշված է հասարակական 
կարծիքի ու սու մն ասիրու թյու նը: Սակրեբու լոյի անդամը պարտավոր է գիտենալ իր 
ընտրողների վերաբերմու նքը սակրեբու լոյի քննարկման ոլորտու մ մտնող հարցերի 
մասին: Օրգանական օրենքը չի կոնկրետացնու մ հասարակական կարծիքի 
ու սու մն ասիրման ձևերը: Դա նաև բնական է, տարբեր տեսակի հարցերով կարելի 
է անցկացնել տարբեր ձևի հասարակական ու սու մասիրու թյու ն: Այդ պատճառով, 
սակրեբու լոն իր կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) ցանկալի է ի նկատի ու նենա 
հասարակական կարծիքի ու սու մն ասիրման մի  քանի հնարավոր ձև.

 բնակավայրի ընդհանու ր ժողով,
 բնակչու թյան հարցու մ,
 ինտերակտիվ քննարկու մ հեռու ստատեսային հաղորդման, ինտեռնետի կամ 
զանգվածային լրատվական և հաղորդակցու թյան այլ մի ջոցների կիրառմամբ:

Հատկանշական է, որ սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) 
հաստատվի հասարակական կարծիքի ու սու մն ասիրման արդյու նքների կիրառման 
անհրաժեշտու թյու նը: Լրատվու թյու նը հասարակական կարծիքի ու սու մն ասիրման 
արդյու նքների մասին պետք է ու նկնդրվի սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի բյու րոյի, 
սակրեբու լոյի հանձնաժողովի, սակրեբու լոյի ժամանակավոր աշխատանքային 
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խմբի, շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) կառու ցվածքային մի ավորի 
և տարածքային մարմն ի կողմի ց հարցը քննարկելիս:

ա) Բնակավայրի ընդհանու ր ժողով
Բնակավայրի կարևորագու յն սոցիալ-տնտեսական հարցի քննարկման և 

բնակչու թյան կարծիքի ու սու մն ասիրման նպատակով, կարելի է անցկացնել 
բնակավայրի ընտրողների ընդհանու ր ժողով, որին կմասնակցեն բնակավայրու մ 
բնակվող ընտրական իրավու նք ու նեցող քաղաքացիները: 

Ընդհանու ր ժողովը կարող է անցկացվել. ա) սակրեբու լոյի նախագահի, 
սակրեբու լոյի բյու րոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի կամ սակրեբու լոյի ֆրակցիայի 
նախաձեռնու թյամբ, բ) այս բնակավայրից սակրեբու լո ընտրված սակրեբու լոյի 
անդամի  նախաձեռնու թյամբ, գ) բնակավայրու մ բնակվող ընտրողների 1%-ի, 
սակայն առնվազն 30 անձի նախաձեռնու թյամբ:

Սակրեու լոյի աշխատակազմը, մի նչև ժողովի անցկացու մը գոնե 10 օր շու տ, 
հրապարակու մ է տեղեկանք բնակավայրու մ ընդհանու ր ժողով հրավիրելու , 
անցկացնելու  տեղի, ժամանակի և ժողովու մ քննարկվելիք հարցերի մասին:

Այն բանի համար, որ ընդհանու ր ժողովին մասնակցի բնակավայրի բնակիչների 
մե ծ մասը, ցանկալի է բնակավայրու մ, որի բնակչու թյան թվաքանակը չի 
գերազանցու մ 1000 մարդու ց, ժողովն  անց կացվի ըստ թաղամասերի մի ևնու յն կամ 
տարբեր օրերի:

Հասարակական կարծիքի ու սու մն ասիրման նպատակով, բնակավայրի 
ընդհանու ր ժողովին, որպես օրենք, մի այն մե կ հարց պետք է դրվի: Սակայն դա չի 
բացառու մ բնակավայրի ընդհանու ր ժողովի կողմի ց սեփական նախաձեռնու թյամբ 
տեղական ինքնակառավարման իրավասու թյանը պատկանող նաև այլ հարցերի 
քննարկու մ:

Բնակավայրի ընդհանու ր ժողովին պետք է ներկա գտնվի շրջանային վարչու թյան 
(քաղաքապետարանի) լիազորը, այս ընտրատարածքից ընտրված սակրեբու լոյի 
անդամը և սակրեբու լոյի աշխատակազմի  ներկայացու ցիչը, որը կազմու մ է 
բնակավայրի ընդհանու ր ժողովի արձանագրու թյու նը և դրա հետ ծանոթացնու մ է 
ժողովի մասնակիցներին: 

Բնակավայրի ընդհանու ր ժողովի արձանագրու թյու նու մ մտցվու մ է ժողովի 
անցկացման ժամանակը և տեղը, ընդհանու ր ժողովի մասնակիցների թվաքանակը, 
քննարկված հարցը (հարցերը) և ընդու նած որոշու մը (որոշու մն երը): Բնակավայրի 
ընդհանու ր ժողովի արձանագրու թյու նը պետք է ընթերցվի բնակավայրի 
ընդհանու ր ժողովու մ և, արտահայտված դիտողու թյու նների հաշվառու մով, այն 
պետք է ստորագրեն ժողովին ներկա տեղական ինքնակառավարման լիազորը, այս 
բնակավայրից ընտրված սակրեբու լոյի անդամը, սակրեբու լոյի աշխատակազմի  
ներկայացու ցիչը և ժողովի առնվազն հինգ մասնակից: Բնակավայրի ընդհանու ր 
ժողովի որոշու մը պետք է հրապարակվի սակրեբու լոյի աշխատակազմի  կողմի ց 
ժողովը անցկացնելու ց հինգ օրվա ժամկետու մ:

բ) Բնակչու թյան հարցու մ
Բնակչու թյան հարցու մ կարելի է անցկացնել ինքնակառավարող մի ավորու մու մ 

բնակվող ընտրողների կամ դրանց մի  մասի շրջանու մ (բնակավայրու մ կամ 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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բնակավայրերի խմբու մ) տեղական ինքնակառավարման իրավասու թյանը 
պատկանող հարցով բնակչու թյան կարծիքը իմանալու  նպատակով:

Հարցու մ անց է կացվու մ սակրեբու լոյի կարգադրու թյան հիման վրա և որի 
կազմակերպու մը ապահովու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմը: Հարցու մ 
անցկացնելու  ձևը (ընտրովի սոցիոլոգիական հարցու մ, ինքնակառավարող 
մի ավորի (բնակավայրի, բակավայրերի խմբի) բնակչու թյան հարցու մ մե կ կոնկրետ 
հարցով և այլն) որոշվու մ է սակրեբու լոյի կարգադրու թյամբ: Սակրեբու լոյի 
աշխատակազմը բնակչու թյան հարցման արդյու նքները հրապարակու մ է 
հանրագու մարելու ց հինգ օրվա ժամկետու մ:

գ) Հարցի ինտերակտիվային քննարկու մը հեռու ստատեսային հաղորդման, 
ինտեռնետի կամ զանգվածային լրատվու թյան և հաղորդակցու թյան այլ մի ջոցների 
կիրառմամբ

Հարցի ինտերակտիվային քննարկու մը հեռու ստատեսային հաղորդման, 
ինտեռնետի կամ զանգվածային լրատվու թյան և հաղորդակցու թյան այլ մի ջոցների 
կիրառմամբ ամե նաժամանակակից և ճկու ն մի ջոցն է, որպեսզի բոլոր կոնկրետ 
հարցերով շտապ որոշվի բնակչու թյան վերաբերմու նքը:

Ինտերակտիվային հարցման յու րահատկու թյու նը կայանու մ է նրանու մ, 
որ նրա նախաձեռնող կարող է լինել ոչ մի այն սակրեբու լոն, այլև անձամբ 
հեռու ստատեսու թյու նը կամ նաև զանգվածային լրատվու թյան և հաղորդակցու թյան 
այլ մի ջոցները: Սակրեբու լոն առավելագու յնս պետք է խրախու սի այդպիսի 
նախաձեռնու թյու նները, գոնե դրանու մ սակրեբու լոյի ներկայացու ցիչների 
պարտադիր մասնակցու թյան ձևով: 

Հասարակական կարծիքի ու սու մն ասիրման հարցը որոշելիս նշանակալից է 
սակրեբու լոն սահմանի, որ մի նչև սակրեբու լոյի նիստու մ քննարկելը, պարտադիր 
լինի հասարակական կարծիքի ու սու մն ասիրու մը այնպիսի հարցերի մասին, 
ինչպիսիք են. 

 ինքնակառավարող մի ավորի գերակայու թյու նների փաստաթու ղթը, 
 տեղական բյու ջեի և դրա կատարման ամե նամյա հաշվետվու թյու նը, 
 մու նիցիպալային ծրագրերը,
 ինքնակառավարող մի ավորու մու մ վարչական մի ավորների ստեղծու մը և 
վերացու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի սահմանների փոփոխու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի խորհրդանշանը,
 ինքնակառավարող մի ավորի տարածական-տարածքային նախագծու մը,
 ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի գոտիների բաժանու մը դրանց 
սահմանների որոշու մը և փոփոխու մը,
 աշխարհագրական օբյեկտներին անվանու մն երի շնորհու մը,
 գնու մն երի իրականացու մը, որի արժեքը գերազանցու մ է տեղական բյու ջեի 
ծախսերի 5%-ին:. 

Այսպիսի մոտեցմամբ քաղաքացիների մոտ կստեղծվի իրատեսական երաշխիք, 
որ ինքնակառավարման մարմի նները այս հարցերով որոշու մ չեն ընդու նի առանց 
հաշվի առնելու  բնակչու թյան կարծիքը: 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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Գլու խ III. Ինքնակառավարման իրականացմանը 

քաղաքացիների մասնակցու թյան ձևերը

3.1 Սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի, սակրեբու լոյի 
ժամանակավոր աշխատանքային խմբի նիստերին ներկա գտնվելու  կարգը

Ցանկացած անձ իրավու նք ու նի առանց նախնական թու յլտվու թյան, ներկա 
գտնվել սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի, սակրեբու լոյի ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբի բաց նիստերին, սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի 
հանձնաժողովի, սակրեբու լոյի ժամանակավոր աշխատանքային խմբի նիստի 
դահլիճու մ պետք է հատկացված տեղեր լինեն նիստին ներկա գտնվել ցանկացող 
քաղաքացիների համար: Այն դեպքու մ, եթե ցանկացողների թվաքանակը ավել է 
հատկացված տեղերի թվաքանակից, սակրեբու լոյի աշխատակազմը պարտավոր 
է ապահովել նիստի հեռարձակու մը կամ իրենց ձեռքին գոյու թյու ն ու նեցող այն 
տեխնիկական մի ջոցները կիրառել, ինչը նիստին ներկա գտնվելու  ցանկու թյու ն 
ու նեցողներին հնարավորու թյու ն կտա ու նկնդրելու  նիստը:

Նիստին ներկա գտնվելու  իրավու նքը չի նշանակու մ նաև նիստին մասնակցելու  
իրավու նք: Այդ պատճառով սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի, 
սակրեբու լոյի ժամանակավոր աշխատանքային խմբի նիստին ներկա անձը, մի այն 
նիստի նախագահի համաձայնու թյամբ, կարող է հարցեր առաջադրել զեկու ցողին 
և համազեկու ցողին, անել պարզաբանու մ, հայտարարու թյու ն, լրատվու թյու ն կամ 
դիմու մ:

3.2 Սակրեբու լոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի, սակրեբու լոյի 
ժամանակավոր աշխատանքային խմբի նիստերին մասնակցու թյան կարգը

Նիստերին մասնակցու թյու ն ենթադրու մ է քաղաքացու  կողմի ց նիստին ոչ թե 
պասսիվ ներկայու թյու ն, այլև իրավու նք՝ արտահայտելու  կարծիք քննարկվող 
հարցի մասին, զեկու ցողին առաջադրել հարց, ներկայացնել փաստարկներ և 
պաշտպանել իր դիրքորոշու մը: «Տեղական ինքնակառարման մասին» Վրաստանի 
օրգանական օրենքի 583-րդ հոդվածի համաձայն, այս իրավու նքից օգտվել կարող է 
ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողը: 

Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) հարկավոր է մանրամասնորեն 
նկարագրել քաղաքացու  կողմի ց նիստերին մասնակցու թյան ընթացակարգը: 
Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով), կարող է սահմանվել, որ 
ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողը նիստից 2 օր առաջ գրավոր 
պետք է դիմի  սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն: 

Սակրեու լոյի, սակրեբու լոյի հանձնաժողովի, սակրեբու լոյի ժամանակավոր 
աշխատանքային խմբի նիստին ներկա (մասնակցող) անձը պարտավոր է 
նիստերի դահլիճու մ զբաղեցնել մասնակից անձանց հատու կ հատկացված տեղը 
և պահպանել սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե տով) սահմանված նիստի 
կարգ ու  կանոնը պահպանելու  կանոնները: 

Քաղաքացին, եթե մտադիր է նիստերին մասնակցել ոչ բանավոր ելու յթով, այլ 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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գրավոր ձևով, նման դեպքու մ կիրառված պետք է լինի «Ընդհանու ր վարչական 
օրենսդրու թյան» 1064-րդ հոդվածը, որի համաձայն ոչ մի այն գրանցված ընտրողը, 
այլև ամե ն ոք իրավու նք ու նի ով լինելը նշելով կամ առանց դրա սակրեբու լոյին, 
սակրեբու լոյի բյու րոյին, սակրեբու լոյի հանձնաժողովին, սակրեբու լոյի 
ժամանակավոր աշխատանքային խմբին, տեղական ինքնակառավարման 
պաշտոնատար անձանց ներկայացնել սեփական կարծիքը նրանց իրավասու թյանը 
պատկանող հարցերի կապակցու թյամբ: Նիստը պարտավոր է ծանոթանալ 
քաղաքացու  կարծիքին: 

3.3 Ընտրողների կողմի ց սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ հրավիրելու  
իրավու նքը և նիստ անցկացնելու  կարգը

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 24–
րդ հոդվածի առաջին կետի «ե» ենթակետի համաձայն, սակրեբու լոյի արտահերթ 
նիստ հրավիրելու  հիմքերից մե կը համապատասխան ինքնակառավարող 
մի ավորի տարածքու ւմ գրանցված ընտրողների ընդհանու ր թվաքանակի առնվազն 
3%-ի պահանջն է: Ընտրողների կողմի ց այս իրավու նքի իրականացման համար 
այնպես,ինչպես հանրագրի համար հարկավոր է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) որոշվի ստորագրու թյու նների հավաքման, ստորագրու թյու նների 
վերստու գման և արտահերթ նիստ վարելու  կարգը: Այս նպատակով, սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) կարող են արտացոլվել հետևյալ 
ընթացակարգերը.

1) Հայտարարու թյամբ դիմու մ և ստորագրու թյու ններ հավաքելու  բլանկ տալու  
կարգը

 համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված առնվազն 
5-հոգիանոց խու մբն իրավու նք ու նի դիմե լու  սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն 
հայտարարու թյամբ՝ սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ հրավիրելու  
ընթացակարգ սկսելու  մասին,
 դիմու մը պետք է մտցված լինի գրավոր ձևով, որը պետք է ստորագրեն 
նախաձեռնողական խմբի առնվազն 5 անդամ: Դիմու մի ն պետք է կցվի 
արտահերթ նիստ հրավիրելու  մոտիվացու մը և նիստի օրակարգի նախագիծը 
քննարկվելիք հարցի (հարցերի) նշու մով,
 սակրեբու լոյի աշխատակազմը անհապաղ գրանցման է անցկացնու մ մտցված 
դիմու մը և մտցնող անձին հանձնու մ է սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ 
հրավիրելու  աջակիցների ստորագրու թյու ններ հավաքելու  բլանկ,
 աջակիցների ստորագրու թյու նները հավաքելու  բլանկու մ նշված պետք է 
լինի ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողի. ա) անու նը և 
ազգանու նը, բ) ծննդյան ամսաթիվը (տարին, ամի սը և օրը), գ) Վրաստանի 
քաղաքացու  Անձնական վկայականի (Վրաստանի քաղաքացու  անձնագրի) 
և անձնական համարները, դ) գրանցման տեղը (Վրաստանի քաղաքացու  
գրանցման վկայականի համաձայն), ե) ստորագրման ամսաթիվը, զ) 
ստորագրու թյու նը,
 բլանկու մ նշված պետք է լինի ստորագրու թյու նների հավաքման համար 
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պատասխանատու  անձի անու նը, ազգանու նը, գրանցման տեղը (Վրաստանի 
քաղաքացու  գրանցման վկայականի համաձայն) և կապի հեռախոսի 
համարը, ինչպես նաև բլանկը լրացնելու  ամսաթիվը, հաստատված այս անձի 
ստորագրու թյամբ,
 աջակիցների բլանկին պետք է կցվի նախաձեռնողական խմբի կողմի ց 
ներկայացված սակրեբու լոյի արտահերթ նիստի հրավիրման մոտիվացու մը 
և նիստի օրակարգի նախագիծը քննարկվող հարցի (հարցերի) նշու մով: 
Սակրեբու լոյի աշխատակազմի  իրավասու  անձը ապահովու մ է ներկայացված 
սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ հրավիրելու  մոտիվացման, նիստի օրակարգի 
նախագծի և աջակիցների բլանկի ագու ցու մը, ամսաթվի նշու մը և փաստաթղթի 
ստորագրու թյամբ հաստատու մը, 
 արտահերթ նիստ հրավիրելու  նախաձեռնողական խու մբը պարտավոր 
է աջակիցների բլանկներ հանձնելու ց 10 օրվա ժամկետու մ հավաքել 
համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված 
ընտրողների, առնվազն 3%–ի, ստորագրու թյու նները և հանձնել սակրեբու լոյի 
աշխատակազմի ն: 

2) Ստորագրու թյու նների ստու գման կարգը: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ 
(ռեգլամե նտու մ) ստորագրու թյու նների ստու գման կարգը սահմանելիս 
կարող է կիրառվել «Վրաստանի ընտրական օրենսդրու թյան» այն նորմե րի 
համանմանու թյու նը, որը կազմու մ է ստորագրու թյու նների վերստու գման կարգը, 
մասնավորապես. 

 սակրեբու լոյի աշխատակազմի  իրավասու  անձը, նախաձեռնողների 
ներկայու թյամբ, պատահական ընտրու թյան հիման վրա, 
ոչհաջորդականու թյամբ, ստու գու մ է աջակիցների ստորագրու թյու նների 
օրենքով սահմանված թվաքանակու թյան 20 տոկոսի իսկու թյու նը: Եթե 
անվավեր ճանաչվի նրա առնվազն 10 տոկոսը, նու յն կարգով, լրացու ցիչ 
ստու գու մ է աջակիցների ստորագրու թյու նների նու յն քանակու թյու նը: Դրա 
առնվազն 10 տոկոսի անվավերու թյան դեպքու մ, աջակիցների ցու ցակի 
անվավերացված մասը վերադարձվու մ է նախաձեռնողներին և տրվու մ է 2 
օրվա ժամկետ թերու թյու նը վերացնելու  համար: Նախաձեռնողների կողմի ց 
ներկայացված աջակիցների ցու ցակի ու ղղված մասը, մն ացած ցու ցակի հետ 
մի ասին, կրկին ստու գու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմի  իրավասու  անձը 
վերը նշված կարգով: Եթե աջակիցների ստորագրու թյու նների սահմանված 
թվաքանակու թյու նից ավել կրկին անվավերացվի, ապա աջակիցների ցու ցակը 
լրիվու թյամբ անվավեր կհայտարարվի և նախաձեռնողին կմե րժվի,
 աջակիցների ցու ցակու մ ընտրողի սորագրու թյու նը անվավեր է ճանաչվու մ, 
եթե ա) նշված չէ կամ ոչլրիվ է նշված անու նը և ազգանու նը, բ) նշված չէ 
կամ ոչլրիվ է նշված ծննդյան ամսաթիվը (տարին, ամի սը և օրը), գ) նշված 
չէ կամ ոչլրիվ է նշված գրանցման տեղը (անվանված կետը, փողոցը, տան և 
բնակարանի համարները), դ) ստորագրու թյան ամսաթիվը նշված չէ կամ չի 
համընկնու մ աջակիցների ցու ցակի կազմման ժամկետին, ե) ստորագրված 
չէ կամ ստորագրված է այլ անձի կողմի ց և դա գրավոր հաստատու մ է 
ընտրողը, որի փոխարեն կատարված է ստորագրու թյու նը, զ) ստորագրողը 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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չի հանդիսանու մ ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված ընտրող, ը) 
ոչլրիվ կամ ոչճիշտ է նշված Վրաստանի քաղաքացու  անձնական (Վրաստանի 
քաղաքացու  անձնագրի) վկայականի և անձնական համարները:

3) Արտահերթ նիստի հրավիրու մ 
Համապատասխան ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողների 

առնվազն 3%–ի ստորագրու թյու ների իսկու թյու նը հաստատելու  դեպքու մ, 
սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ պետք է անցկացվի ստորագրու թյու նները 
հանձնելու ց 1 շաբաթվա ժամկետու մ: 

Ընտրողների պահանջով հրավիրված սակրեբու լոյի արտահերթ նիստի 
օրակարգը որոշվու մ և հաստատվու մ է սակրեբու լոյի արտահերթ նիստ 
հրավիրելու  պահանջը նախաձեռնող ընտրողի (ընտրողների նախաձեռնողական 
խմբի) կողմի ց ներկայացված նիստի օրակարգի նախագծի համաձայն և դրանու մ 
նշված քննարկվելիք հարցերի հաջորդականու թյան պահպանու մով: Ընտրողների 
պահանջով հրավիրված սակրեբու լոյի արտահերթ նիստը չի կարող անցկացվել 
փակ ձևով: 

Սակրեբու լոյի արտահերթ նիստի հրավիրման պահանջի նախաձեռնողական 
խմբի ներկայացու ցչին պետք է տրվի հնարավորու թյու ն մասնակցելու  արտահերթ 
նիստի օրակարգով նախատեսված բոլոր հարցերի քննարկմանը, այդ թվու մ 
ներկայացնի զեկու ցու մ, կատարի մե կնաբանու թյու ններ հարցերի մասին, 
ծանոթացնի սակրեբու լոյի որոշման նախագծին արտահերթ նիստի օրակարգով 
նախատեսված բոլոր հարցերով և արտահայտի դիտողու թյու ններ, կարծիքներ 
կամ/և երաշխավորու թյու ններ սակրեբու լոյի որոշման նախագծի կապակցու թյամբ:

3.4 Սակրեբու լոյի որոշման նախագիծը հանրագրով նախաձեռնելու  
կարգը

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
582–րդ հոդվածը նախատեսու մ է ընտրողների իրավու նքը հանրագրի կարգով 
կատարելու  սակրեբու լոյի որոշման նախագծի նախաձեռնու մ.

«Հոդված 582 Սակրեբու լոյի որոշման նախագծի նախաձեռնու մ հանրագրի 
կարգով

1. Ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողների առնվազն 1%-ն 
իրավու նք ու նի պատրաստել և մտցնել սակրեբու լոյի որոշման նախագիծ, կամ 
ներկայացնել առաջարկու թյու ն սակրեբու լոյի նորմատիվային ակտի լու ծարման, 
նորմատիվային ակտու մ փոփոխու թյու ններ կամ լրացու մն եր մտցնելու  մասին:

2. Հանրագրի կարգով հարցը մտցված պետք է լինի գրավոր, սակրեբու լոյի 
որոշման նախագծի տեսքով,

3. հանրագրի կարգով մտցված նախագիծը պետք է ստորագրի ինքնակառավարող 
մի ավորու մու մ գրանցված ընտրողների առնվազն 1%-ը,

4. հանրագրի կարգով մտցված նախագծին պետք է կցվի այս որոշու մը ընդու նելու  
անհրաժեշտու թյան հիմն ավորու մը, նախագծի հեղինակը (հեղինակների) և 
սակրեբու լոյի նիստին նշանակված զեկու ցողի ով լինելը և հասցեն,

5. օրենքով սահմանված կարգով մտցված հանրագիրը գրանցու մ է սակրեբու լոյի 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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աշխատակազմը,
6. սակրեբու լոն պարտավոր է հանրագրի կարգով մտցված նախագիծը 

գրանցու մի ց մե կ ամսվա ժամկետու մ քննարկել սակրեբու լոյի նիստու մ,
7.սակրեբու լոյի նիստու մ հանրագրի կարգով մտցված նախագծի քննարկմանը 

զեկու ցողի կարգավիճակով, խորհրդակցական ձայնի իրավու նքով մասնակցու մ է 
նախագծի նախաձեռնողների կողմի ց նշանակված զեկու ցողը»:

Հանրագրի իրավու նքը օրենքով սահմանված բավականին նշանակալից 
մե խանիզմ է, որը ընտրողների խմբին հնարավորու թյու ն է տալիս անձամբ 
կատարել սակրեբու լոյու մ նորմատիվային ակտի նախագծի կամ նորմատիվային 
ակտի վերացման, նորմատիվային ակտու մ փոփոխու թյու ններ կամ լրացու մն եր 
մտցնելու  մասին առաջարկու թյան նախաձեռնու մ: Այս իրավասու թյու նը կիրառելու  
համար հարկավոր է սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) որոշել 
ստորագրու թյու ններ հավաքելու , ստորագրու թյու նների իսկու թյու նը վերստու գելու  
և մտցված նախագծի կամ առաջարկու թյան գրանցման ընթացակարգեր:

Հանրագրով նախաձեռնման ընթացակարգ սկսելու  մասին դիմու մով դիմե լու , 
ստորագրու թյու ններ հավաքելու  բլանկներ տալու  և ստորագրու թյու նները 
ստու գելու  կարգը որոշելիս, կարող են կիրառվել ընտրողների կողմի ց սակրեբու լոյի 
արտահերթ նիստ հրավիրելու  համար սահմանված կանոնները, այն բանի 
հաշվառու մով, որ նախաձեռնողների դիմու մի ն պետք է կցվի «Նորմատիվային 
ակտերի մասին» Վրաստանի օրենքին համապատասխան կազմված 
սակրեբու լոյի որոշու մն երի նախագիծը և բացատրական քարտը, նշված պետք է 
լինի նորմատիվային ակտի սակրեբու լոյի նիստու մ քննարկելու  ենթադրական 
ժամանակը, նախագծի հեղինակի (հեղինակների) և սակրեբու լոյի նիստու մ 
նշանակված զեկու ցողի ով լինելը և հասցեն: Սակրեբու լոյի կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) հնարավոր է հաստատվի, ի տարբերու թյու ն արտահերթ նիստ 
հրավիրելու ն, հանրագրի ստորագրու թյու ններ հավաքելու  ավելի երկարատև 
ժամկետ (օրինակ, 30 օր):

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 582–
րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն, սակրեբու լոն պարտավոր է հանրագրի կարգով 
մտցված նախագիծը գրանցու մի ց մե կ ամսվա ժամկետու մ քննարկել սակրեբու լոյի 
նիստու մ: Նախագծի գրանցու մ պետք է համարվի նախաձեռնողների կողմի ց 
սակրեբու լոյի աշխատակազմու մ ստորագրու թյու նները հանձնելու  օրը: 

Սակրեբու լոյի նիստու մ հանրագրի կարգով մտցված նախագծի քննարկմանը 
զեկու ցողի կարգավիճակով, խորհրդատվական ձայնի իրավու նքով մասնակցու մ է 
նախագծի նախաձեռնողների կողմի ց նշանակված զեկու ցողը: 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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Գլու խ IV. Ինքնակառավարման իրականացմանը 

քաղաքացիների համամասնակցու թյանը նպաստող  

ինստիտու ցիաներ և մի ջոցներ

4.1 Ինքնակառավարման իրականացմանը քաղաքացիների 
համամասնակցու թյանը նպաստող ինստիտու ցիաներ

Տեղեկատվու թյան և ինքնակառավարման իրականացման մե ջ քաղաքացիների 
մասնակցու թյու նը ապահովելու  նպատակով, սակրեբու լոն իր կանոնադրու թյամբ 
(ռեգլամե նտով) ցանկալի է ստեղծի այնպիսի մշտական գործող ինստիտու ցիաներ, 
որոնք ապահովու մ են բնակչու թյան ներկայացու ցիչների անընդհատ կապը 
սակրեբու լոյի հետ: Այդպիսի ինստիտու ցիաներ կարող են լինել. 

 սակրեբու լոյի հասարակական դահլիճը,
 սակրեբու լոյի հանձնաժողովի խորհրդատվական խորհու րդը: 

4.2 Հասարակական դահլիճ
Հասարակական դահլիճ ստեղծելու  նպատակն է սակրեբու լոն ու նենա մշտական 

կապ հասարակու թյան ամե նաակտիվ խմբերի (օրինակ, ինքնակառավարող 
մի ավորու մու մ գործող տարբեր տեսակի հասարակական կազմակերպու թյու նների 
հետ) և այն անդամն երի հետ, որոնց հետ նշանակալիորեն կապված է 
ինքնակառավարող մի ավորի տնտեսական զարգացու մը (արտադրական 
սու բյեկտներ): Հասարակական դահլիճը կլինի սակրեբու լոյի խորհրդատվական 
մարմի ն, որը հիմն վու մ է սակրեբու լոյի կարգադրու թյան հիման վրա և կազմված է 
ինքնակառավարող մի ավորի տարածքի վրա գործող հետաքրքվող ձեռներեցային 
և ոչձեռներեցային (ոչկոմե րցիոն) իրավաբանական դեմքերի ներկայացու ցիչներից: 

Հասարակական դահլիճի իրավասու թյանը կարող է պատկանալ. 
 նախապես քննարկել սակրեբու լոյի աշխատանքային պլանի և սակրեբու լոյի 
կամ/և սակրեբու լոյի բյու րոյի օրակարգի նախագծերը, արտահայտել 
իր կարծիքները և երաշխավորու թյու նները քննարկված նախագծերի 
կապակցու թյամբ,
 առաջարկել առանձին հարցերի մտցնու մ սակրեբու լոյի կամ/և սակրեբու լոյի 
բյու րոյի օրակարգու մ,
 նախապես քննարկել սակրեբու լոյի նիստու մ քննարկվելիք նորմատիվային 
ակտերի նախագծերը և արտահայտել իր կարծիքները,
 պահանջել սակրեբու լոյի բյու րոյի և հասարակական դահլիճի համատեղ 
նիստի անցկացու մ հատու կ օրակարգով,
 պատրաստել, քննարկել և ներկայացնել սակրեբու լոյին կամ/և 
գամգեբելիին (քաղաքապետին) առաջարկու թյու ններ համապատասխան 
ինքնակառավարող մի ավորու մու մ գոյու թյու ն ու նեցող հիմն ախնդիրների և 
դրանց հնարավոր լու ծման ու ղիների մասին,
 ու նկնդրել տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձանց և 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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սակրեբու լոյի անդամն երի հաշվետվու թյու նները,
 մասնակցել ինքնակառավարող մի ավորի բնակչու թյան հարցու մն երի և 
հասարակական քննարկու մն երի անցկացման կազմակերպմանը:

Հասարակական դահլիճին անդամագրու թյու նը կամավոր է: Ինքնակառավարող 
մի ավորի տարածքու մ գործող ձեռներեցային, թե ոչձեռներեցային (ոչկոմե րցիոն) 
իրավաբանական դեմքին իրավու նք է տրվելու , հասարակական դահլիճի 
ստեղծման մասին սակրեբու լոյի կարգադրու թյան հրապարակու մի ց հետո, 
ցանկացած ժամանակ դիմե լ սակրեբու լոյի աշխատակազմի ն իրեն հասարակական 
դահլիճի անդամ գրանցելու  մասին: Հասարակական դահլիճի օրինականացման 
համար կարևոր է, որ նրա անդամն երի թվաքանակը չսահմանափակվի:

Հասարակական դահլիճը հրավիրվու մ է սակրեբու լոյի նախագահի 
կարգադրու թյամբ ամի սը մե կ անգամ: Հասարակական դահլիճի արտահերթ նիստ 
կարող է հրավիրվել հասարակական դահլիճու մ գրանցված առնվազն 5 անդամի  
նախաձեռնու թյամբ, սակրեբու լոյի աշխատակազմու մ առաջարկու թյու ններ 
մտցնելու ց 10 օրվա ժամկետու մ:

Հասարակական դահլիճի նիստին պետք է ներկա գտնվի սակրեբու լոյի 
նախագահը և գամգեբելին (քաղաքապետը) կամ նրանց իրավասու  ներկայացու ցիչը: 
Հասարակական դահլիճի նիստի արձանագրու թյան կազմու մը և նիստի 
անցկացման կազմակերպու մը ապահովու մ է սակրեբու լոյի աշխատակազմը: 
Անհրաժեշտու թյան դեպքու մ, կարող է անցկացվել սակրեբու լոյի և հասարակական 
դահլիճի համատեղ նիստ: 

4.3 Սակրեբու լոյի հանձնաժողովի խորհրդատվական խորհու րդ
Սակրեբու լոյի խորհրդատվական խորհու րդը հանձնաժողովի խորհրդակցական-

խորհրդատվական մարմի ն է, որի գործառու յթն է հանձնաժողովի նիստու մ 
քննարկվելիք հարցի մասին մասնագիտական կարծիքների հանրագու մարու մը: 

Խորհրդատվական խորհու րդ կարելի է ստեղծել հանձնաժողովի որոշմամբ: 
Հանձնաժողովի խորհրդատվական խորհրդի կազմու մ հրավիրված պետք է 
լինեն համապատասխան ճյու ղի լիիրավ, համապատասխան փորձ ու նեցող 
փորձագետ-խորհրդատու ներ, ինչպես նաև հետաքրքրվող իրավաբանական 
անձինք: Հանձնաժողովի խորհրդի անձնակազմի ն, հրավիրված անձանց հետ 
համաձայնու թյամբ, որոշու մ է հանձնաժողովի նախագահը: Նա հրավիրու մ և 
նախագահու մ է խորհրդատվական խորհրդի նիստերը և խորհրդի անդամն երի 
հետ նախնական խորհրդատվու թյու ններից հետո որոշու մ է խորհրդատվական 
խորհրդի նիստերի օրակարգը: 

Խորհրդատվական խորհու րդը, հանձնաժողովի նախագահի առաջարկու թյամբ, 
նախապես քննարկու մ է հանձնաժողովի նիստու մ քննարկվող հարցերը և մշակու մ է 
համապատասխան երաշխավորու թյու ններ և առաջարկու թյու ններ: Հանձնաժողովի 
նախագահի, հանձնաժողովի կամ հանձնաժողովի խորհրդատվական խորհրդի 
նախաձեռնու թյամբ կարող է անցկացվել հանձնաժողովի և խորհրդատվական 
խորհրդի համատեղ նիստ: Խորհրդարվական խորհրդի նիստերի անցկացման 
կազմակերպու մը պետք է ապահովի սակրեբու լոյի աշխատակազմը: 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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Գլու խ V. Հասարակական վերահսկողու թյան ձևերը

5.1 Քաղաքացիների կողմի ց տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 
գործու նեու թյան վրա հասարակական վերահսկողու թյան իրականացու մ

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքը 
չի նախատեսու մ հասարակական վերահսկողու թյան հատու կ ձև և, այդպիսով, 
քաղաքացիների կողմի ց տեղական ինքնակառավարման մարմի նների 
գործու նեու թյան հասարակական վերահսկողու թյու նը, հիմն ականու մ 
արտահայտվու մ է այս մարմի նների և պաշտոնատար անձանց կողմի ց 
ներկայացված հաշվետվու թյան ու նկնդրմամբ և գնահատմամբ: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
5-րդ հոդվածի «ը» ենթակետը տեղական ինքնակառավարու մ իրականացնելու  
հիմն ական սկզբու նքներից մե կն է համարու մ տեղական ինքնակառավարման 
մարմի նների և պաշտոնատար անձանց հաշվետու  լինելը բնակչու թյան առջև, 
իսկ այս նու յն օրենքի 584-րդ հոդվածով, «ինքնակառավարող մի ավորու մու մ 
գրանցված ընտրողն իրավու նք ու նի, անսահմանափակորեն ներկա գտնվել 
տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձի և սակրեբու լոյի անդամի  
հանրային հաշվետվու թյու նների ու նկնդրմանը»: Այդպիսով, սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) հարկավոր է սահմանել տեղական 
ինքնակառավարման մարմի նների և պաշտոնատար անձանց կողմի ց 
բնակչու թյանը հաշվետվու թյու ն ներկայացնելու  կարգը և ձևերը: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմի նների կամ պաշտոնատար անձանց 
կողմի ց բնակչու թյանը հաշվետվու թյու ն ներկայացնելը չի սահմանափակվու մ 
մի այն կատարած աշխատանքի մասին քաղաքացիների իրազեկմամբ:: Այն բանից 
ելնելով, որ հաշվետվու թյու ն ներկայացնելը չի նշանակու մ մի այն ու նկնդրու մ, 
պետք է կատարվի նաև քաղաքացիների կողմի ց հաշվետվու թյան քննարկու մ 
և գնահատու մ: Հաշվետվու թյու ն ներկայացնելը կրու մ է հասարակական 
վերահսկողու թյու ն իրականացնելու  բնու յթ: Հաշվի պետք է առնվի նաև այն, 
որ հաշվետվու թյու նը չպետք է վերաբերի մի այն կատարված աշխատանքին: 
Անհրաժեշտ է, որ հաշվետվու թյան մե ջ տրված լինեն նաև գալիք տարվա 
գործու նեու թյան հիմն ական ու ղղու թյու նները: Ընտրողը պետք է ու նկնդրի 
ոչ մի այն այն, ինչ կատարվել է, այլև այն, թե ինչ է պլանավորու մ կատարել 
ապագայու մ ինքնակառավարման մարմի նը կամ պաշտոնատար անձը:                                               

5.2 Սակրեբու լոյի նախագահի հաշվետվու թյու ն
Սակրեբու լոյի նախագահը ինքնակառավարող մի ավորի ղեկավարն 

է: Այդ պատճառով նրա գործու նեու թյան հաշվետվու թյու նը այն կարևոր 
փաստաթղթերից մե կն է, որը պետք է դառնա սակրեբու լոյի նիստի քննման 
առարկա: Սակրեբու լոյի նախագահի կողմի ց հաշվետվու թյու ն ներկայացնելու  
և քննարկելու  ընթացակարգը հարկավոր է սահմանել սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե տով): 

Սակրեբու լոյի նախագահը պարտավոր է սակրեբու լոյին ամե նամյա 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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ներկայացնել հաշվետվու թյու ն նրա կողմի ց կատարված աշխատանքի մասին: 
Ցանկալի է, հաշվետվու թյու ն ներկայացնելը կատարվի տարեվերջին և 
գնահատվի տարվա ընթացքու մ կատարած գործու նեու թյու նը: Սակրեբու լոյի 
կանոնադրու թյամբ (ռեգլամե նտով) կարող է նախատեսված լինել նաև 
սակրեբու լոյի նախագահի արտահերթ հաշվետվու թյան ու նկնդրու մը: Այս 
նպատակով, սակրեբու լոյի կանոնադրու թյու նու մ (ռեգլամե նտու մ) կարող է 
գրվել, որ սակրեբու լոյի որոշմամբ սակրեբու լոյի նախագահը պարտավոր է 
այս որոշու մն  ընդու նելու ց մե կ ամսվա ժամկետու մ ներկայացնել արտահերթ 
հաշվետվու թյու ն իր աշխատանքի մասին: 

Սակրեբու լոյի նախագահի հաշվետվու թյան քննարկման անհրաժեշտու թյան 
ապահովման նպատակով, հաշվետվու թյան տեքստը, քննարկման օրը, տեղը և 
ժամը պետք է հրապարակի սակրեբու լոյի աշխատակազմը հաշվետվու թյու նը 
ներկայացնելու ց մե կ շաբաթ շու տ: Սակրեբու լոյի նախագահի հաշվետվու թյու նը 
կմտցվի օրակարգի մե ջ և դրա ու նկնդրու մը, քննարկու մը և գնահատու մը պետք 
է կատարվի սակրեբու լոյի նիստու մ: 

Սակրեբու լոյի նախագահը, պարտավոր է, բացի իր գործու նեու թյան 
հաշվետվու թյու նից, ամե ն տարվա վերջին կազմե լ և հրապարակել 
սակրեբու լոյի աշխատանքի հաշվետվու թյու նը: Սակրեբու լոյի աշխատակազմը 
պետք է ապահովի սակրեբու լոյի աշխատանքի հաշվետվու թյան տեքստի 
հրապարակու մը և նրա հետ ծանոթանալու  մատչելիու թյու նը: Սակրեբու լոյի 
աշխատանքի հաշվետվու թյու նը, ցանկալի է քննարկի հասարակական դահլիճը: 
Միաժամանակ, սակրեբու լոյի աշխատանքի գնահատման նպատակով, կարելի 
է անցկացնել նաև հասարակական կարծիքի ու սու մն ասիրու մ: 

5.3 Տեղական ինքնակառավարման պաշտոնատար անձանց 
գործու նեու թյան հաշվետվու թյու ններ

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 
584–րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման 
պաշտոնատար անձը և սակրեբու լոյի անդամը պարտավոր են, տարեկան 
գոնե մե կ անգամ կազմակերպել հանրային հանդիպու մ ընտրողների հետ և 
հանդես գան նրանց առջև կատարած գործու նեու թյան մասին հաշվետվու թյամբ, 
պատասխանեն հաշվետվու թյան ու նկնդրման ժամանակ ընտրողների կողմի ց 
առաջադրված հարցերին»: Օրենքի այս պահանջից ելնելով, ինքնակառավարման 
պաշտոնատար անձինք, սակրեբու լոյի բյու րոյի անդամն երը, գամգեբելին 
(քաղաքապետը), շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
ծառայու թյու նների պետերը և շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
տարածքային մարմի նների ղեկավարները պարտավոր են տարեկան մե կ 
անգամ ներկայանալ հաշվետվու թյամբ և կազմակերպեն հանրային հանդիպու մ 
ընտրողների հետ: Ցանկալի է, հաշվետվու թյու ն ներկայացնելը կատարվի 
տարեվերջին և գնահատվի տարվա ընթացքու մ կատարված գործու նեու թյու նը: 

Հանրային հանդիպու մը ավելի լավ կազմակերպելու  նպատակով, ցանկալի է, 
պաշտոնատար անձանց հաշվետվու թյան և հանրային հանդիպու մ անցկացնելու  
մասին տեղեկանքը, տեղի և ժամի  նշու մով, հրապարակվի մի նչև հանդիպման 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը
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անցկացու մը մե կ շաբաթ շու տ: Շրջանային վարչու թյան (քաղաքապետարանի) 
լիազորի հաշվետվու թյու նը կարող է քննարկվել համապատասխան վարչական 
մի ավորու մու մ բնակվող ընտրողների հետ: Հաշվետվու թյու նը հանձնելիս, 
ցանկալի է կազմվի արձանագրու թյու ն, որտեղ արտացոլվեն ընտրողների 
կողմի ց արտահայտված դիտողու թյու նները և երաշխավորու թյու նները: 

Քաղաքացիների մասնակցու թյու նը ինքնակառավարման իրականացմանը






