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Gürcüstanda özünüidarənin nümayəndəli orqanları 12 ildir ki, mövcuddur, lakin, 
təəssüfl ər olsun ki, hələ də məsələlərin kollegial müzakirəsi forması tam qüvvəyə 
minməmişdi və qərarlar, bir qayda olaraq, biridarəçilik prinsipi ilə qəbul olunur. 
Sakrebulo iclaslarında hələ də məsələlərin ardıcıllıqla müzakirəsi az-az hallarda aparılır, 
bunun səbəbi isə layihələrin təşəbbüslük və müzakirə prosedurlarını tam bilməməkdir.

 Kitabın məqsədi Sakrebulo üzvlərinə öz səlahiyyətlərini tam və səmərəli yerinə 
yetirməkdə kömək göstərməkdən, qanunla ona həvalə olunmuş hüquq-vəzifələri dəqiq 
izah etməkdən və Sakrebulonun iclasının keçirilməsi prosedurları ilə əlaqədar izahat 
verməkdən ibarətdir. 

 “ Yerli özünüidarə haqqında ” Gürcüstan orqanik qanunu və Gürcüstanın qüvvədə olan 
digər qanunvericiliyi, bir çox hallarda, Sakrebulonun işinin prosedur tənzimləndirilməsini 
müəyyənləşdirə bilmir. Bununla əlaqədar, kitabda həmçinin tövsiyə xarakterli müddəalar 
verilmişdir, hansıları ki, Sakrebulolar Sakrebulo Əsasnaməsinin (reqlamentinin) tərtib 
edilməsi zamanı istifadə edə bilərlər. 

Giriş
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I Hissə. 
Nümayəndəli orqanın statusu və onun səlahiyyəti

I Fəsil. Sakrebulonun fəaliyyətinin hüquqi əsasları və mühüm 
prinsipləri

1.1 Sakrebulonun statusu
Sakrebulonun, nümayəndəli orqanın statusu kimi, onun hüquqi vəziyyəti, yerli 

özünüidarənin başqa institutlarla əlaqədar onun rolu və münasibəti deməkdir. Statusun 
müəyyənləşdirilməsinin konseptual əhəmiyyəti vardır və bu orqanın fəaliyyətinin praktik 
aspektləri onun düzgün müəyyənləşdirilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

“Yerli Özünüidarəetmə Haqqında” Avropa Xartiyasının üçüncü maddəsində yerli 
özünüidarənin konsepsiyası verilmişdir. Bu maddənin ikinci bəndinə müvafi q olaraq, “Bu 
hüquq azad, gizli, bərabər, birbaşa və ümumi səsvermə yolu ilə seçilmiş üzvlərdən ibarət 
olan şuralar və ya yığıncaqlar tərəfi ndən həyata keçirilir. Şuraların və ya yığıncaqların 
onlara hesabat verən icra orqanları ola bilər”. 

Avropa Xartiyası kimi, Yerli özünüidarəni də, “Yerli Özünüidarə Haqqında” Gürcüstan 
orqanik qanunu da bunu “ hüquq və imkanı qanunla müəyyən olunmuş qayda üzrə ni-
zama salmaq və yerli əhəmiyyətli məsələləri yerli əhalinin mənafelərinə uyğun olaraq 
idarə etmək kimi izah edir”. Bu hüququn həyata keçirilməsi Avropa Xartiyasına müvafi q 
olaraq, nümayəndəli orqanın preroqatividir. Hətta belə, özünüidarə yalnız nümayəndəli 
orqan tərəfi ndən həyata keçirilə bilər. Özünüidarənin icraçı orqanına gəldikdə isə, onun 
mövcudluğunu Xartiya məcburi hesab etmir və əgər yenə də yaradılarsa, o nümayəndəli 
orqanın qarşısında cavabdeh olmalıdır. Beləliklə, ierarxiya və özünüidarənin nümayəndəli 
və icraçı orqanları arasında qarşılıqlı münasibət Avropa Xartiyası tərəfi ndən birmənalı 
şəkildə müəyyənləşdirimişdir.Yerli əhəmiyyətli məsələlərin idarə olunması və qaydaya 
salınması nümayəndəli orqanın səlahiyyətidir, hansının ki, tərəfi ndən qəbul edilmiş 
qərarlar yalnız özünüidarənin icraçı orqanı tərəfi ndən yerinə yetirilmişdir ki, bu da öz 
fəaliyyəti ilə nümayəndəli orqan qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

Nümayəndəli orqanın statusunun müəyyənləşdirəcəyi bu nəticə Sakrebulonun 
rol və səlahiyyətinin dəqiqləşdirilməsində çıxış nöqtəsidir. Sakrebulo özünüidarənin 
başlıca institutudur və özünüidarənin müəyyənləşdirdiyi səlahiyyətlər Sakrebulonun öz 
səlahiyyətləridir, hansı ki, yerli əhalinin mənafelərinə müvafi q olaraq həyata keçirilməlidir. 

1.2 Sakrebulonun fəaliyyətinin hüquqi əsasları
a) Gürcüstan Konstitusiyası 2-ci maddəsinin 4-cü bəndi ilə müəyyən edilmişdir 

ki, “Yerli əhəmiyyətli məsələləri Gürcüstan vətəndaşları dövlətin suverenliyinə zərər 
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vurmadan yerli idarəetmə vasitəsilə həll edirlər. Yerli idarə orqanlarının yaradılması, 
səlahiyyəti və dövlət orqanları ilə münasibətləri orqanik qanunla müəyyən edilir”. 
Özünüidarə məsələlərinə Konstitusiyanın yalnız bir bəndinin həsr olunmasına baxma-
yaraq, onda verilmiş müddəalar özünüidarənin və buna müvafi q olaraq, Sakrebulonun 
fəaliyyətinin konstitusiyalı əsaslarını yaradır. Konstitusiyanın yuxarıda qeyd olunan 
bəndindən aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar:

 Özünüidarə Gürcüstan vətəndaşlarının hüququdur;
 Özünüidarə yerli əhəmiyyətli işlərin həll olunması deməkdir; 
  Özünüidarə yerli özünüidarənin nümayəndəli və icraçı orqanlarının vasitəsilə həyata 
keçirilir, bunların rəhbərlərinin vəzifələri seçkilidir; 

  Yerli özünüidarə orqanlarının yaradılması qaydası, səlahiyyəti və dövlət orqanları ilə 
münasibətləri orqanik qanunla müəyyənləşdirilir;
 Özünüidarə dövlətin suverenliyinə toxunmadan həyata keçirilir.

b) “Yerli özünüidarəetmə haqqında” Avropa Xartiyası Gürcüstan parlamenti 
tərəfi ndən 2004-cü il oktyabrın 26-da təsdiq edilmişdi. Xartiya o əsas prinsipləri və şərtləri 
müəyyənləşdirir, hansı ki, Avropa Şurasında birləşmiş bütün dövlətləri qane etməlidir. 
Xartiyanın preambulasındaca Avropa Şurası dövlətləri üçün yerli özünüidarənin məcburi 
əməl olunmalı əsas prinsipləri verilmişdir: 
Yerli özünüidarənin tanınması dövlətin demokratik quruluşunun əhəmiyyətli əsaslarından 
biridir;

  Vətəndaşların ictimai işlərin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnun Avropa Şurası 
dövlətləri üçün ümumi-demokratik dəyər kimi tanınması; 
  Bu hüququn, ilk növbədə, yerli səviyyədə həyata keçirilməsi;
  Hakimiyyətin Avropada idarəetmənin ən səmərəli sisteminin qurulması əsası kimi 
desentralizasiyası;
  Demokratik yolla seçilmiş yerli özünüidarənin və onların rəhbər orqanlarının 
mövcudluğu, hansıların ki, öz kompetensiyalarının həyata keçirilməsi yolları və 
vasitələrinin  seçilməsi və verilmiş fəaliyyət üçün zəruri vəsaitlər cəhətcə geniş 
muxtariyyəti vardır.
Xartiyanı qəbul etməklə Avropa Şurası ölkələri və 2005-ci ildən artıq Gürcüstan da 

yerli özünüidarənin yuxarıda qeyd edilən əsas prinsiplərinə əməl etmək üçün şərait yarat-
maq öhdəliyi qəbul etmişlər. Bu şəraitlər və prinsiplər Xartiyanın birinci hissəsinin 2-ci 
– 11-ci maddələrində formalaşdırılmışdır.

Xartiyanın 2-ci maddəsinə əsasən, Avropa Şurasının üzvü olan dövlətləri qəbul edirlər 
ki, yerli özünüidarənin prinsipləri, əgər bu ölkənin Konstitusiyası ilə də mümkündürsə, 
ölkənin qanunvericiliyi ilə tanınmalıdır. Beləliklə, Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər 
üçün bu maddə ilə yerli özünüidarənin konstitusion və qanunvericilik əsaslarının 
mövcudluğu öhdəliyi müəyyənləşdirilmişdir. Bu öhdəliyə əməl olunmasının məqsədi 
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özünüidarənin sabitliyinin təmin edilməsidir. Özünüidarənin yaradılması və onun 
fəaliyyət göstərməsi yalnız konstitusiya və qanunvericilik aktı ilə müəyyənləşdirilməlidir 
və konstitusiyadan və qanundan fərqli olaraq nisbətən az sabit olan qanuna tabe normativ 
aktla yox. 

Xartiyanın 3-cü maddəsində yerli özünüidarə anlayışı verilmişdir, hansı ki, Avropa 
Şurası ölkələri üçün ümumi olmalıdır və müxtəlif ölkələrdə yerli özünüidarənin konkret 
sisteminin qarşılıqlı fərqlərinə baxmayaraq, hər bir ölkədə bu sistemin yaradılmasının kon-
septual əsasları müəyyənləşdirilməlidir. Avropa Şurası ölkələri üçün yerli özünüidarənin 
konsepsiyası eynidir və o yerli özünüidarənin aşağıdakı məcburi əlamətlərini nəzərdə 
tutur:

  Azad, gizli, bərabər, birbaşa və ümumi səsvermə yolu ilə seçilmiş yerli özünüidarənin 
nümayəndəli orqanlarının mövcudluğu. Qeyd olunmalıdır ki, özünüidarənin icraçı 
orqanlarının yaradılması qaydası Xartiya ilə reqlamentləşdirilməmişdir, o milli 
qanunvericiliklə dəqiqləşdirilir. Bununla yanaşı, belə bir imkan da istisna olunmur 
ki, nümayəndəli orqanlar bilavasitə icraçı funksiyalarını da yerinə yetirirlər, lakin 
onların onlara hesabat verən icraçı orqanları ola bilər;
  Yerli özünüidarə orqanlarının hüququnu “ ictimai işlərin əhəmiyyətli hissəsi ” 
reqlamentləşdirməlidir , yəni öz kompetensiyaları ola bilər;
  Yerli özünüidarə orqanlarının “ real qabiliyyətini ” qanun çərçivələrində öz 
kompetensiyaları həyata keçirməlidirlər, yəni yerli özünüidarə orqanlarının öz 
hüquqlarını həyata keçirmək üçün kifayət qədər imkanı və vəsaiti olmalıdır;
  Yerli özünüidarə orqanlarının müstəqil məsuliyyəti, yəni yerli özünüidarə 
orqanları mərkəzi hakimiyyətin tabeliyində olan agentliklər kimi nəzərdə 
tutulmamalıdır. Beləliklə, bu orqanlar öz səlahiyyətlərini həyata keçirərkən qanunla 
müəyyənləşdirilmiş muxtariyyətdən istifadə etməlidirlər;
  Yerli özünüidarə orqanları kompetensiyalarının müəyyənləşdirilməsi və həyata 
keçirilməsi zamanı yerli əhalinin mənafelərinin nəzərə alınması.

Xartiyanın 4-cü maddəsi yerli özünüidarənin kompetensiya sahəsinin əsas məcburi 
prinsipləri və şərtlərini müəyyənləşdirir. Şəxsən: 

  Özünüidarənin sabitləşdirilməsi üçün özünüidarə orqanları əsas kompetensiyaları 
dövlət konstitusiyası və ya qanunu ilə müəyyənləşdirmələri zəruridir, lakin Xartiya 
bunu da istisna etmir ki, ayrı-ayrı konkret səlahiyyət bu orqanlar üçün hər hansı bir 
başqa aktın əsasında qəbul oluna bilər;

  Özünüidarənin həyata keçirilməsi zamanı zəruridir ki, özünüidarə orqanlarının qa-
nun çərçivələrində o səlahiyyətləri də olmalıdır, hansılar ki, bilavasitə konstitusi-
ya və ya qanunla müəyyənləşdirilməmişdir, lakin məzmunca yerli əhəmiyyətlidir. 
Yerli əhəmiyyətli məsələlərin həlli zamanı özünüidarə orqanlarının təşəbbüsü ilə 
məhdudiyyət yalnız qanun əsasında yol veriləndir və bu halda, nə zaman ki, bu və ya 
digər məsələnin nizama salınması qanunla hakimiyyətin başqa orqanına verilmişdir;
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  Özünüidarənin kompetensiyaları sahəsini müəyyənləşdirərkən subsidləşdirmə 
(maddi yardımın verilməsi) prinsipi adlandırılan üsul nəzərə alınmalıdır, hansı 
ki, desentralizasiyanın ümumi prinsipindən irəli gəlir. O kompetensiyaların 
bölüşdürülməsi zamanı səlahiyyətlərin o orqanların hakimiyyətinə keçirilməsini 
nəzərdə tutur, hansılar ki, vətəndaşlar üçün ən yaxındır və yerli şəraitləri və 
çatışmazlıqları yaxşı bilirlər. Yəni məsələ mümkün qədər aşağı səviyyəli orqan 
tərəfi ndən həll edilməlidir, bu şərtlə ki, onun həlli üçün zəruri maddi və başqa im-
kanlar mövcuddur;
  Özünüidarə orqanlarına verilmiş səlahiyyətlər tam və eksklüziv olmalıdır. Bu prinsip 
müxtəlif səviyyəli idarəetmə orqanının səlahiyyətlərinin bir-birinə uyğunlaşdırılması 
zamanı tətbiq edilir. Bununla yanaşı, nəzərdə tutulur ki, özünüidarənin eksklüziv 
hüquqlarının məhdudlaşdırılması idarənin mərkəzi və regional orqanları tərəfi ndən 
yalnız qanunla aydın müəyyənləşdirilmiş hallarda və çərçivələrdə mümkündür;

  Özünüidarə orqanlarının verilmiş səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi zamanı yerli 
şəraitlərin özünəməxsusluqlarının nəzərə alınması imkanları olmalıdır; 

  Yerli özünüidarə orqanları tərəfi ndən qərar qəbul olunana qədər, idarənin başqa 
orqanları lazımi məsləhətləşmələr keçirməlidirlər ki, kompetensiyaların qarışmasına 
və ya təkrarına yol verilməsin. 

Xartiyanın 5-ci maddəsi ilə dövlətlərin öhdəliyi müəyyənləşdirilmişdir, yer-
li özünüidarənin ərazi sərhədlərinin hər cür dəyişdirilməsi zamanı yerli özünüidarə 
orqanlarının fi kri nəzərə alınmalıdır, həmçinin, əgər qanun icazə verirsə, rəy sorğusu 
keçirilməlidir. 

Xartiyanın 6-cı maddəsi yerli özünüidarənin institusional quruluşunun əhəmiyyətli 
şərtlərini müəyyənləşdirir. Şəxsən:

  Yerli özünüidarə orqanlarının qanun çərçivələrində özlərinin inzibati strukturunu 
müəyyənləşdirmək imkanı olmalıdır; 
  Yerli özünüidarə orqanları qulluqçularının elə bir iş şəraitləri olmalıdır ki, bun-
lar yüksək ixtisaslı kadrların seçilməsini, peşə hazırlığını, müvafi q əməkhaqqının 
ödənilməsini və işdə irəliləmək imkanlarını təmin etsin. 

Xartiyanın 7-ci maddəsi ilə yerli özünüidarənin seçilmiş şəxslərinin statusunun 
müəyyənləşdirilməsinin zəruri şərtləri dəqiqləşdirilmişdir. Şəxsən:

  Seçilmiş şəxslərin statusu elə olmalıdır ki, onların səlahiyyətlərinin azad və 
məhdudiyyətsiz həyata keçirilməsi təmin edilsin;

  Seçilmiş şəxslərin statusu bu şəxslər tərəfi ndən səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi 
prosesində xərclənmiş vəsaitlərin maddi kompensasiyası imkanları təmin edilməlidir.

Xartiyanın 8-ci maddəsi ilə dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfi ndən özünüidarələrin 
fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata keçirilməsinin zəruri şərtləri müəyyənləşdirilmişdir:

  İnzibati nəzarətin həyata keçirilməsi yalnız konstitusiya ilə və yaxud qanunla 
müəyyənləşdirilmiş hallarda və müvafi q qayda ilə mümkündür;

Nümayəndəli orqanın statusu və onun səlahiyyəti
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  Nəzarətçi orqanların müdaxiləsi o mənafelərlə proporsional olmalıdır, hansının ki, 
müdafi əsinə dövlət tərəfi ndən həyata keçirilən məhdudiyyət xidmət edir;

  İnzibati müdaxilə yalnız iki halda yol veriləndir: özünüidarə orqanları tərəfi ndən 
qəbul edilmiş qərarların qanuniliyini müəyyənləşdirərkən, yaxud da dövlət 
hakimiyyəti orqanı tərəfi ndən yerli özünüidarə üçün mövcud olan səlahiyyətlərin 
həyata keçirilməsinə nəzarət etmək üçün.

Xartiyanın 9-cu maddəsi ilə yerli özünüidarənin maliyyə təminatının əsas şərtləri 
müəyyənləşdirilmişdir:

  Yerli özünüidarə orqanlarının öz maliyyə resursları hüququ təmin edilməlidir ki, 
bununla da öz funksiyalarını həyata keçirmək üçün bunlardan müstəqil istifadə edə 
bilsinlər;
  Yerli özünüidarə orqanlarının maliyyə resursları kifayət qədər olmalıdır ki, bu orqan-
lar konstitusiya ilə və qanunvericiliklə onlara verilmiş funksiyaları həyata keçirə 
bilsinlər.
  Yerli özünüidarə orqanları üçün qanunvericilik çərçivələrində yerli rüsum və 
vergilərin tətbiq edilməsi hüququ təmin olunmalıdır;
  Maliyyə cəhətcə zəif olan yerli özünüidarələrinə kömək göstərmək üçün 
maliyyə bərabərliyi prosedurları tətbiq edilməlidir, yaxud da başqa ekvivalent 
ölçülər götürülməlidir, lakin bu yerli özünüidarə orqanlarının seçim azadlığını 
məhdudlaşdırmamalıdır;

 Yerli özünüidarə orqanlarının Milli Bankın ssuda kapitalına əli çatmalıdır;
  Dövlət tərəfi ndən yerli özünüidarə orqanlarının subsidləşdirilməsi onların şəxsi 
kompetensiya sahəsində müstəqilliyini məhdudlaşdırmamalıdır.

Xartiyanın 10-cu maddəsi dövlətlərin yerli özünüidarələrin ümumi vəzifələrinin 
həlli üçün özünüidarələrin assosiasiyalarının yaradılması və beynəlxalq əməkdaşlıq 
səlahiyyətlərinin təmin edilməsi öhdəliyini götürməsini nəzərdə tutur.

Xartiyanın 11-ci maddəsi ilə yerli özünüidarənin hüquqlarının məhkəmə qaydası ilə 
müdafi ə olunmasının təmin edilməsi öhdəliyi müəyyən olunmuşdur.

Xartiyanın ikinci hissəsində (12-ci – 14-cü maddələr) xüsusi müddəalar 
formalaşdırılmışdır, bununla da Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrdə Xartiyanın 
fəaliyyət sahəsi müəyyənləşdirilmişdir. 

Xartiyanın 12-ci maddəsi ilə hər bir dövlət birinci hissənin (2-ci-11-ci maddələrlə) ən 
azı 20 bəndini yerinə yetirmək öhdəliyini öz üzərinə götürür, buradan onu yenə də yerli 
özünüidarənin təməl prinsipləri və şərtlərini müəyyənləşdirən bəndlərdən seçilməlidir. 

Xartiyanın 13-cü maddəsi ilə özünüidarə orqanları müəyyənləşdirilir, hansılara ki, 
Xartiyanın fəaliyyətinin yayılması məcburidir. Bu maddəyə əsasən, Xartiyada verilmiş 
yerli özünüidarənin prinsipləri dövlətlərin ərazisində mövcud olan yerli özünüidarə 
orqanlarının bütün kateqoriyalarına aiddir. 

Dövlətlər Xartiyanın 14-cü maddəsi ilə milli qanunvericiliyin Xartiya ilə 

Nümayəndəli orqanın statusu və onun səlahiyyəti
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həmahəngləşdirilməsi məqsədi ilə müvafi q qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsini öz 
öhdələrinə götürürlər. Eləcə də onlar bu və ya digər növ tədbirlər barədə Avropa Şurasının 
baş katibinə bütün lazımi informasiya verməyə borcludurlar. 

Xartiya təsdiq olunduqdan sonra Gürcüstan qanunvericiliyinin tərkib hissəsinə 
çevrilmişdir və onda verilmiş prinsiplərə əməl etmək həm dövlətin, eləcə də yerli 
özünüidarə orqanlarının borcudur. Ona görə də Xartiyada verilmiş bu prinsiplər həm yerli 
özünüidarə, həm də Sakrebulonun fəaliyyətinin mühüm hüquqi əsaslarından birini təşkil 
edir. 

c) “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun Gürcüstan 
Konstitusiyasının 2-ci maddəsinin 4-cü bəndində mövcud olan aşağıdakı qeydə müvafi q 
olaraq – “Yerli idarəetmə orqanlarının yaradılması, səlahiyyəti və dövlət orqanları ilə 
münasibətləri orqanik qanunla müəyyən edilir”. Qeyd edilən qanun bünövrə sənədidir, 
bununla Gürcüstan Konstitusiyası və “Yerli özünüidarə haqqında” Avropa Xartiyasının 
prinsiplərinə müvafi q olaraq özünüidarə vahidinin səlahiyyəti (yəni o məsələlər, hansılar 
ki, Konstitusiyaya əsasən, yerli əhəmiyyətli məsələlərdir), özünüidarənin institusional 
quruluşu və fəaliyyətinin əsas prinsipləri müəyyənləşdirilir. Bununla əlaqədar, orqanik qa-
nun yerli özünüidarənin əsas qanunudur, hansı ki, özünüidarənin, özünüidarə orqanlarının 
və, aydındır ki, Sakrebulonun fəaliyyətinin əsas hüquqi çərçivəsini yaradır. 

ç) Gürcüstanın orqanik qanunu “Gürcüstanın Seçki Məcəlləsi” – Sakrebulo 
üzvlərinin seçilməsi qaydasını müəyyənləşdirir. 

d) Gürcüstan qanunu “Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsi” Sakrebulonun, 
necə ki, kollegial inzibati orqan tərəfi ndən inzibati-hüquqi aktın verilməsi və icrası, inzi-
bati şikayətin və ərizənin müzakirəsi, inzibati razılaşmanın hazırlanması, imzalanması və 
yerinə yetirilməsi qaydasını müəyyənləşdirir. 

e) “Normativ aktlar haqqında” Gürcüstan qanunu ilə Sakrebulo tərəfi ndən nor-
mativ aktların hazırlanması, qəbul edilməsi (verilməsi), elan olunması, fəaliyyəti, qeydə 
alınması və sistemləşdirilməsi qaydaları müəyyənləşdirilir.

ə) “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi” Gürcüstan qanunu ilə, “Vergilər sisteminin 
əsasları haqqında” Gürcüstan qanunu ilə, “Yerli Vergilər haqqında” Gürcüstan 
qanunu ilə, “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Gürcüstan qanunu ilə, “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Gürcüstan qanunu ilə və “Gürcüstan Vergi Məcəlləsi” 
Gürcüstan qanunu ilə özünüidarə vahidinin maliyyə idarəsi və büdcə prosesində Sakre-
bulonun fəaliyyətinin hüquqi əsasları müəyyənləşdirilir.

Nümayəndəli orqanın statusu və onun səlahiyyəti
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f) “Yerli özünüidarə vahidinin mülkiyyəti haqqında” Gürcüstan qanunu ilə və 
“Dövlət mülkiyyətinin və yerli özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 
və istifadə hüququ ilə verilməsi haqqında” Gürcüstan qanunu ilə mülkiyyətin 
idarə olunması və binəgüzarlıq sahəsində Sakrebulonun fəaliyyətinin hüquqi əsasları 
müəyyənləşdirilimişdir.

g) “Yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə dövlət nəzarəti haqqında” 
Gürcüstan qanunu ilə yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin 
həyata keçirilməsi prosesində Sakrebulonun və Sakrebulonun vəzifəli şəxslərinin 
hüquqları müəyyənləşdirilir. 

ğ) “Kütləvi qulluq haqqında” Gürcüstan qanunu Gürcüstanda kütləvi qulluğun 
təşkilinin hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirir, kütləvi xidmətin həyata keçirilməsi 
ilə əlaqədar münasibətləri qaydaya salır və kütləvi qulluğun hüquqi vəziyyətini 
müəyyənləşdirir. 

Yuxarıda qeyd edilən qanunvericilik aktlarından başqa, ayrı-ayrı sahələrə əsasən 
Sakrebulonun fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını, necə deyərlər, sahə qanunları, eləcə də 
Gürcüstan prezidentinin sərəncamları və Gürcüstan hökumətinin qərarları yaradır. 

Sakrebulonun özü tərəfi ndən qəbul olunmuş normativ aktlar Sakrebulonun fəaliyyətinin 
mühüm əsasıdır. Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti), bunlar arasında ən mühümüdür. 
Məhz Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə nəinki təkcə Sakrebulonun işinin təşkili 
qaydası, həm də ən başlıcası, Sakrebulonun özünün dəqiq səlahiyyəti müəyyənləşdirilir. 
Ona görə də bu sənəd Əsasnamə (reqlament) adlandırılır, çünki o bu orqanın həm 
səlahiyyətini (necə ki, bir qayda olaraq, əsasnamə formasında yaradılır), eləcə də onun 
işinin təşkili məsələlərini,( necə ki, bir qayda olaraq, reqlamentlə müəyyənləşdirilir) 
müəyyənləşdirir. 

1.3 Sakrebulonun fəaliyyətinin əsas prinsipləri
Sakrebulonun fəaliyyətinin əsas prinsipləri hüquqi xarakterli o başlıca ideyalardır, 

hansılar ki, Sakrebulonun məqsədyönlü istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi və onun 
səlahiyyətinə verilmiş məsələlərin obyektiv və optimal həllinin əsasını yaradır. Bu 
prinsiplər bir tərəfdən yerli özünüidarənin həyata keçirilməsini, digər tərəfdən isə kolle-
gial inzibati orqanın iş prinsiplərini birləşdirir. Sakrebulonun fəaliyyətinin əsas prinsipləri 
bunlardır:

a) Qanunçuluq prinsipi. Bu prinsipə əsasən, Sakrebulo tərəfi ndən fəaliyyət qa-
nun əsasında, qanuna müvafi q olaraq və qanunla müəyyən edilmiş çərçivələrdə həyata 
keçirilməlidir. Sakrebulonun işinin təşkili və onun tərəfi ndən səlahiyyətin həyata 
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keçirilməsi Gürcüstanın qüvvədə olan qanunvericiliyinə əsaslanmalıdır, Sakrebulo 
tərəfi ndən qəbul edilmiş hüquqi aktlar isə üstün hüquqi qüvvəyə malik aktlara uyğun 
gəlməlidir. Bu prinsip Sakrebulonun necə ki, kollegial inzibati orqanın fəaliyyətinin 
başlıca prinsiplərindən biridir. Bu cəhətdən Sakrebulonun fəaliyyətinə “Ümumi İnzibati 
Məcəllə”nin 5-ci maddəsinin tələbləri yayılır, hansına əsasən, “İnzibati orqanın qa-
nunvericiliyin tələblərinin əksinə olaraq hər hansı bir hərəkəti etmək hüququ yoxdur. 
Səlahiyyəti aşmaqla verilmiş inzibati-hüquqi aktın, eləcə də inzibati orqan tərəfi ndən 
həyata keçirilmiş hərəkətin hüquqi qüvvəsi yoxdur və batil elan edilməlidir”.

b) Kütləvilik prinsipi.  Bu prinsip Sakrebulonun fəaliyyətinin şəffafl ığını, yerli 
əhalinin fi krinə onun nəzarət-tabeliyini, qərarın işlənib hazırlanmasına, qəbul edilməsinə 
və icrasına nəzarət prosesində vətəndaşlar tərəfi ndən kütləvi təsirin həyata keçirilməsi 
imkanlarını tələb edir. 

Kütləvilik prinsipinin əhəmiyyəti, bir tərəfdən, özünüidarənin məğzindən irəli gəlir, 
hansına əsasən ki, özünüidarə Gürcüstan vətəndaşlarının hüququdur. Buna müvafi q olaraq, 
özünüidarə orqanlarının, xüsusən Sakrebulonun fəaliyyətinin kütləviliyi vətəndaşlar 
tərəfi ndən Konstitusiya ilə təsbit edilmiş hüququn həyata keçirilməsi üçün zəruri şərtdir. 
Digər tərəfdən, Sakrebulo kollegial inzibati orqandır və “Ümumi İnzibati Məcəllə”nin 
10-cu maddəsinə müvafi q olaraq, “Hər kəsin inzibati orqanda mövcud olan kütləvi in-
formasiya ilə tanış olmaq, həmçinin onların surətlərini almaq hüququ vardır, əgər onlar 
dövlət, peşə, kommersiya və ya şəxsi məxfi liyi əhatə etmirlərsə”. 

Bu prinsiplər üç əsas istiqamətdə reallaşdırılır:
  İnformasiyanın kütləviliyi. Bu kütləvilik prinsipinin əsas istiqamətlərindən biridir, 
hansına əsasən, Sakrebulo öz fəaliyyəti barədə (Sakrebulonun və Sakrebulo orqanları 
iclasının keçirilməsi vaxtını, yerini və onun gündəliyini, qərarlarının layihələrini və 
qəbul olunmuş qərarları) informasiyanın əldə edilməsi və elan olunması haqqında 
məlumat verməyə borcludur. 

  Qərarların işlənib-hazırlanması və qəbul edilməsi prosesinin kütləviliyi. Bu 
istiqamət Sakrebulo və onun orqanları tərəfi ndən qərarların işlənib hazırlanması 
və qəbul edilməsi prosesinə vətəndaşların qoşulmasını nəzərdə tutur. Özünüidarə 
vahidində yaşayan vətəndaşlara nəinki təkcə iştirak etmək, eləcə də şəxsən özləri 
iştirak etmək (öz fi kirlərini ifadə etmək, suallar vermək, öz təklifl ərini və fi kirlərini 
irəli sürmək və müdafi ə etmək) Sakrebulonun və Sakrebulo orqanlarının (Sakrebu-
lonun komissiyaları, Sakrebulonun bürosu, Sakrebulonun müvəqqəti işçi qrupları) 
işində bu mexanizmlərin mövcudluğuna imkan verəcəkdir. 
  Qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarətin kütləviliyi. Bu istiqamət elə 
mexanizmlərin mövcudluğunu nəzərdə tutur, hansılar ki, Gürcüstan vətəndaşlarına 
Sakrebulo tərəfi ndən qəbul olunmuş qərarların ardıcıllıqla yerinə yetirilməsinə icti-
mai nəzarətin həyata keçirilməsi imkanını verəcəkdir. Qeyd edilən həm qərarların 
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yerinə yetirilməsinin gedişi barədə informasiyanın əldə edilməsi ilə, həm də 
hesabatların kütləviliyi və vətəndaşların özünüidarə orqanlarının və vəzifəli şəxslərin 
fəaliyyətini qiymətləndirmək imkanı, öz qeydlərini bildirmək və tövsiyələr vermək 
ilə əlaqədardır.

c) Yerli hakimiyyətin vahidliyi prinsipi.  Bu prinsip özünüidarənin nümayəndəli 
və icraçı orqanlarının vahid orqanizm kimi mövcudluğunu nəzərdə tutur. Yer-
li özünüidarənin həyata keçirilməsinin təşkili özünüidarənin kompetesiyasına aid 
edilmiş məsələlərin planlaşdırılması, qərarların işlənib hazırlanması, qəbul edilməsi, 
həyata keçirilməsi və yerinə yetirilməsinə nəzarət funksiyalarının müxtəlif orqanlar 
arasında bölüşdürülməsi ilə əlaqədardır. Funksiyaların bu cür bölüşdürülməsini iki əsas 
– nümayəndəli və icraçı institutların mövcudluğu şərtləndirir. Bununla yanaşı, bu cür 
bölüşdürməni dövlət hakimiyyətinin bölüşdürülməsi məsələsi kimi başa düşmək olmaz. 
İnstitutların bölüşdürülməsi ilə hakimiyyətin bölüşdürülməsi deyil, əksinə funksiyaların 
özünüidarənin müxtəlif orqanları arasında paylanması baş verir. Özünüidarə vahid 
orqanizmdir və burada yalnız səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi baş verə bilər, hakimiyyətə 
sədd çəkmək və balanslaşdırmaq yox. Özünüidarə vahid yerli hakimiyyətdir, hansı ki, 
nümayəndəli və icraçı institutların vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu hər iki institut yer-
li hakimiyyətin hissəsidir və ayrı-ayrılıqda mövcud olan hakimiyyətlər deyildir, necə 
ki, bu dövlət səviyyəsində təqdim edilir, harada ki, qanunvericilik, icraçı və məhkəmə 
hakimiyyətlərinin orqanlarına bölünür. Hakimiyyətin bölüşdürülməsi prinsipinin 
özünüidarə səviyyəsinə tətbiqi və bu prinsipin əsasında nümayəndəli və icraçı orqanların 
arasında sədd çəkmək cəhdi prinsipcə doğru deyildir. Əlbəttə, həm nümayəndəli, həm də 
icraçı orqanların özlərinə məxsus xarakterik spesifi k funksiyaları vardır, lakin bu iki insti-
tutun səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi bir-birinə zidd olmur. Dünya praktikasında 
bu cür hallar tez-tez baş verir, nə zaman ki, bir institut üçün xarakterik olan funksiyaların 
başqa institutun xeyrinə keçirilməsi baş verir. Ayrı-ayrı hallarda, nümayəndəli orqan və 
yaxud onun komissiyası qərarın yerinə yetirilməsi səlahiyyətini öz üzərinə götürür (məs. 
özünüidarənin institusional quruluşunun bəzi modelində icraçı orqan ümumiyyətlə, ol-
mur və bu funksiyanı nümayəndəli orqanın komissiyaları həyata keçirir). Lakin praktika-
da belə misallara da rast gəlinir, nə zaman ki, icraçı orqana nəinki təkcə icra funksiyası, 
həm də normativ növlü qərarların qəbul edilməsi səlahiyyətləri də həvalə olunur.

ç) Kollegiallıq prinsipi.  Sakrebulo kollegial orqandır və buna müvafi q olaraq, bu 
prinsipə əməl etmək onun üçün məcburidir, bu isə məsələlərin hazırlanması, müzakirəsi 
və qərarlarən qəbulu prosesində fərqli fi kir plüralizmi və konsensusun olması deməkdir. 
Sakrebulonun seçkili və çoxüzvlü olması kollegiallıq prinsipinin həyata keçirilməsinin 
əsasını təşkil edir. Sakrebulo azad, gizli, bərabər, birbaşa və ümumi səsvermə yolu ilə 
seçilir. Seçimin bu prinsipləri Sakrebuloda yerli əhalinin müxtəlif mənafeli qrupunun 
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¹ O. Melkadze, Z. Ezuqbaya. Bələdiyyə hüququ Tb., 2002-ci il; səh. 60

proporsional əksini şərtləndirir və Sakrebulo tərəfi ndən müzakirə olunacaq məsələ barədə 
fərqli fi kirlərin deyilməsinə və müqayisə olunmasına zəmin yaradır. Sakrebulo iclasının 
səlahiyyəti və qərar qəbul olunması üçün zəruri kvorumun mövcudluğu və qərarın 
yalnız səsvermə yolu ilə qəbul olunması imkanı kollegiallıq prinsipinə əməl etmənin 
təminatıdır. Kollegiallıq prinsipinə əməl etmək, həmçinin Sakrebulonun üzvlərinin 
layihələrlə vaxtında tanış edilməsi, lazımi informasiya və məsləhətlərin qəbul edilməsi və 
öz fi kirlərini azad ifadə etmək imkanını təmin etmək deməkdir. “ Qeyd edilənə nail olmaq 
üçün yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanlarını həddindən artıq siyasiləşdirilməkdən 
müdafi ə etmək də olduqca əhəmiyyətlidir. Ümumdövlətçilik siyasi qüvvələrinin yerli 
seçkili nümayəndəliklərə müəyyən təsir göstərməsi bu axırıncılar tərəfi ndən n. d., kon-
yunktura fəaliyyətə, bir cür siyasi opponentlərlə süni qarşıdurmaya, yerli mənafelərin və 
özünüidarənin təsərrüfat-iqtisadi məqsədlərinə məhəl qoymamaq qarşı durmamalıdır”.¹ 
Kollegiallıq prinsipinin həyata keçirilməsi eləcə də nümayəndəli proporsionallığa əməl 
etmək prinsipləri ilə əlaqədardır. 

d) Nümayəndəli proporsionallığa əməl etmək prinsipi.  Bu prinsipə əsasən, Sakre-
bulonun komissiyaları və ya işçi qrupları Sakrebuloda təmsil olunan müxtəlif siyasi 
qüvvənin nümayəndəli proporsionallığına əməl etməklə yaradılmalıdır. Sakrebulonun 
hüququ yoxdur ki, Sakrebulo fraksiyasına və yaxud Sakrebuloya seçilmiş hər hansı bir 
partiyanın nümayəndəsinə Sakrebulonun bütün komissiyalarında və yaxud işçi qrupunda 
ən azı bir nümayəndəsi olmasına rədd cavabı versin. 

e) Məsələlərin həllində müstəqillik və qərəzsizlik.  Bu prinsip “Yerli özünüidarə 
haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun tələbindən irəli gəlir. Bu tələbə əsasən özünüidarə 
orqanları qanunla müəyyən edilmiş öz səlahiyyətlərini müstəqil və öz məsuliyyətləri ilə 
həyata keçirirlər, bu isə o deməkdir ki, özünüidarə orqanlarına direktivlər vermək və ya-
xud onları məcbur etmək (inzibati, siyasi, maliyyə və yaxud başqa üsullar tətbiq etməklə), 
öz səlahiyyətlərini həyata keçirməyə mane olmaq yolverilməzdir. Bu prinsipə əməl 
etmək, həmçinin “Yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə dövlət nəzarəti haqqında” 
Gürcüstan qanunu ilə təmin edilir, bu qanuna əsasən, özünüidarənin öz səlahiyyətinə 
nəzarəti yalnız qanunla uyğunlaşmaya əməl etmək formasında (bax, Qanunçuluğa əməl 
etmək prinsipi) mümkündür. Sakrebulo tərəfi ndən məsələlərin müstəqil həlli vətəndaşların 
iştirakından kənar deyil, dövlət orqanlarında müstəqilliyi nəzərdə tutur. Yerli özünüidarə 
anlayışı məsələlərin həllinə yerli əhalinin mənafelərinin uyğun gəlməsinə işarə edir. 
Beləliklə, bu prinsipin reallaşması elə mexanizmlərin mövcudluğunu nəzərdə tutur, 
hansılar ki, yerli özünüidarə orqanlarını dövlət tərəfi ndən müdaxilədən qorumalıdır. 
Bunun üçün həm institusional, həm də maliyyə-iqtisadi müstəqilliyi təmin etmək və 
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dövlət tərəfi ndən idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarətin reqlamentləşdirilməsi 
zəruridir. İnstitusional müstəqillik yerli özünüidarə orqanlarının elə bir qaydasını nəzərdə 
tutur, hansı ki, dövlətə yerli hakimiyyət orqanlarını bilavasitə iyerarxik tabeçiliyə 
çevirməyə imkan verməyəcəkdir. Bu cür qayda həm “Yerli Özünüidarə Haqqında” Av-
ropa Xartiyasında, eləcə də “Yerli Özünüidarə Haqqında” Gürcüstan orqanik qanununda 
verilmişdir və yerli özünüidarə orqanlarının bilavasitə əhali tərəfi ndən dövlət idarəetmə 
orqanlarının müdaxiləsindən kənar formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Maliyyə-iqtisadi 
müstəqillik, bir tərəfdən, öz mülkiyyətinin və müstəqil büdcəsinin mövcudluğu ilə, digər 
tərəfdən isə, qanunla müəyyən edilmiş səlahiyyətlərlə özünüidarə vahidinin əlində olan 
mülkiyyətlərin, maliyyələrin, digər maddi-texniki vasitələrin kifayət qədər olması və 
uyğun gəlməsi ilə əlaqədardır. 

Qərəzsizliyə gəldikdə isə, bu prinsip “Ümumi İnzibati Məcəllə”nin 8-ci maddəsinin 
tələbindən irəli gəlir, hansına əsasən ki, “İnzibati orqan öz səlahiyyətini qərəzsiz həyata 
keçirməyə borcludur” və “İinzibati icrada öz şəxsi marağı olan vəzifəli şəxs iştirak edə 
bilməz, yaxud da işin həllinə təsir göstərə biləcək başqa hallar mövcuddur”. “Ümumi 
İnzibati Məcəllə” ilə müəyyən olunmuş bu tələb həmçinin “Yerli özünüidarə haqqında” 
orqanik qanunun 32³ maddəsinin 5-ci bəndində verilmişdir: “Sakrebulo üzvü Sakre-
bulonun iclasında o məsələlər barədə qərarların qəbul olunmasında iştirakdan və 
səsvermədən imtina etməlidir, hansına münasibətdə ki, onun mülki və ya başqa şəxsi 
marağı vardır”. 

ə) Qanunla müəyyən olunmuş funksiyaların həyata keçirilməsinə müstəqil 
məsuliyyət prinsipi.  Müstəqil məsuliyyət əmələ (hərəkət, yaxud hərəkətsizlik) öz 
resursları ilə (maddi, yaxud başqa növ) məsuliyyət deməkdir. Özünüidarə vahidi kütləvi 
hüququn müstəqil hüquqi şəxsidir. Buna müvafi q olaraq, onun müstəqil məsuliyyəti 
vardır, yəni o, başqa hüquqi şəxslərin öhdəliklərinə cavabdeh deyildir, necə ki, digər 
hüquqi şəxslər özünüidarə vahidinin öhdəliklərinə cavabdeh deyildirlər. Bu, Mülki 
Məcəllə ilə müəyyən olunmuş ümumi qaydadır. Ümumi İnzibati məcəllənin 208-ci 
maddəsinin 2-ci bəndi ilə müəyyən olunmuş analoji qaydadır, hansına əsasən, “Yerli 
özünüidarə orqanının, eləcə də onun vəzifəli şəxsinin və ya başqa xidməti tərəfi ndən onun 
qulluq vəzifəsini həyata keçirərkən vurulmuş zərər üçün yerli özünüidarə (idarəetmə) 
orqanı məsuliyyət daşıyır”. Lakin Gürcüstan Konstitusiyası 42-ci maddəsinin 9-cu bəndi 
ilə müəyyən edilmişdir ki, “Dövlət orqanları, özünüidarə orqanları, habelə onların 
qulluqçuları tərəfi ndən vurulmuş zərərin Dövlət vəsaitləri hesabına məhkəmə qaydası 
ilə tam ödənilməsi üçün hamıya təminat verilir”. Konstitusiyanın bu müddəası onunla 
şərtlənir ki, Dövlət insan hüquqlarının müdafi əsinin qarantıdır və bundan irəli gələrək, 
özünüidarə vahidinin zərəri ödəmək üçün kifayət qədər imkanları olmaya bilər, dövlət 
həmin zərəri ödəmək öhdəliyini öz üzərinə götürür. 

Lakin, n. d. reqressiya hüququnu – dövlət sonradan özünüidarə vahidinə onun 
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tərəfi ndən özünüidarə vahidi əvəzinə ödədiyi vəsaitlərin geri qaytarılmasını istisna etmir. 

f) Əhali qarşısında hesabat öhdəliyi prinsipi.  Sakrebulo öz fəaliyyətinə və 
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə yalnız seçicilər qarşısında hesabat verməyə 
borcludur. Bu prinsipin reallaşdırılması həm kütləviliyə əməl etmək, həm də hesabat 
öhdəliyi mexanizmlərinin mövcudluğu ilə əlaqədardır. Bu mexanizmlər Sakrebulo, 
Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri və Sakrebulo üzvləri tərəfi ndən əhali qarşısında məcburi 
vaxtaşırı hesabat verməsini və özünüidarənin icraçı orqanlarının və vəzifəli şəxslərinin 
Sakrebulo qarşısında hesabat öhdəliyini nəzərdə tutur. Hesabat öhdəliyin bu cür bölünməsi 
ona işarə edir ki, əhali qarşısında nəinki təkcə özünün, həm də özünüidarənin icraçı 
orqanının fəaliyyəti üçün də məsuliyyət daşıyan Sakrebulodur. Sakrebulo səlahiyyətə 
malikdir və arzuediləndir ki, icraçı orqana və vəzifəli şəxslərə Əsasnamə ilə nəinki təkcə 
Sakrebulonun, həm də bilavasitə əhalinin qarşısında vaxtaşırı hesabat vermə öhdəliyi 
müəyyənləşdirilməlidir, lakin Sakrebulonun öz icraçı orqanlarının funksiyalarını, 
səlahiyyətlərini, fəaliyyət qaydasını və nəzarət formalarını onun müəyyənləşdirməsi ilə 
əlaqədar, əhali qarşısında məsuliyyət özü tərəfi ndən yaradılmış icraçı orqanlarının deyil, 
bilavasitə Sakrebulonun üzərinə düşür.
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II Fəsil. Sakrebulonun səlahiyyətləri

2.1 Sakrebulo səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi
Sakrebulo tərəfi ndən öz səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi prinsipial və 

əhəmiyyətli məsələdir, hansı ki, özünüidarə orqanlarının humanitar fəaliyyəti və 
yerli hakimiyyətin birliyi prinsipinin həyata keçirilməsi düzgün həllindən asılıdır. 
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunu yalnız Sakrebulonun xüsusi 
səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir. Bu elə məsələlərdir, hansılar ki, yalnız Sakrebulo 
həll etməlidir və bunların özünüidarənin başqa orqanlarına paylanması yolverilməzdir. 
Orqanik qanunla müəyyən olunmuş bu xüsusi səlahiyyətlərdən, demək olar ki, ən 
başlıcası Sakrebulonun səlahiyyətinin həm özünün, həm də icraçı orqanın və onun 
struktur, yaxud ərazi orqanlarının əsasnamələrini təsdiq etməkdir, yəni orqanik qa-
nunla müəyyənləşdirilmiş özünüidarə vahidinin öz səlahiyyətlərinin özünüidarənin 
nümayəndəli və icraçı orqanları və vəzifəli şəxsləri arasında bölünməsini həyata 
keçirsin. Bu səlahiyyət mühüm əhəmiyyətə malikdir və buna yalnız onun düzgün 
və düşünülmüş tətbiqi ilə özünüidarə orqanları arasında funksiyaların əməlli-başlı 
bölüşdürülməsi ilə nail olmaq mümkündür. 2006-cı ilədək qüvvədə olan “Yerli 
özünüidarə və idarə haqqında” orqanik qanun həm Sakrebulonun, həm də icraçı 
orqanın – icra hakimiyyətinin (meriyanın) və özünüidarənin vəzifəli şəxslərinin 
səlahiyyətlərini müəyyənləşdirirdi, buna müvafi q olaraq, Sakrebulo özünüidarə va-
hidinin kompetensiyasına aid olan məsələlər barədə qərarlar qəbul etmək və icra hüqu-
qunun özünüidarə orqanları arasında bölüşdürülməsi barədə bu səlahiyyəti özü bildi-
yi kimi həyata keçirməkdən məhrum idi. 2005-ci ildə qəbul olunmuş və 2006-cı ildən 
qüvvəyə minmiş “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanun bu yanaşmanı kökündən 
dəyişdi, bununla da Gürcüstanın orqanik qanununu “Yerli Özünüidarəetmə Haqqında” 
Avropa Xartiyasının müəyyən etdiyi standartlara yaxınlaşdırdı və yerli özünüidarənin 
nümayəndəli orqanının aparıcı rolunun hüquqi əsaslarını yaratdı. Təəssüfl ər olsun 
ki, 2006-cı ildə seçilmiş Sakrebulolar qeyd edilən hüquqdan o qədər də səmərəli 
istifadə edə bilmədilər. Özünüidarənin gücü özünüidarənin nümayəndəli orqanının 
rolundan asılıdır. Bu günədək bu halqa özünüidarə institutlarda hələ də zəif nəzərə 
çarpır. Ön planda Sakrebulo deyil, ənənəvi olaraq icraçı orqan, icra başçısı (mer) du-
rur. Bunun səbəblərindən birini də “Yerli özünüidarə haqqında” qanunun nöqsanları 
şərtləndirirdi, hansına əsasən ki, doğrudur, özünüidarə vahidinin rəhbəri kimi Sakre-
bulonun sədri elan olunurdu, lakin icra başçısı (mer) nəinki təkcə kütləvi qulluqçu, 
həm də siyasi vəzifəli şəxs kimi özünü büruzə verirdi, hansını ki, Sakrebulo bürosu 
təqdimatla keçirilmiş müsabiqə əsasında seçirdi. Eyni zamanda özünüidarə vahidinin 
mülkiyyətin və maliyyələrin idarə olunması kimi elə əhəmiyyətli funksiyaları, qanu-
na müvafi q olaraq, icra başçısının (merin) əlində cəmləşirdi. 2009-cu ilin dekabrında 
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orqanik qanuna daxil edilmiş dəyişiklərlə balans real surətdə Sakrebulonun xeyrinə 
dəyişdi. İcra başçısı (mer) siyasi vəzifəli şəxs deyil, yalnız kütləvi qulluqçudur, 
hansını ki, vəzifəyə Sakrebulonun sədri təyin və azad edir. Eləcə də, özünüidarə va-
hidinin mülkiyyəti və maliyyələrinin idarə olunması məsələləri icra başçısının (me-
rin) təkbaşına qərarından asılı deyildir. Orqanik qanuna daxil edilmiş dəyişikliklər 
təkbaşına idarədən kollektiv idarəçiliyə keçmək üçün real hüquqi zəmin yaratdı. Artıq 
tam imkan yarandı ki, təkbaşına idarənin sovetlərdən irs qalmış idarəçiliyinə birdəfəlik 
və həmişəlik son qoyulsun, lakin qanunun icrası Sakrebulonun özünün qərarlarından 
asılıdır. Sakrebulo həm öz Əsasnaməsi (reqlamenti), eləcə də icra hakimiyyətinin 
(meriyanın), icra hakimiyyətinin (meriyanın) struktur vahidləri və ərazi orqanları 
əsasnamələrinin təsdiqi zamanı kollektiv idarəçilik modelinə keçmək üçün möhkəm 
iradə nümayiş etdirməlidir. Bu əsasnamələrin müzakirəsi və qəbulu zamanı Sakrebu-
lonun aparıcı rolu maksimum təmin edilməlidir. Bu cür institusional struktur, əlbəttə, 
nisbətən az operativ ola bilər, lakin özünüidarənin o başlıca problemi, hansılar ki, 
reprezentativliyin və əhalinin etimadının, özünüidarə proseslərinə əhalinin cəlb 
olunmasının son dərəcə aşağı səviyyəsi, özünüidarə qulluqçuları, yaxud da Sakre-
bulo üzvləri tərəfi ndən təşəbbüslərin olmaması, özünüidarə orqanlarının təkbaşına 
idarə edilməsi və təkbaşına qərarların qəbulunun sovet qaydası yalnız kollektiv 
orqanların rolunun artması ilə mümkündür. Bütün növdən olan kollektiv orqanın 
gücləndirilməsi zəruridir: həm Sakrebulonun, həm də Sakrebulo komissiyalarının və 
ən başlıcası, icraçı strukturda qərarların kollegial qəbul olunması tətbiq edilməlidir. 
Bütün bunların hamısı özünüidarə orqanlarının əsasnamələri vasitəsi ilə mümkündür, 
əsasnamələrin qəbul olunması isə Sakrebulonun xüsusi səlahiyyətidir.

Özünüidarə orqanlarının əsasnamələrini yaradarkən Sakrebulonun əsasnaməsinə 
(reqlamentinə) həlledici əhəmiyyət verilir. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan 
orqanik qanununun 15-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, Sakrebulonun həm struk-
tur və həm də fəaliyyət qaydası, eləcə də səlahiyyəti də Sakrebulonun əsasnaməsi 
(reqlamenti) ilə müəyyənləşdirilir. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik 
qanunu tamamilə düzgün olaraq yerli özünüidarə orqanlarının, yaxud xidmətlərinin 
kompetensiyalarını müəyyənləşdirmir və 16-cı maddə ilə ümumi özünüidarə va-
hidinin səlahiyyətlərini müəyyən edir. Sakrebulo bu səlahiyyətlərdən özünüidarənin 
bu və ya digər orqanının hansının həyata keçirəcəyini müəyyənləşdirməlidir. Qanunla 
yalnız bir məhdudiyyət müəyyən olunmuşdur, şəxsən, 22-ci maddə ilə o səlahiyyətlər 
verilmişdir, hansılar ki, yalnız Sakrebulonun xüsusi kompetensiyasına mənsubdur və 
hansıları ki, özünüidarənin başqa orqanları yerinə yetirə bilməzlər. Beləliklə, yuxarıda 
qeyd edilən məhdudiyyətdən başqa, Sakrebulonun öz bildiyi kimi orqanik qanunun 
16-cı maddəsi ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri özünüidarə orqanları və strukturları 
arasında bölüşdürmək imkanı vardır. Bu, Sakrebulonun mühüm səlahiyyətidir və 
Sakrebulonun özünüidarənin başlıca orqanı olmasına dəlalət edir. Orqanik qanun 
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Sakrebuloya həm özünün, həm də özünüidarənin başqa orqanlarının səlahiyyətlərini 
müəyyənləşdirmək hüququnu vermişdir. Bu səlahiyyətləri müəyyənləşdirərkən rep-
rezentativlik ilə kompetensiyalıq arasında düzgün balansa əməl etmək vacibdir. 
Özünüidarə vətəndaşlarla ən yaxın olan hakimiyyətdir, ona görə də, aydındır ki, 
özünüidarənin orqanları tərəfi ndən qəbul olunmuş qərarların reprezentativliyi böyük 
əhəmiyyət kəşf edir. Lakin bu cür, ilk baxışda populyar qərarlar hər zaman səmərəli 
ola bilməz. Bu cür qərarlar, hansılar ki, birdəfəlikdə əhali üçün ən qəbul edilən ola 
bilər, son nəticədə onların mənafelərinə zərər gətirə bilər. Ona görə də, qərarların 
populyarlığı qərarların səmərəliliyi ilə balanslaşdırılmalıdır (hansı ki, əvvəlcə əhali 
üçün o qədər də faydalı ola bilməz). Nümayəndəli orqan, hansı ki, əhali tərəfi ndən 
seçilir, onun tərəfi ndən qəbul olunmuş qərarların reprezentativliyinə istiqamətlənir. 
İcraçı orqana gəldikdə isə, hansı ki, kirayə olunmuş və peşəkar qulluqçulardan 
ibarətdir, qərarların qəbul edilməsinin səmərəliliyinə və nisbətən az dərəcədə onların 
məşhurlaşmasına istiqamətlənir. Bu cür balansa əməl etmək, aydındır ki, məsələlərin 
mexaniki hüdudlanması demək deyildir. Özünüidarə vahidinin öz səlahiyyətinə aid 
olan hüququ hər bir məsələ üzrə qərarların işlənib-hazırlanması, qəbul olunması və 
yerinə yetirilməsi haqqında özünüidarə vahidinin öz səlahiyyətinə aid olan hüqu-
qu nümayəndəli və icraçı orqanlar arasında səmərəli bölüşdürülməlidir. Bununla 
yanaşı, səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi zamanı Sakrebulonun nəinki təkcə icraçı 
strukturlara, yaxud vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinə nəzarət etmək, eləcə də özünün 
də icra ilə əlaqədar qərarların qəbul olunması prosesində iştirak etməyin səmərəli 
mexanizmləri olmalıdır. Eyni zamanda elə mexanizmlər də yaradılmalıdır, hansılar 
ki, icraçı strukturlara Sakrebulo tərəfi ndən qəbul olunacaq qərarların reprezentativ-
liyini özünün peşə biliyi və təcrübəsi ilə balanslaşdırmaq imkanı verəcəkdir. Bu cür 
mexanizmlərin real surətdə hərəkətə gətirilməsi səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi 
prosesinin mərhələ kimi dərk edilməsi halında mümkündür. Bu günədək, qərarların 
təkbaşına qəbul edilməsi formasının üstünlük təşkil etdiyi bir şəraitdə, səlahiyyətlər 
prosesinin mərhələlərə bölünməsinin səmərəli əsası yoxdur. Qərarların hazırlanması, 
qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsi monokratik orqanda cəmləşdirilmişdir. Bu 
halda operativlik ön plana çəkilmişdi, bu isə səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi 
mərhələlərinin bölüşdürülməsi ilə ziddiyyət təşkil edir, çünki prosesin mərhələlərə 
bölünməsi prosesin vaxtının uzadılması deməkdir. Təkbaşına idarənin dəyişdirilməsi, 
kollektiv idarəçilik tipinin qəbul olunması mütləq səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi 
prosesinin hər bir mərhələsinin ardıcıl keçilməsini zəruri hesab edir. Bu cür idarəçilik 
növü nisbətən az operativ ola bilər, lakin təkbaşına idarəçilikdən fərqli olaraq, daha 
reprezentativ və səmərəlidir. Bu halda özünüidarənin orqanları vahid bir orqanizm 
kimi hərəkət edir, özünüidarənin hər bir strukturu, yaxud vəzifəli şəxs özünüidarə 
vahidinin səlahiyyətinə aid olan məsələlərin həllinə maksimum qoşulmuş olur və ən 
başlıcası, belə halda vətəndaşların, qeyri-hökumət təşkilatlarının və başqa maraqlı 
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şəxslərin səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi prosesinə real qoşulmaq imkanı mövcud-
dur. 

Səlahiyyətlərin həyata keçirilməsinin bölüşdürülməsi qərarlarının hazırlanması, 
qəbul edilməsi və icrası əsas mərhələlərə bölünür. 

a) Qərarın hazırlanması bu deməkdir:
  Proqnozlaşdırma, yəni nail olunası vəziyyətin şüurlu surətdə modelləşdirilməsi;
   Uyğunluq, yəni mövcud vəziyyətin nail olunası vəziyyətlə müqayisəsi, bundan 
isə mövcud vəziyyətdən nəyin saxlanılması, inkişaf etdirilməsi və ləğv olunması 
aşkara çıxır; 

   Prosesin təsviri, hansında ki, o resurslar (maddi, maliyyə, insan və s.) öz əksini 
tapmalıdır, hansılar ki, qərarlar üçün, eləcə də məqsədə nail olmağın metodları və 
onların ardıcıllığı zəruridir. 

b) Qərarların qəbul olunması bu deməkdir:
  Nail olunası məqsədin məqsədyönlülüyünün qiymətləndirilməsi;
   Problemlərin təhlili və onların həllinin risk faktorlarının, qanunçuluğunun, 
səmərəliyinin, sərfəliliyin, qənaətçiliyinin, əhalinin mənafelərinin nəzərə alınması 
ilə alternativ yolların qiymətləndirilməsi; 

  Qəbul olunası qərarların formalaşdırılması; 
  Qərarların qəbul edilməsi və tərtibi. 

c) Qərarların icrası bu deməkdir:
   Qərarların yerinə yetirilməsinin planlaşdırılması, yəni, qərarların icrası üçün zəruri 
olan tədbirlərin ardıcıllığı və yerinə yetirilmə müddətləri;

  İcranın gedişinə nəzarət;
  İcra haqqında hesabat və qiymətləndirmə.

Səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi prosesinin bu cür düşünülməsi bu prosesin hər 
bir mərhələsində özünüidarənin nümayəndəli, yaxud icraçı orqanlarının, onların struk-
tur vahidlərinin, eləcə də vətəndaşlar qruplarının və yaxud maraqlı şəxslərin müştərək 
iştirakı imkanını verir.

Səlahiyyətlər sahələrini müəyyənləşdirərkən “Yerli Özünüidarə Haqqında” Gürcüstan 
orqanik qanununun 16-cı maddəsinin 3-cü bəndinə diqqət yetirilməlidir, hansına 
əsasən, “Özünüidarə vahidi elə məsələlər barədə qərar qəbul etmək səlahiyyətinə ma-
likdir, hansı ki, qanuna əsasən hakimiyyətin başqa orqanının səlahiyyətinə aid deyildir 
və özünüidarə vahidi üçün qadağan olunmamışdır”. Beləliklə, səlahiyyətlər məsələsi 
yalnız orqanik qanunun 22-ci maddəsi və 16-cı maddənin 2-ci bəndinin sadalanması ilə 
məhdudlaşmır. Bundan başqa, özünüidarə bütün bu cür məsələlər barədə qərar qəbul 
etmək səlahiyyətinə malikdir, hansı ki, dövlət hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətinə 
daxil deyildir və qanunla özünüidarə orqanı üçün qadağan olunmamışdır. Əlbəttə, 
bu məsələlərin dairəsi tükənməz sahədir, hansıların ki, dəqiq sadalanması mümkün 
deyildir, lakin Sakrebulo bu sahədən elə məsələləri ayıra bilər və müddəalarda əks 
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etdirə bilər, hansıların ki, həyata keçirilməsini yerli əhalinin mənafelərinə uyğun olaraq 
əhəmiyyətli hesab edir. 

Müddəalarda səlahiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi zamanı səlahiyyətlərin 
sahələrinə əsasən bölünmə kriterilərin tətbiq edilməsi arzuolunandır. Bu cür bölünmə 
səlahiyyətlərin sırasına sistematik xarakter verir və bu və ya digər sahədə özünüidarənin 
kompetensiyasına aid olan məsələlər dairəsini nəzərə çarpan edir. Bunun nəzərə 
alınması ilə Sakrebulonun səlahiyyətləri aşağıdakı sahələrə ayrıla bilər:

  Ümumi-inzibati sahədə səlahiyyət;
  Maliyyə-iqtisadi sahədə səlahiyyət;
  Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin idarə olunması sahəsində səlahiyyət;
  Sosial sahədə səlahiyyət;
   Özünüidarə vahidi ərazisinin abadlaşdırılması və məişət-kommunal sahədə 
səlahiyyət;

  Torpaqdan istifadə və təbii resurslardan istifadə sahəsində səlahiyyət;
  Özünüidarə vahidi ərazisinin planlaşdırılması sahəsində səlahiyyət;
  Nəqliyyat və yol təsərrüfatı sahəsində səlahiyyət;
  Qeydəalma və informatika sahəsində səlahiyyət.

2.2 Ümumi-inzibati sahədə Sakrebulonun səlahiyyəti
Ümumi-inzibati sahəyə özünüidarə orqanları strukturlarının yaradılmasının, 

səlahiyyətlərinin və onların idarə olunması ilə əlaqədar məsələlər (vəzifəli şəxslərin 
seçilməsi-çıxarılması, vəzifəyə təyin edilməsi-azad olunması barədə razılığın verilməsi, 
səlahiyyətlərin tanınması və onun vaxtından əvvəl dayandırılması, yerli özünüidarə 
orqanları strukturlarının təsdiq edilməsi və s.), eləcə də o cür məsələlər aiddir, hansılar 
ki, özünüidarə vahidinin daxili inzibati bölünməsi, özünüidarə vahidində mövcud olan 
coğrafi  obyektlərin adlandırılması, özünüidarə vahidinin rəmzi və fəxri mükafatlarının 
təsis edilməsi ilə əlaqədardır. Bununla əlaqədar, ümumi – inzibati sahədə Sakrebulonun 
səlahiyyətinə aiddir:

   Sakrebulo sədrinin, onun müavininin, Sakrebulo komissiyalarının və müvəqqəti 
işçi qrupları sədrlərinin seçilməsi və yenidən seçilməsi;

   Sakrebulo komissiyaları və müvəqqəti işçi qruplarının yaradılması və ləğv edilməsi, 
onların fərdi heyətinin təsdiq olunması və ona dəyişikliklərin daxil edilməsi; 

   Sakrebulo üzvü səlahiyyətlərinin tanınması və səlahiyyətlərin vaxtından əvvəl 
dayandırılması barədə qərarların qəbul olunması; 

   İcra başçısının (merin) təyin olunması – azad edilməsi barədə Sakrebulo sədrinə 
razılıq vermə;

   Yerli özünüidarənin icraçı orqanlarının və vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinə, onların 
hesabatlarının dinlənilməsinə və qiymətləndirilməsinə nəzarət;
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   Özünüidarə vahidində inzibati vahidin yaradılması və ləğv edilməsi, onların 
sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi;
   Sakrebulonun Əsasnaməsinin (reqlamentinin), Sakrebulo komissiyalarının, 
Sakrebulo aparatının, icra hakimiyyətinin (meriyanın), icra hakimiyyətinin 
(meriyanın) struktur vahidlərinin və ərazi orqanları əsasnamələrinin təsdiq 
olunması və ona dəyişikliklər edilməsi;

   Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş normativlər çərçivələrində 
yerli özünüidarənin kütləvi qulluqçularının vəzifə sarqosu maaşlarının təsdiq 
olunması və ona dəyişikliklər edilməsi; 

   “Kütləvi qulluq haqqında” Gürcüstan qanunu 85-ci maddəsinin 3-cü bəndinə 
müvafiq olaraq, yerli özünüidarə qulluqçuları müsabiqə-attestasiya komissiyası 
sədrinin təyin edilməsi;

   Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə “Kütləvi qulluq haqqında” Gürcüstan qanunu 
19-cu maddəsinin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq, yerli özünüidarə qulluqçularına 
əlavə tövsif tələblərinin müəyyənləşdirilməsi;

   Özünüidarə vahidinin adından imzalanmış razılaşmaların və müqavilələrin 
təsdiq edilməsi;

   Toplanışların, mitinqlərin, nümayişlərin keçirilməsi ilə əlaqədar məsələlərin 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada nizama salınması;

  Küçələrin, meydanların adlandırılması və nömrələnməsi; 
  Özünüidarə vahidi rəmzlərinin təsdiq olunması və ona dəyişikliklər edilməsi;
   Özünüidarə vahidinin fəxri mükafatlarının və adlarının qəbul edilməsi və 
verilməsi qaydasının müəyyənləşdirilməsi.

Bu fəsildə ümumi-inzibati sahədə Sakrebulo səlahiyyətlərinin əsas hissəsi barədə 
dəqiq informasiya verilmişdir. 

Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərinin tanınması və dayandırılması, yerli 
özünüidarənin vəzifəli şəxslərinin seçilməsi/təyin olunması və yenidən seçilməsi/
azad olunması, eləcə də yerli özünüidarənin icraçı orqanları və vəzifəli şəxslərinin 
fəaliyyətinə Sakrebulonun nəzarət səlahiyyətləri barədə söhbət isə kitabın növbəti 
fəsillərində aparılacaqdır.

a) Özünüidarə vahidində inzibati vahidin yaradılması və ləğv edilməsi, onların 
sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi.  

Sakrebulo tərəfi ndən bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi icra hakimiyyətinin 
(meriyanın) ərazi orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinin ərazi 
sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədardır. “Yerli özünüidarə haqqında” 
orqanik qanun Sakrebuloya öz bildiyi kimi, özünüidarə vahidinin neçə inzibati vahidə 
bölünəcəyini özünün həll etməsi hüququnu verir. Bu hüquq Sakrebulolarda 2006-cı 
ildən var idi, lakin çox nadir istisnalardan başqa, onun reallaşdırılması baş verməmişdir. 
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Özünüidarə vahidinin inzibati vahidləri bu günədək o bölünməyə söykənir, hansı ki, 
sovet dövründən qüvvədədir və haradasa 2006-cı ilədək özünüidarə vahidləri mövcud 
idi. İnzibati vahidlərin yaradılmasının başlıca məqsədi yerli özünüidarə orqanlarının 
əhali ilə əlaqəsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu problem 2006-cı ildə keçirilmiş isla-
hatdan sonra xüsusilə fəal oldu, hansına ki, müvafi q olaraq özünüidarə vahidlərinin 
genişləndirilməsi və özünüidarənin həyata keçirilməsinin ərazi əsası üçün rayon 
müəyyənləşdirildi. Buna görə də, əhali ərazi cəhətcə özünüidarə orqanlarından 
uzaqlaşdı. Buna görə də, ərazi uzaqlaşmasını kompensasiya etmək üçün orqanik qa-
nun özünüidarə vahidinin daxili inzibati bölünməsinin zəruriliyini müəyyənləşdirdi və 
bu vahidlərdə icra hakimiyyətinin (meriyanın) ərazi orqanlarının yaradılmasını zəruri 
hesab etdi. Özünüidarə vahidlərinin mövcud inzibati bölgü bəzi özünüidarə vahidində 
həqiqətən optimal ola bilər, lakin, onun nəzərə alınması ilə ki, bu cür inzibati bölgü 
təqribən 80-90 il bundan əvvəl yaradılmışdır, ehtimal ki, o bugünkü tələblərə tam cavab 
verə bilməz, ona görə də onlara yenidən baxmaq lazımdır. Bu məsələlər üzrə Sakrebulo, 
ilk növbədə yaşayış məntəqələrində əhalinin miqdarını, yaşayış məntəqələri arasında 
məsafəni, infrastrukturu, yaşayış məntəqələrinin mövcud problemlərinin spesifi kasını, 
yerli əhalinin fi krini və s. nəzərə almalıdır. Eləcə də, hökmən bu da nəzərə alınmalıdır 
ki, həmin vahidlərdə təyin edilmiş icra hakimiyyətinin (meriyanın) ərazi orqanlarının 
hansı səlahiyyətləri olacaqdır. Qanuna müvafi q olaraq, hər bir ərazi vahidinin öz fərdi 
əsasnaməsi olmalıdır ki, bu da hər bir inzibati vahidin spesifi kasına əsasən müvafi q 
ərazi orqanının başqa analoji orqandan fərqli səlahiyyətlərini müəyyənləşdirmək 
imkanı verir.

b) Yerli özünüidarənin kütləvi qulluqçularının vəzifə sarqosu maaşlarının təsdiq 
edilməsi  

Sakrebulonun yerli özünüidarə qulluqçularının vəzifə sarqosu maaşlarını 
müəyyənləşdirmək hüququ “Kütləvi qulluq haqqında” Gürcüstan qanununun 9-cu 
maddəsinin 8-ci bəndinin tələbindən irəli gəlir, hansına əsasən ki, Gürcüstan prezi-
dentinin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş yuxarı və aşağı hədd çərçivələrində “Yerli 
özünüidarələri qulluqçuları vəzifə sarqosu maaşları və vəzifələrin adlandırılmasını 
yerli özünüidarə vahidinin Sakrebulosu təsdiq edir”.

Yerli özünüidarə qulluqçularının vəzifə sarqosu normativləri Gürcüstan preziden-
tinin 2005-ci il 29 avqust tarixli № 726-cı “Muxtar respublikaların hakimiyyətinin, yer-
li özünüidarə və idarə orqanları kütləvi qulluqçularının əmək haqlarının ödənilməsinin 
qaydaya salınması haqqında” sərəncamı ilə müəyyənləşdirilmişdir. Sərəncamın 
birinci bəndi ilə özünüidarə qulluqçularının minimum vəzifə sarqosu 135 lari 
müəyyənləşdirilmiş, sərəncamın № 2, №2¹, №3 və №4 əlavələri ilə vəzifə sarqosunun 
maksimum həddi müəyyən edilmişdir. 
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№   Vəzifələrin adları Vəzifə sarqosunun 
yuxarı həddi  (lari ilə)

1. Tbilisi ş. meri  3540
2. Tbilisi ş. Sakrebulosunun sədri  3540
3. Tbilisi ş. Sakrebulo sədrinin birinci müavini  2950
4. Tbilisi ş. merinin birinci müavini (vitse-meri)  2950
5. Tbilisi ş. Sakrebulosu sədrinin müavini  2850
6. Tbilisi ş. merinin müavini  2750
7. Tbilisi ş. meriyası aparatının rəisi  2500
8. Tbilisi ş. rayonunun icra başçısı  2350
9. Tbilisi ş. Şəhər xidmətinin rəisi, Sakrebulo aparatının rəisi, Tbilisi ş. 

Şəhər Xidməti Departamentinin rəisi-şəhərin baş memarı
 2350

10. Tbilisi ş. Sakrebulosu daimi komissiyasının sədri  2350
11. Tbilisi ş. Sakrebulo fraksiyasının sədri  2350
12. Tbilisi ş. meriyası administrasiyası rəisinin birinci müavini, Tbilisi ş. 

Şəhər xidməti rəisinin birinci müavini 
 1700

13. Tbilisi ş. rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini; İcra hakimiyyəti 
rayon xidmətinin rəhbəri-icra hakimiyyəti başçısının səlahiyyıtli 
nümayəndəsi

 1600

14. Tbilisi ş. meriyası administrasiyası rəisinin müavini, Sakrebulo aparatı 
rəisinin müavini

 1600

15. Tbilisi ş. Şəhər xidməti rəisinin müavini  1600
16. Digər aparıcı kütləvi vəzifəli şəxs  1400
17. Böyük kütləvi vəzifəli şəxs  1100
18. Kiçik kütləvi vəzifəli şəxs   830

№  Vəzifələrin adları Vəzifə sarqosunun yuxarı 
həddi  (lari ilə)

1. Sakrebulonun sədri, meri  2750
2. Sakrebulo sədrinin müavini  2150
3. Merin müavini  2050
4. Meriya administrasiyasının (aparatın) rəisi, Xidmət rəisi, Batumi ş. baş 

memarı, Sakrebulo aparatının rəisi
 1650

5. Sakrebulo komisiyasının sədri, 
Sakrebulo fraksiyasının sədri

 1350

6. Aparıcı kütləvi vəzifəli şəxs  1350
7. Böyük kütləvi vəzifəli şəxs   900
8. Kiçik kütləvi vəzifəli şəxs   600

Əlavə № 2 Tbilisi ş. nümayəndəli və icraçı orqanları kütləvi qulluqçularının vəzifə 
sarqolarının yuxarı həddi 

Əlavə № 2¹ Batumi şəhərinin nümayəndəli və icraçı orqanlarının 
kütləvi xidmətçilərinin vəzifə sarqolarının yuxarı həddi 
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№   Vəzifələrin adları  Vəzifə maaşlarının yuxarı 
həddi  (lari ilə)  

1. Sakrebulonun sədri  2480
2. Mer  2480
3. Sakrebulo sədrinin müavini  1500
4. Merin müavini  1250
5. Xidmət rəisi, Sakrebulo aparatının rəisi   900
6. Sakrebulo komissiyasının sədri, 

Sakrebulo fraksiyasının sədri
  710

7. Xidmət rəisinin müavini, merin köməkçisi, başqa böyük kütləvi 
vəzifəli şəxs

  550

8. Meriyanın ərazi orqanının rəhbəri – meriyanın səlahiyyətli 
nümayəndəsi

  470

9. Böyük kütləvi vəzifəli şəxs   480

Əlavə № 3 Özünüidarə şəhərlərinin (Tbilisi ş. və Batumi ş. başqa) nümayəndəli və 
icraçı  orqanları kütləvi qulluqçularının vəzifə maaşlarının yuxarı  həddi 

№   Vəzifələrin adları  Vəzifə maaşının yuxarı həddi  
(lari ilə)  

1. Sakrebulonun sədri  2360
2. İcra başçısı  2360
3. Sakrebulo sədrinin müavini  1100
4. İcra başçısının müavini  900
5. Xidmət rəisi, Sakrebulo aparatının rəisi   700
6. Sakrebulo komissiyasının sədri, 

Sakrebulo fraksiyasının sədri
  650

7. İcra hakimiyyəti xidmət şöbəsinin rəisi  500
8. İcra başçısının köməkçisi, başqa böyük kütləvi vəzifəli şəxs   450
9. İcra hakimiyyətinin ərazi orqanının rəhbəri – icra hakimiyyətinin 

səlahiyyətli nümayəndəsi
 400

10. Kiçik kütləvi vəzifəli şəxs   420

Əlavə № 4 Bələdiyyələrin və icraçı orqanların kütləvi qulluqçularının vəzifə 
maaşlarının yuxarı həddi 

Vəzifə maaşının müəyyənləşdirilməsi ən problematik və eyni zamanda, Sakrebulo 
tərəfi ndən yerli kadr siyasətinin nizama salınmasının əhəmiyyətli məsələlərindən 
biridir. Təəssüfl ər olsun ki, Sakrebulolar bu müddəalardan istifadə etmirlər. Bir qay-
da olaraq, prezidentin yuxarıdan verilmiş sərəncamının birbaşa surətinin çıxarılması 
vəzifə maaşının maksimum həddinin qaydaya çevrilməsi ilə baş verir. Bu cür yanaşma, 
əlbəttə, doğru deyildir. Prezidentin sərəncamı ilə vəzifə maaşları vəzifə dərəcəsi 
əsasında müəyyənləşdirilir, yəni konkret vəzifə üçün deyil, vəzifə dərəcəsi üçün 
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ümumi çərçivə yaradılır. Məsələn, kiçik kütləvi qulluqçu vəzifə dərəcəsidir, “Kütləvi 
xidmətin vəzifə reyestri”nə əsasən, böyük kütləvi qulluqçu dərəcəsində birləşirlər: a) 
Baş mütəxəssis; b) Aparıcı mütəxəssis; c) Böyük mütəxəssis; ç) Mütəxəssis. Bütün 
bu vəzifələrin özünün tövsifi nin, yükünün, məsuliyyətinin nəzərə alınması ilə fərqli 
vəzifə maaşı olmalıdır. Özünüidarənin müxtəlif xidmətində eyni vəzifədə olan şəxsin 
iş yükü və məsuliyyəti də onların vəzifə təlimatı və işlərin qeydiyyatı ilə əlaqədar 
fərqlidir, ona görə də onların vəzifə maaşları da fərqli olmalıdır. Vəzifə maaşı konk-
ret şəxsiyyət ilə deyil, konkret vəzifə tərəfi ndən yerinə yetirilmiş iş ilə bağlıdır, onun 
sosial vəziyyəti və ya ehtiyacları ilə əlaqədardır. Ona görə də, Sakrebulo vəzifə 
maaşını təsdiq edərkən, ilk növbədə, müvafi q vəzifənin vəzifə təlimatını və işlərin 
təsvirini nəzərə almalı və buna əsasən konkret vəzifəyə uydun olaraq vəzifə maaşı 
müəyyənləşdirməlidir. Vəzifə maaşı ştat nüsxəsinə əsasən, fərdi, dərəcələrə əsasən 
deyil, ştatla nəzərə alınmış bütün vəzifələr üçün müəyyənləşdirilməlidir, necə ki, bu 
prezidentin sərəncamında “Kütləvi xidmət haqqında” Gürcüstan qanunundan irəli 
gəlir. Bu fakt da nəzərə alınmalıdır ki, “Kütləvi xidmət haqqında” Gürcüstan qanunu 
74-cü maddəsi 1-ci bəndinin “d” köməkçi bəndində qulluqçunu həvəsləndirməyin 
mühüm ölçülərindən birini vəzifə maaşı dərəcəsinin yüksəldilməsi hesab olunur. 
Bu, həvəsləndirmənin mühüm ölçüsüdür, hansından ki, yalnız Sakrebulonun razılığı 
ilə istifadə oluna bilər, əgər ona konkret vəzifəyə görə vəzifə maaşı müəyyən 
edilmişdir. Ancaq, aydındır ki, əgər müəyyən edilmiş vəzifə maaşı lap əvvəldəncə 
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş maksimum həddin tayıdırsa, bunu tətbiq etmək 
olmaz. Ona görə də Sakrebulo vahidi (xidmət, ərazi orqanı, aparat) əsasnaməsinin 
müzakirəsi zamanı müvafi q vahidin ştat nüsxəsini də vəzifə təlimatı və işlərin təsviri 
ilə birlikdə tələb etməlidir, bunun əsasında da konkret ştatla nəzərdə tutulmuş vəzifə 
üçün müvafi q vəzifə maaşı müəyyənləşdirməlidir. Yalnız bu cür, vahid kompleksdə 
Sakrebulo tərəfi ndən bu məsələ barədə real, səmərəli və optimal qərarların qəbul 
olunması mümkündür. Başqa halda ayrı-ayrılıqda götürülmüş hər bir məsələ formal 
şəkildə müzakirə olunacaqdır. 

c) Yerli özünüidarə qulluqçuları müsabiqə-attestasiya komissiyası sədrinin təyin 
edilməsi. Yerli özünüidarə qulluqçuları üçün əlavə tövsif tələblərinin müəyyən 
edilməsi  

Yuxarıda qeyd olunan səlahiyyət “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanunla 
müəyyən olunmamışdır. Sakrebulonun bu səlahiyyəti “Kütləvi xidmət haqqında” 
Gürcüstan qanununun tələblərindən irəli gəlir. Şəxsən, “Kütləvi xidmət haqqında” 
Gürcüstan qanununun 85-ci maddəsinin 3-cü bəndi ilə Sakrebulonun yerli özünüidarə 
qulluqçularının müsabiqə-attestaasiya komissiyasının sədrini təyin etmək hüququ 
vardır, həmin qanunun 19-cu maddəsi ilə isə Sakrebulonun özünüidarə qulluqçularının 
əlavə tövsif (qanuna əsasən, əlavə tövsif tələbləri yalnız normativ aktla o dərəcədə 
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müəyyənləşdirilir, bu səlahiyyət yalnız Sakrebulo kompetensiyasına aid olur) 
tələblərini dəqiqləşdirmək səlahiyyəti müəyyənləşdirilmişdir. 

Qeyd edilən səlahiyyət yerli kadr siyasətini idarə etmək baxımından əhəmiyyətlidir. 
Sakrebulo özünüidarə qulluqçularının tövsif və sabit korpusunun yaradılmasına 
maraqlı olmalıdır. Bu cür yüksək peşəli qulluqçular korpusu kütləvi xidmətdə 
kadrların seçilməsi və qəbul olunmasının səmərəli sisteminin formalaşdırılmasını 
yarada bilər, hansının ki, özünüidarə qulluqçularının vəzifəyə təyin edilməsinin yalnız 
müsabiqə əsasında təyin edilməsi zəruri şərtdir ki, bu da kütləvi xidmətin bərabər 
əlçatması barədə vətəndaşların konstitusiyalı hüququnun həyata keçirilməsinin 
başlıca şərtidir. Müsabiqə əsasında kadrların seçilməsi və mərhələlərlə attestasiyanın 
keçirilməsi sistemi yeni texnologiyalara və islahatlara nəinki təkcə adaptasiya ol-
unmaq, eləcə də onların real həyata keçirilməsi imkanını verir. O kütləvi xidmətin 
nüfuzunu artırır, onun şəffafl ığını və ictimaiyyətlə əlaqəsini təmin edir. Sakrebulonun 
kadr siyasətini sabit və obyektiv kriterilərə əsaslanmaqla sistemin formalaşdırılması 
sahəsində əlverişli rol oynamaq imkanı vardır. Sakrebulonun müsabiqə-attestasiya 
komissiyası sədrini təyin etmək hüququ formal akt kimi başa düşülməməlidir. 
Müsabiqə-attestasiya komissiyası, n.d. daimi komissiya deyildir. Komissiyanın sədri 
təyin olunur və müsabiqə-attestasiya komissiyası vakansiyaların meydana gəlməsi 
prosesində müsabiqənin və ya attestasiyanın keçirilməsi dövrünədək yaradılır. 
Doğrudur, “Kütləvi xidmət haqqında” Gürcüstan qanununun 29-cu maddəsinin 2-ci 
bəndinə əsasən, müsabiqənin elan olunması barədə qərarı idarənin rəhbəri qəbul 
edir, lakin bu Sakrebulonun yerli kadr siyasəti konsepsiyasını təsdiq etmək hüqu-
qunu istisna etmir, hansı ki, özünüidarə qulluqçularının işə qəbul olunmasını yalnız 
müsabiqə əsasında məcburi hesab edir. Belə halda, Sakrebulonun hüququ – müsabiqə-
attestasiya komissiyasının sədrini təyin etmək hüququ formal deyil, real olur, çün-
ki vakansiyanın meydana çıxması ilə Sakrebulo qarşısında müsabiqə-attestasiya 
komissiyasının sədrini təyin etmək haqqında məsələ qoyulur. 

“Kütləvi xidmət haqqında” Gürcüstan qanununun 86-cı maddəsinə əsasən, 
müsabiqə-attestasiya komissiyası üzvlərinin miqdarını və tərkibini komissiyanın sədri 
müəyyənləşdirir, yəni bu komissiyanın yaradılmasında Sakrebulo iştirak etmir və 
Sakrebulo üzvünün bu komissiyaya daxil olması arzuedilən də deyildir, çünki Sakre-
bulonun funksiyası komissiyanın işinə nəzarət etməkdir. Müsabiqənin özünün və 
attestasiyanın keçirilməsi qaydası Gürcüstan prezidentinin 2009-cu il 5 fevral tarixli 
№ 46 və № 47-ci sərəncamları ilə müəyyənləşdirilir. Bu sərəncamlarla müsabiqənin 
və attestasiyanın keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyan idarə rəhbərinin əmri ilə etiraz 
komissiyasının yaradılması zərurəti müəyyənləşdirilmişdir ki, həm müsabiqə, həm 
də attestasiya prosedurları və nəticələrlə əlaqədar iddiaların müzakirəsi məqsədi ilə 
yaradılır. Sakrebulo tərəfi ndən müsabiqə və attestasiya prosesinə nəzarətin həyata 
keçirilməsi üçün idarə rəhbərinin – Sakrebulo sədrinin əmri ilə iddia komissiyasının 
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funksiyasının Sakrebulonun mandat, prosedur və etika daimi komissiyasına həvalə 
olunması məqsədəuyğundur. Bu halda Sakrebulonun yerli kadr siyasətinin həyata 
keçirilməsinə nəzarət etməsinin əlverişli mexanizmi olacaqdır. Sakrebulonun yer-
li özünüidarənin kütləvi qulluqçularının hər bir vəzifə üçün tövsif tələbləri xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Bu hüququn həyata keçirilməsi bilavasitə yerli özünüidarə 
orqanlarının struktur əsasnamələri, ştat nüsxəsi və vəzifə maaşalarının müəyyən 
edilməsi ilə əlaqədardır. Tövsif tələbləri vəzifə təlimatları və işlərin təsvirindən irəli 
gəlir. Bunlarsız tövsif tələbləri məsələlərinin müzakirəsi və qəbul edilməsi formal 
olar, çünki Sakrebulo üzvlərinə konkret vəzifə üçün müəyyən olunmuş tapşırıqları 
və tələbləri bir-biri ilə əlaqələndirmək imkanı verilməyəcəkdir. Bu vahid prosesdir, 
hansı ki, bir-biri ilə bağlı olan aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

  Əsasnamənin təsdiq edilməsi;
   Ştat nüsxəsinin vəzifə təlimatlarından və işlərin təsvirindən irəli gələn qaydasının 
təsdiqi;

  Tövsif tələbləri və vəzifə maaşının müəyyənləşdirilməsi.

ç) Toplanışların, mitinqlərin, nümayişlərin keçirilməsi ilə əlaqədar məsələlərin 
nizama salınması

Gürcüstan Konstitusiyası ilə əvvəlcədən icazə olmadan kütləvi və hüquqi şəkildə, 
həm tavan altında və həm də bayırda Gürcüstan vətəndaşlarının toplaşmaq hüququ 
tanınmışdır. Eyni zamanda, “Toplanışlar və nümayişlər haqqında” Gürcüstan qanu-
nunun birinci maddəsinin 3-cü bəndi ilə, əgər toplanış və ya nümayiş camaatın və 
nəqliyyatın hərəkət etdiyi yerdə keçirilirsə, yerli özünüidarənin əvvəlcədən xəbərdar 
edilməsi zəruridir. 

Qeyd edilən qanunun 9-cu maddəsinin birinci bəndi belə halları müəyyənləşdirir, 
nə zaman ki, toplanış və manifestasiyanın keçirilməsi qadağandır, şəxsən: 
“Toplanış və nümayişin – Gürcüstan parlamentinin binasında, Gürcüstan prezi-
dentinin iqamətgahında, Gürcüstanın Konstitusiya Məhkəməsi və Gürcüstanın Ali 
Məhkəməsi, məhkəmələr, prokurorluq, polis, cəzaçəkmə orqanlarının binalarında, 
hərbi hissələrdə və obyektlərdə, dəmiryol vağzallarında, təyyarə meydanlarında, 
xəstəxanalarda, diplomatik idarələrdə və onlardan 20 metr radiusda yerləşən ərazidə, 
eləcə də hökumət idarələrinin, yerli idarə orqanlarının, əmək təhlükəsizliyinin xüsu-
si rejimi və ya silahlı mühafi zəyə malik müəssisənin idarələrinin və təşkilatlarının 
binalarında keçirilməsi qadağandır; bu obyektlərin girişlərinin tam blokadaya 
alınması yolverilməzdir”. 

“Toplanışlar və nümayişlər haqqında” qanunun 8-ci maddəsinin 1-ci bəndinə 
əsasən, toplanış və nümayişin keçirilməsi barədə xəbərdarlıq yerli özünüidarə 
orqanına həmin tədbirin keçirilməsinədək qalan ən azı beş gün əvvəl daxil olmalıdır. 
Qanunun tələblərindən göründüyü kimi, bu Sakrebulonun deyil, özünüidarənin 
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icraçı orqanının kompetensiyasına aiddir. Bu istiqamətdə Sakrebulonun səlahiyyəti 
yalnız “Toplanışlar və nümayişlər haqqında” qanunun 6-cı maddəsi ilə müəyyən 
olunmuş hüququn həyata keçirilməsi - əvvəlcədən xəbərdarlıq olmadan toplanışların 
keçirilməsinin daimi yeri və vaxtının müəyyənləşdirilməsi olmalıdır.

d) Küçələrin, meydanların adlandırılması və nömrələnməsi
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunu ilə özünüidarə va-

hidinin hüququ müəyyən edilmişdir – küçələrin və meydanların adlandırılması 
və nömrələnməsini həyata keçirsin. Lakin, Gürcüstan qanunvericiliyinə görə bu 
obyektlərin dairəsi olduqca genişdir və yalnız küçələr və meydanlarla məhdudlaşmır. 
Şəxsən, “Coğrafi  obyektlərin adlandırılması haqqında” Gürcüstan qanununun 10-cu 
maddəsinin 5-ci bəndində göstərilmişdir ki, “Gürcüstan şəhərləri və başqa yaşayış 
məntəqələrində yerləşmiş coğrafi  obyektlərin adlandırılması haqqında qərar yerli 
özünüidarənin nümayəndəli orqanının hüquqi aktı ilə qəbul edilir”. Həmin qanunun 
3-cü maddəsi ilə “Coğrafi  obyekt” termini izah olunmuşdur, bu isə yer kürəsinin təbii 
əmələ gəlmiş, eləcə də, insan tərəfi ndən süni surətdə yaradılmış inzibati-ərazi vahidləri, 
onların mərkəzləri, şəhərləri, qəsəbələri, nahiyələri, kəndləri, küçələri, meydanları, 
parkları və buna bənzər obyektləri deməkdir. Beləliklə, Sakrebulo özünüidarə va-
hidinin ərazisində mövcud olan yaşayış məntəqələrində nəinki təkcə küçələrin və 
meydanların, eləcə də başqa növ coğrafi  obyektlərin adlandırılması barədə qərar qəbul 
etmək səlahiyyətinə malikdir. Adlandırma məsələsinin həlli Sakrebulonun hüquqi 
aktı ilə baş verir, lakin bu məsələ əvvəlcədən coğrafi  obyektlərin adlandırılması üzrə 
hökumət komissiyası ilə razılaşdırılmalıdır. Yalnız bu komissiyanın icazəsindən son-
ra bu coğrafi  obyektə ad verilməsi və ya dəyişdirilməsi ola bilər. 

e) Özünüidarə vahidi rəmzlərinin təsdiq edilməsi və ona dəyişikliklər olunması; 
özünüidarə vahidi fəxri mükafatları və adlarının qəbul olunması və verilməsi 
qaydasının müəyyən edilməsi  

Özünüidarə vahidi rəmzlərinin məsələsi “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan 
orqanik qanununun 8-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirilir. Bu maddədə 2010-cu ilin 
mayında müəyyən dəyişikliklər edildi, hansılara əsasən özünüidarə vahidinin rəmzləri 
kimi yalnız gerb və bayraq müəyyən olundu. Orqanik qanunun bu maddəsinə əsasən, 
Gürcüstan dövlət rəmzlərindən istifadə etmək qaydasına əməl etməklə özünüidarə 
vahidinin gerb və bayrağı ola bilər, hansılar ki, Gürcüstan parlamenti nəzdində möv-
cud olan Heraltika Dövlət Şurasının razılığı ilə özünüidarə vahidinin Sakrebulosu 
müəyyən edir. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununa əsasən, 
özünüidarə vahidinin rəmzləri Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən

olunmuş qaydada dövlət reyestrinə tabedir, özünüidarə vahidi rəmzlərindən 
istifadə etmək qaydası isə Gürcüstan prezidentinin sərəncamı ilə müəyyənləşdirilir. 
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Gürcüstan prezidentinin 2010-cu il 31 may tarixli № 363-cü sərəncamı ilə 
özünüidarə vahidinin rəmzlərindən istifadə etmək qaydası təsdiq olunmuşdur. 
Gürcüstan prezidentinin bu sərəncamı ilə özünüidarə vahidi rəmzlərinin, həm gerbin, 
həm də bayrağın istifadə olunması qaydası müəyyən edilmişdir. Şəxsən, sərəncamla 
təsdiq olunmuş qaydanın 4-cü maddəsi ilə özünüidarə vahidi gerbindən hansı hal-
larda və harada istifadə etmək qaydası müəyyən olunmuşdur.

“Maddə 4.
1. Özünüidarə vahidinin gerbi kiçik dövlət gerbinin solunda (müşahidəçinin 

mövqeyindən sağ tərəfdə), bərabər hündürlükdə yerləşdirilir: 
a) Yerli özünüidarə orqanları binalarının fasadlarında;
b) Yerli özünüidarənin nümayəndəli və icraçı orqanları iclaslarının keçirildiyi sa-

lonlarda;
c) Yerli özünüidarə orqanları (vəzifəli şəxslər) tərəfi ndən verilmiş normativ və 

fərdi-inzibati hüquqi aktlarda, eləcə də başqa rəsmi sənədlərdə; 
2. Bu maddənin 1-ci bəndi ilə müəyyənləşdirilmiş qayda ilə özünüidarə vahidinin 

gerbi yerli özünüidarənin nümayəndəli və icraçı orqanları vəzifəli şəxslərinin iş 
otaqlarında yerləşdirilə bilər. 

3. Özünüidarə vahidinin gerbi yerli özünüidarə orqanlarının blanklarında və 
ştamplarında əks olunur”. 

Beləliklə, o halda, əgər özünüidarə vahidinin gerbi qəbul olunmuşdursa, onda 
gerbdən istifadə etmək sərəncamla təsdiq edilmiş qaydanın 4-cü maddəsinin 1-ci 
və 3-cü bəndləri ilə müəyyənləşdirilmiş hallarda istifadə olunması məcburidir. 
Sərəncamla müəyyən edilmiş bu qayda ilə birlikdə, özünüidarənin normativ aktında 
gerbin yerləşdirilməsi zamanı, eləcə də “Normativ aktlar haqqında” Gürcüstan qanu-
nunun 18-ci maddəsi 3-cü bəndinin tələbi nəzərə alınmalıdır, hansına əsasən “Yerli 
özünüidarə orqanlarının (vəzifəli şəxslərin) normativ aktlarında Gürcüstanın kiçik 
dövlət gerbi və müvafi q özünüidarə vahidinin gerbi (belə gerbin mövcudluğu halında) 
əks olunmalıdır”. 

Gürcüstan prezidentinin № 363-cü sərəncamı ilə təsdiq edilmiş qaydanın 5-ci 
maddəsi ilə özünüidarə vahidi gerbinin Gürcüstanın dövlət gerbi ilə nisbiliyi müəyyən 
edilmişdir:

“Maddə 5.
1. Kiçik dövlət gerbinin və özünüidarə gerbinin eyni zamanda istifadə olunduğu 

halında özünüidarə vahidi gerbinin öz ölçüsü ilə kiçik dövlət gerbindən böyük olması/
yaxud da ondan yuxarıda yerləşdirilməsi yolverilməzdir. 

2. Kiçik dövlət gerbinin və özünüidarə gerbinin eyni zamanda istifadə olunduğu 
halında, özünüidarə vahidinin gerbi həmişə kiçik dövlət gerbinin solunda 
(müşahidəçinin mövqeyindən sağda) yerləşdirilir.
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3. Yerli özünüidarə orqanı (vəzifəli şəxsi) tərəfi ndən verilmiş normativ və fərdi 
inzibati-hüquqi aktlarda müvafi q özünüidarə vahidinin gerbi kiçik dövlət gerbinin 
solunda (müşahidəçinin mövqeyindən sağ tərəfdə, yuxarı küncdə) əks olunur; şəxsi 
gerbin mövcudluğu halında, yerli özünüidarə orqanı tərəfi ndən verilmiş hüquqi aktın 
mərkəzində yalnız kiçik dövlət gerbi əks olunur.

4. Özünüidarə vahidi gerbi ilə kiçik dövlət gerbinin bir lövhədə müvafi q idarənin 
adı ilə birlikdə əks olunması yolverilməzdir. 

5. Zədələnmiş gerbdən istifadə etmək yolverilməzdir”.
Sərəncamın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən: “Özünüidarə vahidi gerbinin 

dəqiq olaraq dövlət gerbini təkrar etməsi və yaxud dövlət gerbinin onun əsası olması 
yolverilməzdir”.

Sərəncamın 7-ci maddəsi ilə özünüidarə vahidi bayrağından istifadə olun-
ma qaydası müəyyən edilmişdir, hansına əsasən, özünüidarə vahidinin bayrağı 
Gürcüstanın dövlət bayrağı ilə birlikdə qaldırılır:

   Yerli özünüidarənin nümayəndəli (Sakrebulo) və icraçı (meriya/icra hakimiyyəti 
orqanları) binalarının üzərində daimi olaraq, yerli özünüidarənin nümayəndəli və 
icraçı orqanları iclaslarının keçirildiyi binalarda – iclasın keçirildiyi müddətdə; 
   Yerli özünüidarənin icraçı orqanının (meriya/icra hakimiyyəti) struktur vahidləri 
və ərazi orqanları binalarının üzərində; 
   Yerli özünüidarənin nümayəndəli və icraçı orqanlarının hüquqi aktlarına müvafi q 
olaraq – özünüidarə vahidinin ərazisində yerləşmiş müəssisə, idarə və təşkilat 
tərəfi ndən həyata keçirilən təntənəli tədbirlər zamanı. 

Yerli özünüidarə orqanlarının binalarına özünüidarə vahidinin bayrağı həmişə 
Gürcüstan dövlət bayrağının sol tərəfi ndə (müşahidəçinin mövqeyindən sağ tərəfdə) 
ucaldılır. Gürcüstanın dövlət bayrağı özünüidarə vahidinin bayrağından böyük ölçülü 
olmalıdır və daha yüksəyə ucaldılmalıdır. 

Yuxarıda qeyd edilən qaydalara əməl etməklə Sakrebulo parlament yanında Heral-
tika Dövlət Şurasının razılığı ilə özünüidarə vahidinin gerbi və bayrağını təsdiq etmək 
və ondan istifadə etmək səlahiyyətinə malikdir. İndiyədək özünüidarə vahidlərinin 
böyük hissəsinin artıq öz rəmzləri vardır və bunlardan istifadə edirlər. 

O ki qaldı, özünüidarə vahidinin fəxri mükafatları və adlarının tətbiq olunmasına, 
bu məsələ “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanuna 2009-cu ilin dekabr ayından 
əlavə edilmişdir. Gürcüstan qanunvericiliyi ilə özünüidarə vahidi tərəfi ndən hansı 
fəxri mükafat və ya ad qəbul edilməsi nizama salınmamışdır. Qeyd edilməlidir ki, 
Tbilisi şəhəri yerli özünüidarə orqanlarının fəxri mükafatlar və adlar tətbiq etmək 
hüququ 1998-ci ildən vardır. Bu hüquqla əlaqədar, Tbilisi şəhəri Sakrebulosu 
tərəfi ndən 1999-cu il dekabrın 21-də “ Tbilisinin fəxri vətəndaşı adının 

verilməsi haqqında” əsasnamə təsdiq edilmişdir. Beləliklə, Tbilisi şəhəri qeyd 
edilən hüququn həyata keçirilməsini bu günədək yalnız Tbilisinin fəxri vətəndaşı 
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adının tətbiq olunması ilə həyata keçirmişdir. Əlbəttə, bu, başqa özünüidarə 
vahidlərinin özlərinin istəyinə əsasən başqa növ həm fəxri ad, həm də fəxri müka-
fatlar tətbiq etmək hüququnu məhdudlaşdırmır. Hansı növ fəxri mükafat və ya ad 
tətbiq etmək barədə qərar, eləcə də hansı kriterilər əsasında və qaydaya əsasən onların 
verilməsi Sakrebulo tərəfi ndən həyata keçirilir. 

2.3 Maliyyə-iqtisadi sahədə Sakrebulonun səlahiyyəti
Maliyyə-iqtisadi sahə özünüidarə vahidinin büdcəsini, özünüidarə vahidi 

inkişafının prioritetlər sənədini, bələdiyyə proqramlarının müzakirəsi və təsdiq 
olunması məsələlərini əhatə edir. Qeyd olunmalıdır ki, bu məsələlərin böyük hissəsi 
nəinki təkcə özünüidarə vahidinin, eləcə də Sakrebulonun xüsusi səlahiyyətlərində 
verilmişdir. Eyni zamanda, bütün bu məsələ Sakrebuloda yalnız Sakrebulo sədri 
tərəfi ndən təşəbbüslənməlidir.

Maliyyə-iqtisadi sahəsində Sakrebulonun səlahiyyətinə aiddir:
   Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə özünüidarə vahidi büdcəsi layihəsinin 
müzakirəsi, ona dəyişikliklər və əlavələr edilməsi, onun təsdiq olunması, 
büdcəyə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi; büdcənin yerinə yetirilməsinin gedişi 
və büdcənin yerinə yetirilməsi hesabatının dinlənilməsi və qiymətləndirilməsi;

   Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə yerli rüsumlar və vergilərin tətbiqi və ləğvi, 
yerli rüsumların və vergilərin hədlərinin Gürcüstan qanunu ilə müəyyən edilmiş 
hədd miqdarı çərçivələrində müəyyənləşdirilməsi; 

   Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə ehtiyat fondunun yaradılması və onun idarə 
olunması qaydalarının müəyyənləşdirilməsi; 

   Gürcüstan hökumətinin icazəsi ilə, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilmiş qaydada, borc və ya qrant almaq haqqında qərarın qəbulu və müvafi q 
müqavilələrin təsdiq edilməsi; 

   Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə bələdiyyə investisiyasının istiqamətləri və 
məqsədli proqramların fəaliyyətini həyata keçirmək üçün lazımi vəsaitlərin 
müəyyənləşdirilməsi; vahid layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə başqa 
özünüidarə vahidi ilə büdcə vəsaitlərinin birləşməsi haqqında müqavilələrin 
təsdiq edilməsi;

  Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə yerli satınalmalar planının təsdiq edilməsi;
   Elə razılaşmaların qoyulmasına, hansının ki, dəyəri özünüidarə vahidi büdcəsinin 
5%-dən çoxunu təşkil edir- Sakrebulo sədrinə razılıq vermək;

   Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə özünüidarə vahidinin inkişafının prioritetləri 
sənədinin təsdiq edilməsi; 

   Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə özünüidarə vahidinin inkişafının bələdiyyə 
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proqramları və planlarının təqdim edilməsi; 
   Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə elə proqramlarda iştirak etmək barədə qərarların 
qəbul edilməsi, hansılar ki, özünüidarə vahidinin inkişafına aiddir.

a) Özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi və özünüidarə vahidinin büdcəsi
Özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi özünüidarə vahidinin məhz elə sənədidir 

ki, onun əsasında yerli büdcə, bələdiyyə proqramları müəyyənləşdirilməli, özünüidarə 
tərəfi ndən həyata keçiriləsi bütün tədbirlər planlaşdırılmalı və həyata keçirilməlidir. 
“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi” Gürcüstan qanununun 76-cı maddəsi yerli özünüidarə 
vahidi prioritetlər sənədini inzibati vahidin inkişafının əsas planı kimi izah edir, hansı 
ki, aralıq fəaliyyət planları barədə informasiyanı əks etdirir. Həmin maddənin 4-cü 
bəndi yerli özünüidarə vahidi prioritetlər sənədinin hansı minimum informasiyanı 
əhatə etməsini müəyyənləşdirir, şəxsən:

   Keçmiş, cari, planlaşdırılacaq büdcə ili üçün və planlaşdırmanın növbəti üç 
büdcə ili üçün yerli özünüidarə vahidinin büdcə gəlirləri və xərclərinin, maliyyə 
və qeyri-maliyyə aktivləri ilə əməliyyatların və borcların aqreqasiya olunmuş 
göstəricilərini; 

   Yerli özünüidarə vahidinin keçmiş büdcə ilinin büdcəsinin yerinə yetirilməsinin 
son nəticəsinin təhlili və cari büdcə ilinin işlənib hazırlanmış proqnozlarını; 
   Planlaşdırılası büdcə ili üçün və planlaşdırmanın gələcək üç büdcə ili üçün yerli 
özünüidarənin icraçı orqanı tərəfi ndən müəyyən olunmuş yerli özünüidarə va-
hidinin prioritetləri; yerli özünüidarə vahidinin aralıq prioritetləri və onlara nail 
olmaq üçün həyata keçiriləsi əsas proqramların və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 
miqdarlarını, məqsədlərini və nəticələrini. 

Qanunla müəyyən edilmiş minimum informasiyadan başqa, Sakrebulo özünüidarə 
vahidinin spesifi kasından irəli gələrək, prioritetlər sənədinə hansı əlavə informasiyanın 
daxil edilməsini müəyyənləşdirməlidir. Planlaşdırılası büdcə ilinin və planlaşdırmanın 
sonrakı üç büdcə ili üçün özünüidarə vahidi prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi bu 
sənədin başlıca məsələsidir. Bu sənədin hazırlanması özünüidarənin icraçı orqanına 
həvalə edilir. Lakin bu o demək deyildir ki, 

Sakrebulo passiv müşahidəçi rolunda qalmalıdır, aralıq prioritetlərinin 
müəyyənləşdirilməsi özünüidarə vahidinin inkişafı siyasətinin müəyyən etdiyi 
sənəddir. Onun hazırlanması prosesinə nəinki təkcə Sakrebulo, həm də bütövlükdə 
özünüidarə vahidinin əhalisi cəlb edilməlidir. Özünüidarə vahidinin inkişafı kom-
pleks prosesdir, hansı ki, prioritetlər sənədini konseptual şəkildə müəyyənləşdirir. 
Bu sənədin mövcudluğundan kənar planlaşdırılmış istənilən tədbir və yaxud proqram 
fraqmentik xarakter daşıyacaq, bir çox hallarda anlaşılmazlığa və qeyri-səmərəliliyə 
səbəb olacaqdır. 

Prioritetlər sənədi özünüidarə vahidinin hansı məqsədə nail olmasının əks 
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etdirilməsi, (məqsədin zəruriliyi və əhəmiyyətinin əsaslandırılması, hansı ki, 
özünüidarə vahidinin mövcud vəziyyətinə və problemlərin təhlilinə əsaslanmalıdır), 
məqsədə çatmaq üçün hansı tapşırıqlar həll edilməlidir və hansı yollar seçilməlidir 
(bu yolların optimallığını təsdiq etmək məqsədə çatmağın alternativ yollarının təhlili 
əsasında), keçiriləsi tədbirlərin ardıcıllığı və yerinə yetirilməsinin ehtimal olunan 
müddətləri, mümkün risklərin müəyyənləşdirilməsi və bu risklərdən yaxa qurtarmaq 
üçün görüləsi olan tədbirlər, prioritetlər sənədinin həyata keçirilməsinə nəzarət və 
qiymətləndirmə mexanizmlərini müəyyənləşdirməlidir. 

“ Büdcə Məcəlləsi”nin 76-cı maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən, özünüidarə va-
hidinin icraçı orqanı prioritetlər sənədi üzrə işə hər ilin 1 martından başlamalı və 
onu Sakrebulonun təsdiq etməsi üçün hər ilin 15 noyabrınadək təqdim etməlidir (yer-
li büdcə layihəsinin təqdim edilməsi üçün də həmin müddət müəyyən edilmişdir). 
Beləliklə, yeni seçilmiş Sakrebulo üçün ilk vəzifə prioritetlər sənədinin tərtibinə fəal 
qoşulmaq olacaqdır, çünki yalnız bu sənədin əsasında yerli büdcənin və ya başqa 
əhəmiyyətli layihələrin (məs., satınalmalar planı, özünüidarə vahidi mülkiyyətinin 
özəlləşdirilməsi proqramı, özünüidarə vahidinin infrastruktur inkişafı, məşğuliyyət 
və başqa bələdiyyə proqramları) qiymətləndirilməsi mümkündür.  

Özünüidarə vahidinin büdcəsi “Büdcə Məcəlləsi”nin 6-cı maddəsinin “t” bəndinə 
əsasən, yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanı (Sakrebulo) tərəfi ndən təsdiq 
edilmiş, yerli hakimiyyətin funksiya və öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə 
qəbul olunası gəlirlərinin, veriləsi vergilərin və qalığın dəyişikliklərinin birgəliyi ilə 
müəyyənləşdirilir. Beləliklə, yerli büdcə prioritetlər sənədi ilə özünüidarə orqanları 
tərəfi ndən irəli sürülmüş tədbirlərin maliyyə təminatı deməkdir. Prioritetlər sənədi 
olmadan yerli büdcə həm də əhali üçün anlaşılmaz rəqəmlər olacaqdır, hansının ki, 
qiymətləndirilməsi prioritetlər sənədindən kənar qeyri- mümkündür. Ona görə də, 
“Büdcə Məcəlləsi”nin 77-ci maddəsinin 9-cu bəndinə əsasən, yerli özünüidarənin 
nümayəndəli orqanı büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə yerli özünüidarə vahidinin 
prioritetlər sənədi də təqdim olunmalıdır.

“Büdcə Məcəlləsi”nin 77-ci maddəsinin 10-cu bəndi elə informasiyaların məcburi 
minimumunu müəyyənləşdirir, hansı ki, özünüidarə vahidi büdcəsinin layihəsində öz 
əksini tapmalıdır:

  Büdcə tövsifi nə müvafi q olaraq büdcənin balansı; 
   Büdcənin gəlirləri, qalığın dəyişikliyi və hər bir xərcləyən idarə üçün nəzərdə 
tutulmuş təxsisatların büdcə tövsifi nin ikinci dərəcəsinə (təşkilati tövsifdən 
başqa) əsasən həcmi;

  Büdcə artıqlığı və ya çatışmazlığının həcmi. 
  Təşkilati tövsifə əsasən büdcə təxsisatlarının həcmi;
  Ehtiyat fondunun həcmi; 
   Donorlar tərəfi ndən ayrılmış məqsədli kreditlərlə və qrantlarla maliyyələşdirilmiş 
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layihələr;
   Yerli özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi ilə nəzərdə tutulmuş yerli 
özünüidarə vahidinin ortamüddətli prioritetləri, onların məqsədləri və nəticələri; 
   Proqram və kapital büdcələri.

Özünüidarə vahidi büdcəsi və prioritetlər sənədinin müzakirəsi ilə əlaqədar 
Sakrebulo səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin forma və qaydası kitabın gələcək 
fəsillərində dəqiq verilmişdir.

b) Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə yerli vergilərin və gəlirlərin tətbiqi və ləğvi, 
rüsumların və vergilərin ölçülərinin Gürcüstan qanunu ilə müəyyən edilmiş hədd 
miqdarı çərçivələrində müəyyənləşdirilməsi

Yerli rüsum və vergiləri yerli büdcə gəlirinin mühüm mənbələrindən biri, yerli 
büdcənin müstəqilliyinin təminatı və yerli iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi 
imkanıdır.

Yerli rüsumların və vergilərin mövcudluğunun zəruriliyinə “Yerli Özünüidarəetmə 
Haqqında” Avropa Xartiyasının 9-cu maddəsinin 3-cü bəndi işarə edir: “ Yerli 
özünüidarə orqanlarının maliyyə vəsaitinin ən azı bir hissəsi yerli rüsum və vergilərin 
hesabına daxil olmalıdır ki, bunların da ölçüsünü yerli özünüidarə orqanları qanunun 
müəyyən etdiyi hədlərdə təyin etməkdə haqlıdır”.

Gürcüstan Konstitusiyası 94-cü maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, vergi və rüsumların 
növləri və tətbiqi qaydası qanunla müəyyən edilir.Gürcüstan Konstitusiyasının və 
Avropa Xartiyasının bu tələblərinə müvafi q olaraq, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə 
həm yerli rüsumlar, həm də yerli vergilər müəyyən olunmuşdur. Sakrebulonun yerli 
rüsumlar və vergilər tətbiq etmək və ləğv etmək hüququ vardır. Eləcə də Sakrebulo 
yerli rüsumlar və vergilərin həddini hüdud çərçivələrində müəyyənləşdirir. 

YERLI VERGILƏR 
Gürcüstan Parlamenti 2010- cu ulin sentyabrında yeni Vergi Məcəlləsi qəbul 

etdi. Bu Məcəllə 2011- ci il yanvarın 1- dən qüvvəyə minəcəkdir.Aşağıda qüvvədə 
olan (12/22/2004 No692, hansı ki, 2011- ci il yanvarın 1-dək qüvvədədir) və yeni 
(9/17/2010 No3591, hansı ki, 2011- ci il yanvarın 1- dən qüvvəyə minəcəkdir),Vergi 
Məcəllələrinin müqayisəli təhlili verilmişdir.

Rüsum məcburi,büdcəyə köçürüləsi qeyri- şərtsiz pul ödəncidir, hansını ki, vergini 
ödəyən, məcburi, qeyri- ekvivalent və pulsuz xarakterindən irəli gələrək ödəyir.Yerli 
özünüidarənin nümayəndəli orqanları öz kompetensiyaları çərçivələrində yalnız Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş yerli rüsumları özünüidarə vahidinin bütün ərazisində 
vahid ödənc/ yaxud vahidin ərazisində ayrı- ayrı sahələrinə/ yaxud fəaliyyət növlərinə 
əsasən, müəyyən olunmuş hədd ödənişləri çərçivələrində tətbiq etmək səlahittətinə 
malikdirlər. Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinə əsasən, hədd ödənişləri Məcəllə ilə və 
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yaxud Gürcüstan hökumətinin qərarı ilə müəyyənləşdirilir.
Yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanı yerli rüsumların tətbiqi, ödəniş şərtlərinin 

dəyişdirilməsi və tətbiq olunmuş rüsumların ləğv edilməsi barədə informasiyanın və 
müvafi q normativ aktın surətini dərc olunduğu andan dərhal sonra Gəlirlər xidmətinə 
və müvafi q vergi orqanlarına göndərməyə borcludur.

Beləliklə, yerli rüsumların tətbiq olunması ilə əlaqədar, Sakrebulo yerli rüsumların 
tətbiq olunması və onun hədlərinin müəyyənləşdirilməsi barədə normativ akt verməyə 
borcludur. Bu qərarın verilməməsi o deməkdir ki, müvafi q özünüidarə vahidinin 
ərazisində yerli rüsumun müvafi q növü tətbiq olunmamışdır.

Həm qüvvədə olan, həm də yeni Vergi Məcəlləsi ilə yalnız bir növ yerli rüsum - 
əmlak rüsumu müəyyən edilmişdir.

Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 271- ci maddəsinə əsasən, əmlak rüsumu ödəyən 
şəxs o kəsdir, hansı ki, Gürcüstan ərazisində:

   Mülkiyyətində yaxud qeyri- rezidentdən lizinqlə istifadəsində əmlak vergisi 
ödəniləsi obyekt vardır;

   Qanunla nəzərdə tutulmuş istifadəsində və yaxud faktiki mülkiyyətində dövlət 
mülkiyyətində olan torpaq sahəsi ( faktiki mülkiyyətində dedikdə torpağın fak-
tiki sahibliyi yaxud torpaqdan istifadə nəzərdə tutulur- Gürcüstan qanunveri-
ciliyi ilə nəzərdə tutulmuş torpaq sahibliyindən və torpaqdan qanunla istifadə 
etməkdən başqa) vardır.

   Faktiki mülkiyyətində və yaxud istifadəsində vəfat etmiş şəxsin əmlakında 
qeydə alınmış əmlakın rüsum ödəniləsi obyekt vardır- təkcə o haldan başqa, nə 
zaman ki,faktiki sahibkar tərəfi ndən əmlakdan istifadə etmək icarə, kirayə, natu-
ral məhsul ilə və yaxud başqa bu cür müqavilə ilə həyata keçirilir.

Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 272- ci maddəsi ilə əmlakın rüsüm ödəniləsi 
obyektləri müəyyənləşdirilir. Bu maddəyə əsasən, aşağıdakılara əmlak rüsumu 
ödənilməlidir:

   Mülkiyyətində olan torpağa;
   Qanunla müəyyənləşdirilmiş istifadəsində və yaxud faktiki mülkiyyətində olan, 
dövlət mülkiyyətinə mənsub torpaq;

   Müəssisələrin balansında qeydiyyatda olan mülkiyyət;
   Təşkilatların o mülkiyyəti, hansılar ki, iqtisadi məqsədlər üçün istifadə olunur;
   Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan: daşınmaz əmlak( bina- tikililər); iqtisadi 
fəaliyyət üçün istifadə olunan əmlak; nəqliyyat vasitələri ( avtomobil, yaxta, 
qayıq və s.).

Yeni Vergi Məcəlləsinin 201- ci maddəsi həm rüsum ödəniləsi əmlaka verginin 
ödəyicisini, həm də rüsum ödəniləsi obyekti birgə müəyyənləşdirir.Bu maddəyə 
əsasən, aşağıdakılar əmlak rüsumu ödəyiciləridirlər:

   Rezident müəssisə/təşkilat- onun balansında əsas vasitə kimi qeydə alınmış 
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aktivlərə, başa çatdırılmamış tikintilərə və qeyri- maddi aktivlərə, eləcə də onun 
tərəfi ndən lizinqlə verilmiş mülkiyyətə;

   Qeyri- rezident müəssisə-Gürcüstan ərazisində mövcud olan, bu maddənin 
birinci hissəsi ilə nəzərdə tutulmuş mülkiyyətə (o cümlədən, icarə, kirayə, 
natural məhsul şəklində və başqa bu cür növ müqavilələrin əsasında verilmiş, 
Gürcüstan ərazisində olan mülkiyyətə);

   Fiziki şəxs: a)İstifadəsində olan daşınmaz əmlaka( o cümlədən, başa 
çatdırılmamış tikintiyə, yaxtaya(qayığa), vertolyotlara, təyyarələrə; b)Qeyri-
rezidentdən lizinqlə alınmış əmlaka;c)İqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi 
təqdirində, onun balansında əsas vasitə kimi qeydə alınmış aktivlərə, montaj 
edilməmiş avadanlıqlara və qeyri-maddi aktivlərə, eləcə də onun tərəfi ndən 
lizinqlə verilmiş mülkiyyətə.

Əmlak rüsumunun ödəyicisi bir də o şəxsdir ki,onun mülkiyyətində və yaxud 
istifadəsində vəfat etmiş şəxsin adına qeydə alınmış əmlakın rüsum ödəniləsi obyekti 
vardır-o haldan başqa, nə zaman ki, əmlakdan istifadə icarə, kirayə, natural məhsul 
və ya başqa bu cür növ müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 273- cü maddəsinə əsasən(yeni Vergi 
Məcəlləsinin 202- ci maddəsi ilə analoji müddəalar nəzərdə tutulmuşdur), müəssisə/
təşkilat üçün rüsum ödəniləsi mülkiyyətə,ondan başqa, rüsumun illik ödəniş həddi 
rüsuma məruz olan əmlakın dəyərinin ən çoxu 1 faiz miqdarında müəyyənləşdirilir. 
Rüsum ödəniləsi mülkiyyətin dəyəri orta illik balans qalığı dəyəridir( təqvim ili-
nin başlanğıcı və sonu üçün aktivlərin orta dəyərləri əsasında hesablanır), hansı ki, 
aşağıda sadalanan hallarda artmalıdır: a) 2000-ci ilədək satın alınmış aktivlərə- 3 
dəfə; b) 2000- ci ildən 2004- cü ilədək satın alınmış aktivlərə- 2 dəfə; c) 2004- cü 
ildə satın alınmış aktivlərə-1,5 dəfə;ç)O aktivlərə, hansılar barədə ki, satın alınması 
barədə informasiya mövcud deyildir-3 dəfə. 

Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 273-cü maddəsinə əsasən( yeni Vergi Məcəlləsinin 
202- ci maddəsi ilə analoji müddəalar nəzərdə tutulmuşdur), fi ziki şəxs üçün rüsum 
ödəniləsi əmlaka, ondan başqa, verginin illik məbləği vergi ödəyənin ailəsi tərəfi ndən 
rüsum ili müddətində alınmış gəlirlərə əsasən diferensiallaşdırılmışdır və aşağıdakı 
məbləğlərdə müəyyənləşdirilir: a) 100 000- laradək gəliri olan ailə üçün-vergi 
müddətinin sonu üçün rüsum ödəniləsi əmlakın bazar dəyərinin ən azı 0,05 faizi və ən 
çoxu 0,2 faizi miqdarında; b) 100 000- lar və ya daha çox gəliri olan ailə üçün- vergi 
müddətinin sonu üçün rüsum ödəniləsi əmlakın bazar qiymətinin ən azı 0,8 faizi və 
ən çoxu 1 faizi məbləğində.

Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 273-cü maddəsinin 6-cı və 7- ci bəndlərinə 
əsasən, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağa əmlak vergisinin bazis həddi inzibati- ərazi 
vahidləri və torpağın keyfi yyətinə əsasən diferensiallaşdırılmışdır, hansıların ki, 
rüsum həddi Vergi Məcəlləsinin özü tərəfi ndən müyyənləşdirilmişdir. Rüsumların 
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məbləğləri konkret torpaq sahələrinə torpağın keyfi yyəti və harada yerləşməsi nəzərə 
alınmaqla, baza məbləğindən ən azı 50 faiz və ən çoxu 150 faiz miqdarında ola bilər.

Yeni Vergi Məcəlləsinin 204- cü maddəsi birinci bəndinin “a” köməkçi bəndinə 
əsasən, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağa əmlak vergisinin illik bazis məbləği bir 
hektara hesablamaqla Gürcüstan hökuməti tərəfi ndən müəyyənləşdirilir: a) Ərazi 
vahidlərinə və torpağın növlərinə əsasən, biçənəklər və otlaqlar üçün 1,5 -lardan 20- 
laradək hədd miqdarı çərçivələrində; b) başqa torpaqlara, ərazi vahidləri və torpağın 
növlərinə əsasın, 50- lardan 100- laradək hədd miqdarı çərçivələrində. Həmin 
maddəyə əsasən, Sakrebulonun verginin miqdarını müəyyənləşdirmək hüququ vardır, 
hansının ki, miqdarı Gürcüstan hökuməti tərəfi ndən müəyyənləşdirilmiş illik bazis 
məbləğinin 150%- dən artıq olmamalıdır.

Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsi ilə ( yeni Vergi Məcəlləsinin 204- cü maddəsi 
ilə analoji müddəalar nəzərə alınmışdır) qeyri- kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağa 
rüsumun bazis həddi torpağın hər kvadrat metrinə 0,24- lardır. Bu rorpağa vergi bazis 
məbləğinin ərazi əmsalı və torpaq sahəsinə vurmaqla hesablanır. Ərazi koefi sentini 
Sakrebulo təsdiq edir, hansı ki, 1,5- dən artıq olmamalıdır.

Qüvvədə olan və yeni Vergi Məcəllələri ilə müəyyən edilmiş əmlakın rüsumdan 
azad edilməsinin əhəmiyyətli hissəsi bir-birinə uyğun gəlir. Lakin, müəyyən fərqlər 
də vardır.Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 276- cı maddəsinə əsasən(yeni Vergi 
Məcəlləsinin 206- cı maddəsi), müvafi q rüsum obyektinə əsasən əmlak vergilərindən 
azad olunmuşlar:

   Fiziki şəxsin rüsum ödəniləsi əmlakı( kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq 
sahələrindən başqa) (yeni Vergi Məcəlləsi ilə, torpaqdan başqa), əgər bu şəxsin 
ailəsi tərəfi ndən cari təqvim ilinin əvvəlki ili ərzində aldığı gəlir 40 000 -lardan 
artıq deyildirsə;

   Çoxmənzilli yaşayış evində yaşayan fi ziki şəxsin həmmülkiyyətində olan mənzil 
sahəsinin proporsional müəyyənləşdirilmiş rüsum obyekti (torpaq sahəsi), 
hansının ki, sahəsi 30 kvadrat metrdən artıq deyildir (yeni Vergi Məcəlləsi ilə-50 
kvadrat metr);

   2007- ci il yanvarın 1-dək jurnal- qəzet nəşri fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin 
balansında olan və fəaliyyətdə bilavasitə istifadə olunan mülkiyyət( yeni Vergi 
Məcəlləsi ilə bu güzəşt götürülmüşdür);

   Təbiəti mühafi zə və yanğın təhlükəsizliyində istifadə olunan əmlak, torpaqdan 
başqa( yeni Vergi Məcəlləsi ilə bu güzəşt götürülmüşdür);

   Gediş- gəliş yolları, hava və kabel kommunikasiya xətləri, o cümlədən, 
elektrikötürücü və rabitə xətləri;

   Kütləvi hüququn hüquqi şəxsinin-standartlar, texniki reqlamentlər və metrologi-
ya Milli Agentliyinin etalon və stend avadanlıqları( yeni Vergi Məcəlləsi ilə bu 
güzəşt götürülmüşdür);
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   Təşkilatın əmlakı, torpaqdan və iqtisadi fəaliyyət üçün istifadə olunan əmlakdan 
başqa;

   ”Neft və Qaz haqqında” Gürcüstan qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş neft və qaz 
əməliyyatları( fəaliyyəti) aparmaq üçün ayrılmış mülkiyyət;

   Dövlət mülkiyyətində olan torpağın o hissəsi, hansı ki, büdcə təşkilatına 
verilmişdir, iqtisadi fəaliyyət üçün istifadə olunan torpaqdan başqa;

   Təbiət və tarix abidələrini mühafi zə təşkilatlarının torpaq sahələri, hansılarda ki, 
dövlət tərəfi ndən tarix, mədəniyyət və yaxud memarlıq abidələri hesab olunan 
tikililərin yerləşdiyi torpaq sahələri, əgər onlar iqtisadi fəaliyyət üçün istifadə 
olunmurlarsa, hansılarda ki,giriş biletlərinin satılması nəzərdə tutulmur;

   Təbii parklar,nəbatət və dendroloji bağlar, mədəni və istirahət bələdiyyə parkları/
və yaxud qəbiristanlıqlar, zoologiya bağları/yaxud parkları, okeanariumlar,kiçik 
bağlar, xiyabanlar, mühafi zə olunan ərazilər, meşə təşkilatlrının, eləcə də açıq 
idarə parklarının, bağlarının və meşə- parklarının tutduqları torpaqlar, o ərazidə 
iqtisadi fəaliyyət üçün istifadə olunan sahələrdən başqa;

   Şəhərin su anbarları və onların akvatoriaları, o torpaqlar, hansılar ki, nəqliyyat 
və yeraltı kommunikasiyalar üçün istifadə olunur, əgər onlardan kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalı və iqtisadı fəaliyyət üçün istifadə olunmursa;

   Hidrometereoloji mərkəzlərin, ətraf mühitin çirklənməsinə nəzarət stansiyalarının 
və avadanlıqlarının fəaliyyəti üçün istifadə olunan torpaqlar (yeni Vergi Məcəlləsi 
ilə bu güzəşt götürülmüşdür);

   Əhalinin içməli su ilə təmin olunması, elektrik stansiyaları və meliorasiya 
sistemləri və onların fəaliyyət göstərməsi üçün ayrılmış su anbarlarının tutduqları 
torpaq sahələri və bu obyektlərin sanitar- mühafi zə və texniki zonaları;

   ”Neft və Qaz haqqında” Gürcüstan qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş neft və qaz 
əməliyyatları(fəaliyyəti) aparmaq üçün istifadə olunan torpaq sahələri, əgər on-
lardan başqa məqsədlərlə istifadə olunmursa;

   Gürcüstan gəmilərinin Dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilmiş və 
Gürcüstanın dövlət bayrağı altında üzən gəmilər, fi ziki şəxsin mülkiyyətində 
olan yaxtalardan(qayıqlardan başqa) (yeni Vergi Məcəlləsi ilə bu güzəşt 
götürülmüşdür);

   Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələri, hansıların ki, faydalı örtüyü təbii 
fəlakət nəticəsində  yarıyadək və daha çox zərər çəkmişdir;

   Qaqrada,Qalidə,Qudautada,Qulripşdə,Oçamçiredə, Suxumidə,Tkvarçelidə, 
Sxinvalidə,Cavada, eləcə də Kurta, Eredvi və Tiğvi nahiyyələrində, Avnevi 
və Nuli kəndlərində mövcud olan torpaq sahələri-müvəqqəti, münaqişə ni-
zama salınanadək və iqtisadi situasiya tənzimlənənədək(yeni Vergi Məcəlləsi 
ilə-“İşğal olunmuş ərazilər haqqında” Gürcüstan qanunu ilə müəyyən edilmiş 
ərazilərdə mövcud olan mülkiyyət-müvəqqəti, münaqişə nizama salınanadək və 
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iqtisadi situasiya tənzimlənənədək”);
   Dövlət mülkiyyətində olan istifadə edilməyən biçənəklər, otlaqlar, kultivasiya 
ediləsi və ehtiyat kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar;

   O torpaqılar, hansılar ki, aerodromlar, aeroportlar. vertdromlar və 
aeronaviqasiyanın təhlükəsizliyi zonaları və yeraltı kommunikasiyalar üçün 
istifadə olunur, eləcə də gəmi limanları üçün perspektivli inkişaf məqsədi ilə 
ayrılmış torpaq sahələri, əgər onlardan iqtisadi fəaliyyət üçün istifadə olunmursa;

   Fiziki və hüquqi şəxslər, hansılar ki, yeni yiyələnilmiş kənd təsərrüfatı təyinatlı 
torpaq sahələri almışlar- aldıqları vaxtdan 5 il müddətində;

   Keçmişdə kənd olmuş ərazilərdə, eləcə də yerləşdirmənin dövlət tədbirlərinə 
müvafi q olaraq, yerləşdirilmiş vətəndaşların ailələri, bu ərazidə mövcud olan 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinə-yerləşdiyi andan 5 il müddətində;

   2004- cü il 1 mart vəziyyəti ilə fi ziki şəxsin mülkiyyətində olan 5 hektaradək 
sahəsi olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələri;

   2014- c ü il yanvarın 1-dək “Torpaqların meliorasiyası haqqında” Gürcüstan qa-
nununa müvafi q olaraq, kütləvi hüququn hüquqi şəxsi üçün uzufruxt müqaviləsi 
ilə verilmiş dövlət mülkiyyətində olan və dövlətin 100 faizlik pay iştirakı ilə 
yaradılmış şəxsi hüquqi şəxsə verilmiş meliorasiya infrastrukturu;

   İkinci dünya müharibəsinin əlilləri və onlara bərabərləşdirilmiş şəxslər-
özəlləşdirmə qaydası ilə alınmış torpaq sahələrinə;

   ”Yüksək dağlıq regionların sosoal-iqtisadi və mədəni inkişafı haqqında” 
Gürcüstan qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş, Qafqaz sıra dağlarının şimal və 
cənub yamaclarında yerləşmiş rayonların və Acarıstan- Quriyanın dağlıq 
kəndlərinin,nahiyyələrin və qəsəbələrin sakinləri-qeyd olunan yerlərdəki torpaq 
sahələrinə.Cənubi Gürcüstanın yüksək dağlıq regionlarında yaşayanlara verilmiş 
ərazilərdə mövcud olan torpaq sahələrinə torpaq vergisi 50 faiz azaldılır; 

   Torpaqdan başqa, tibb fəaliyyəti üçün istifadə edilən, tibb idarələrinin 
mülkiyyətində olan əmlak;

   Tibb fəaliyyəti üçün istifadə edilən tibb idarələrinə təhkim olunmu torpaq 
sahələri;

   Elmi- tədqiqat, tədris,sınaq-seleksiya, eksperiment,sortun sınaqdan keçirilməsi 
torpaqlarının o sahələri, hansılar ki, elmi və tədris məqsədləri üçün istifadə edilir 
və bu işlər büdcədən maliyyələşdirilir;

   Torpaq sahələri, hansılar ki, büdcədəm maliyyələşdirilən korların, kar-
lalların, əqli cəhətcə çatışmazlıqları olan və zehni cəhətcə inkişaf etməmiş 
uşaqların, muharibə veteranları cəmiyyətlərinin, qocalar və körpələr evlərinin, 
yeniyetmələrin sosial adaptasiyası və əmək reabilitasiyası mərkəzlərinin 
(yeni Vergi Məcəlləsi ilə köməkçi bəndin bu hissəsi aşağıdakı redaksiya ilə 
formalaşdırılmışdır:”Torpaq sahələri, hansılar ki, büdcədən maliyyələşdirilən 
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60 yaşlı və daha artıq yaşlı şəxslərin/ yaxud məhdud imkana malik şəxslərin 
pansionatları/sığınacaqları, məhdud imkanlara malik şəxslərin ( o cümlədən, 
uşaq/yaxud qayğıdan məhrum olan uşaqların/yeniyetmələrin tərbiyə idarələrinin 
və yaxud gün mərkəzlərinin”); kütləvi hüququn hüquqi şəxslərinin-maarif 
idarələrinin( məktəblərin) tərəfi ndən öz əsas funksiyalarını yerinə yetirmək üçün 
istifadə olunur; torpaq sahələri, uşaq evlərinin, xüsusi məktəb- internatların, 
uşaq kəndlərinin, uşaq bağçaları tərəfi ndən istifadə edilir, hansılar ki, pulsuz 
olaraq uşaqlara qulluq- qayğı göstərirlər və onlara təhsil verirlər, əgər onlardan 
iqtisadi fəaliyyət üçün istifadə olunmursa;

   Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələri, hansılarda ki, yetişdirilmiş məhsulun 
yarıdan çoxu təbii fəlakət (qasırğa, dolu,quraqlıq, daşqın) və başqa forsmajor 
hadisələr nəticəsində məhv olmuşdur. Torpaq vergisindən azad olunmağın əsası 
yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanının qərarıdır, hansı ki, Gürcüstan Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafq ərazi orqanı ilə razılıq əsasında qəbul olunur. 
Komissiyanın rəyi iki dəfə çıxarılır- təbii fəlakətin başa çatdığı andan 2 həftə 
ərzində və məhsul götürülməzdən əvvəl;

   Ovçuluq təsərrüfatları tərəfi ndən tutulmuş torpaqlar(yeni Vergi Məcəlləsi ilə bu 
güzəşt götürülmüşdür);

   Azad sənaye zonasında mövcud olan əmlak.
Yuxarıda qeyd olunanlardan başqa, yeni Vergi Məcəlləsi ilə əmlak vergisindən 

azad olunmağın əlavə halları nəzərdə tutulmuşdur:
   Özünüidarə şəhərləri və bələdiyyələrinin ərazilərində yerləşmiş yaşayış evlərinə 
təhkim olunmuş torpaq sahəsi yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanı tərəfi ndən 
müəyyən edilmiş sahənin hədd miqdarı çərçivələrində;

   Bioloji aktiv;
   Gürcüstan rezidentindən lizinqlə alınmış mülkiyyət.

Həm qüvvədə olan, həm də yeni Vergi Məcəlləsinə əsasən, əmlak rüsumu 
ödənilməsi üçün müəyyən olunmuş vergi güzəştləri şəxs tərəfi ndən icarə, natural 
məhsul, kirayə və yaxud başqa bu cür şəxslərə verilmiş torpaq sahələrinə( yaxud 
onun bir hissəsinə), yaxud müəssisə/təşkilat tərəfi ndən həmin formada verilmiş bina- 
tikililərə( yaxud onların hissəsinə) şamil edilmir.

Yerli rüsumlar
Yerli rüsumlar yerli özünüidarə vahidinin büdcəlinə hökmən ödəniləsi vergidir, 

hansını ki, şəxslər(fi ziki və hüquqi) ödəyirlər və bu yerli özünüidarənin büdcə 
gəlirinin əhəmiyyətli mənbəyini təşkil edir. Yerli rüsumlara aiddir, oyun biznesinin 
vergiləri və “Yerli rüsumlar haqqında” Gürcüstan qanunu ilə müəyyən edilmiş yerli 
rüsumlar.
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“Oyun biznesinin rüsumları haqqında” Gürcüstan qanununun 2-ci maddəsinə 
əsasən, oyun biznesinin vergiləri yerli büdcəyə hökmən ödəniləsi vergidir, hansı 
ki, dövlətin siyasi vı mədəni mənafelərinə müvafi q olaraq, oyun biznesi rüsumunun 
ödənilməsinin təşkil olunması vergi orqanlarına həvalə olunur.

Oyun biznesi rüsumlarının ödəyiciləri o şəxslərdir, hansılar ki, sahibkarlıq 
fəaliyyətini kazinolarla( qumarxanalarla), azartlı və başqa oyunlar biznesi ilə 
aparırlar və bu cür fəaliyyət Gürcüstan qanunvüriciliyinə müvüfi q olaraq, icazə 
tənzimlənməsinə tabedir.Oyun biznesi rüsümlarının ödəyiciləri həmçinin o şəxslərdir, 
hansılar ki, lotareyalar düzəldir( təşkil edirlər),hansılar ki, “Lotareyaların, azartlı və 
başqa qazanclı oyuların təşkili haqqında” Gürcüstan qanunu ilə nəzərdə tutulmuş Mil-
li Lotareya Fondu tərəfi ndən təşkil edilmiş tenderdə qalib şəxs müəyyən olunanadək 
oyun biznesi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olurlar.

Oyun biznesinin rüsum ödəyici obyektləri bunlardır:
   Azartlı və qazanclı oyunlar üçün istifadə olunan oyun stolları, oyun aparatları;
   Totalizator, binqo, loto kassaları(xüsusi düzəldilmiş yer, harada ki, xəzinədarın 
və ya xüsusi aparatın/yaxud başqa vasitələrin köməyi ilə psonun alınması/yaxud 
uduşun verilməsi həyata keçirilir);

   Həvəsləndirici oyunların mükafat fondu;
   Sistem-elektron formalarla oynamaq;
   Lotareya biletlərinin satışından daxil olan qazanc.

Oyun biznesi rüsumlarının hədd miqdarının diferensiallaşdırilması oyun biznesi-
nin növlərinə əsasən baş verir və aşağıdakı cür müəyyənləşdirilir:

   Kazinonun(qumarxananın) hər bir oyun stoluna-kvartalda 15 000-dən 30 000 
-lar məbləğində;

   Hər bir oyun aparatına- kvartalda 600- dən 1 200- lar məbləğində;
   Totalizatorun, binqonun, lotonun hər bir kassasına-kvrtalda 1 500- lardan 3 
000-laradək;

   Hər bir həvəsləndirici oyuna- mükafat fondunun 10%-i;
   Sistem-elektron formada oynamağa-kvartalda 12 000-dən 90 000-laradək;
   Lotareyanın düzəldilməsinə-lotareya biletlərinin satışından daxil olan qazancın 
ən çoxu 20%-i.

“Yerli rüsumlar haqqında” Gürcüstan qanunu ilə aşağıdakı növ yerli rüsumlar 
müəyyən edilmişdir:

   Tikintiyə razılıq icazəsi üçün rüsum(xüsusi əhəmiyyətli radiasiya və nüvə 
obyektlərinin tikinyisindən başqa)-rüsumun ödəyicisi tikilməkdə olan obyektin 
sahibkarı fi ziki/yaxud hüquqi şəxsdir.Rüsumun miqdarı yeni tikilən obyektin 
layihəsi ilə nəzərdə tutulmuş tikilinin sahəsinin hər kvadrat metrinə bir lardan 
artıq olmamalıdır, kurort zonasında isə sənaye obyektinin tikintisi üçün-5- lardan 
artıq olmamalıdır,
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   Yerli şəhər müntəzəm sərnişin daşınmasına icazə üçün rüsum-rüsumun ödəyici 
şəxsi yerli şəhər müntəzəm sərnişin daşınmasını həyata keçirən fi ziki/ yaxud 
hüquqi şəxsdir.Rüsumun diferensiallaşdırılmış miqdarını sərnişin-nəqliyyat 
vasitələri kateqoriyaları və marşrutlarına əsasən Sakrebulo müəyyənləşdirir.
Sakrebulo tərəfi ndən müəyyənləşdirilmiş rüsumun miqdarı hər bir nəqliyyat 
vasitəsinə ay hesabı iki yüz lardan artıq olmamalıdır;
   Yaşayış məntəqəsi ərazisinin təmizlənməsi üçün rüsum-rüsumun ödəyiciləri 
fi ziki şəxs/yaxud hüquqi şəxs, təşkilat, idarədir, hansılar ki, özünüidarə va-
hidinin ərazisində tullantılar yaradırlar.Rüsumun miqdarı əhalinin hər nəfərinə 
1,5-lardan, hüquqi şəxşlərə, təşkilatlara və idarələrə-hər kub metr tullantıya 25- 
lardan artıq olmamalıdır;
   Xüsusi(zona) razılıq verilməsi üçün rüsum-rüsumun ödəyicisi fi ziki/yaxud 
hüquqi şəxsdir, hansı ki, tikililərin sıxlığı koefi sentinin hədd göstəricilərinin 
dəyişdirilməsi məqsədilə, xüsusi(zonal) razılıq almışdır, hansı ki, “Məkanla 
quruluş və şəhərtikmənin əsasları haqqında” Gürcüstan qanunu ilə 
müəyyənləşdirilir.Rüsumun miqdarı artan tikinti sahəsinin bir kvadrat metrinə 
hesablamaqla 400- lardan artıq olmamalıdır.Rüsum tikintiyə icazə verildiyi an-
dan ödənilir;

   Mədəni irsin reabilitasiya arealı infrastrukturunun rüsumu-rüsumun 
ödəyicisi mədəni irsin reabilitasiya arealında mövcud olan bina-tikililərin 
sahibkarıdır(qanuni istifadəçisi)- reabilitasiya arealı inkişaf proqramınının 
həyata keçirilməsi müddətinə.Rüsumun miqdarı mülkiyyətində(istifadəsində) 
mövcud olan bina-tikililərin hər kvadrat metrinə ayda ən çoxu 1,5-lar məbləğində 
müəyyənləşdirilir.

“Yerli rüsumlar haqqında” Gürcüstan qanunu ilə, eləcə də yerli tender rüsumu 
nəzərdə tutulmuşdur, lakin bu 2010- cu il dekabrın 1-dən ləğv olunur.

“Yerli rüsumlar haqqında”Gürcüstan qanunu ilə müəyyən edilmiş yerli 
rüsumlar əvvəlcədən, yerli özünüidarə orqanı tərəfi ndən ödəyici üçün qanunla 
müəyyənləşdirilmiş fəaliyyətin həyata keçirilməsi/yaxud istifadə hüququ verilənədək 
ödənilməlidir.Rüsumun ödənilməsinə məsuliyyət yerli özünüidarə orqanının müvafi q 
xidmətinə həvalə edilir, hansı ki, “Yerli rüsumlar haqqında” Gürcüstan qanununun 
3- cü maddəsinin 8- ci bəndinə əsasən, yerli rüsumları toplamaq üçün müvafi q hüquqi 
şəxs ilə müqavilə imzalaya bilər. 

c) Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə ehtiyat fondunun yaradılması və onun 
idarə olunması qaydalarının müəyyən edilməsi

“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 67-ci maddəsinin birinci bəndinə əsasən “Yerli 
özünüidarə vahidinin büdcəsində nəzərdə tutulmamış ödənişləri maliyyələşdirmək 
üçün ehtiyat fondu yaradılır, bunun isə həcmi illik büdcə ilə nəzərdə tutulmuş kağız 
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pulların bütün miqdarının 2%-dən artıq olmamalıdır”. Ehtiyat fondu özünüidarə 
vahidi büdcəsinin bir hissəsidir, buna müvafi q olaraq, o büdcənin alınması ilə 
birlikdə yaradılır. “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanunun 51-ci maddəsinin 
4-cü bəndi işarə edirdi ki, ehtiyat fondunun idarə olunması qaydasını Sakrebulo 
müəyyənləşdirməli idi. “Gürcüstan Büdcə Məcəlləsi”nin qüvvəyə minməsindən, 
2010-cu il yanvarın 1-dən, “Yerli özünüidarə vahidinin büdcəsi haqqında” qanun ləğv 
edildi və “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunundan həmçinin o 
məsələlər çıxarıldı, hansılar ki, özünüidarə vahidinin büdcəsinə aid idi. Bu müddəalar 
öz əksini “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”ndə tapdı. Təəssüfl ər olsun ki, məsələ, hansı 
ki, Sakrebulonun ehtiyat fondunun idarə olunması qaydasının müəyyənləşdirilməsinə 
aiddir, “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin müvafi q maddəsində əks olunmadı, şəxsən, 
məcəllənin 67-ci maddəsinin 2-ci bəndində ehtiyat fondundan istifadə olunmanın 
texniki tərəfi nə işarə olunmuşdur ki, “ Ehtiyat fondundan vəsaitlərin şəhərin meri və 
ya icra başçısının qərarı əsasında, hansı ki, təxsisatın miqdarı və məqsədyönlülüyü 
barədə informasiyanı əhatə edir, maliyyə orqanı ayırır ”. Qanunun çatışmazlığı qeyd 
edilmişdir, lakin bundan irəli gələrək ki, Sakrebulo icra hakimiyyətinin (meriyanın), 
buna müvafi q olaraq, icra başçısının (merin) səlahiyyətini və fəaliyyət qaydasını 
müəyyənləşdirmək səlahiyyətinə malikdir, qanunun qüsurlarına baxmayaraq, onun 
ehtiyat fondundan istifadə etmək qaydasını müəyyənləşdirmək üçün tam səlahiyyəti 
vardır. Bu qayda, ilk növbədə, ehtiyat fondunun vəsaitlərdən istifadə etmə haqqında 
Sakrebulonun informasiyası demək olmalıdır, Sakrebulo tərəfi ndən müəyyən edilmiş 
ayrı-ayrı hallarda isə Sakrebulodan razılığın alınmasını da nəzərdə tutur. 

ç) Qrantın və yaxud borcun götürülməsi haqqında qərarın qəbul olunması 
Qrantın alınması ilə əlaqədar məsələlər “ Qrantlar haqqında” Gürcüstan qa-

nunu ilə tənzimlənir, hansının ki, 2-ci maddəsinə əsasən, “ Qrant qrantı verən (do-
nor) tərəfi ndən qrantın alıcısı üçün pulsuz verilmiş məqsədli təxsisatların pul və ya 
natural formada qrantdır, hansılardan ki, konkret humanitar, maarif, elmi- tədqiqat, 
sağlamlığı mühafi zə, mədəni, idman, ekoloji və sosial layihələrin, eləcə də dövlət və 
ya ictimai əhəmiyyətli proqramların həyata keçirilməsi üçün istifadə edilir”. 

Qanunun 4-cü maddəsi özünüidarə vahidinə qrantın alıcısı imkanını verir, həmin 
qanuna müvafi q olaraq isə, qrantın vericisi (donoru) ola bilər:

   Beynəlxalq xeyriyyə, humanitar və başqa ictimai təşkilat (o cümlədən beynəlxalq 
idman assosiasiyası, federasiyası və komitəsi), maliyyə-kredit institutu, xarici 
ölkənin hökuməti və yaxud onun nümayəndəliyi, eləcə də, əcnəbi sahibkar (əgər 
qrantı alan dövlət və ya Gürcüstan hökumətidirsə), yaxud qeyri- sahibkar (qeyri- 
kommersiya) hüquqi şəxsi;

  Gürcüstanın o qeyri -sahibkar (qeyri- kommersiya) hüquqi şəxsi, hansının ki, 
başlıca əsasnamə məqsədi xeyriyyə, sosial, mədəni, maarif, elmi-tədqiqat və ya 
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ictimai cəhətcə səmərəli başqa işlər üçün mülkiyyət yığmaqdan ibarətdir. 
  Gürcüstan hökuməti tərəfi ndən müəyyənləşdirilmiş kütləvi hüququn hüqu-
qi şəxsi, hansının ki, əsasnaməsinin, müddəalarının məqsədi elmi qrantlar 
verməkdən ibarətdir. 

Qrantın verilməsinin hüquqi əsası qrantı verən (donor) və qrantı alan arasında 
yazılı müqavilədir. Müqavilə qrantın verilməsinin məqsədini, həcmini, vəsaitlərdən 
istifadə olunmasının konkret istiqamətlərini, onlara yiyələnmək müddətlərini və o 
əsas tələbləri əhatə etməlidir, hansıları ki, qrantı verən (donor) qrantı alana irəli sürür. 
Məhz həmin müqavilənin təsdiq edilməsi və təsdiq olunmuş müqavilənin yerinə 
yetirilməsinə nəzarət Sakrebulonun xüsusi səlahiyyətidir.

Özünüidarə vahidi tərəfi ndən borcun alınması məsələsi “Gürcüstanın Büdcə 
Məcəlləsi”nin 21-ci maddəsi ilə tənzimlənir, hansının ki, 2-ci bəndinə əsasən, “Yerli 
hakimiyyətlərin Gürcüstan hökumətindən/yaxud başqa mənbələrdən yalnız Gürcüstan 
hökumətinin icazəsi ilə borc almaq hüququ vardır”. Elə buradaca həmin Məcəllənin 
24-cü maddəsi də diqqəti çəkəndir, hansı ki, özünüidarə vahidinin büdcəsindən borc 
vermək imkanlarına aiddir. Bu maddənin 2-ci bəndinə əsasən, “Yerli özünüidarə 
vahidlərinin büdcələrindən borcun verilməsi yalnız Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin 
icazəsi ilə mümkündür”.

d) Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə yerli satınalmalar planının təsdiq edilməsi; 
razılığın elə razılaşmaların imzalanmasına verilməsi, hansının ki, dəyəri özünüidarə 
vahidi büdcəsinin 5%-dən artığını təşkil etmir

Satınalmalar planı özünüidarə vahidinin mühüm sənədlərindən biridir, hansı ilə 
ki, bələdiyyə proqramlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri olan malın və yaxud 
xidmətin satın alınması məsələləri müəyyənləşdirilir. Yerli satınalmalar “ Dövlət 
satınalmaları haqqında” qanunla tənzimlənir. Həmin qanunun 3-cü maddəsinə əsasən, 
dövlət satınalıcısı təşkilatı tərəfi ndən hər cür malın, xidmətin və tikinti işlərinin yerli 
özünüidarə büdcəsinin vəsaitləri ilə satınalınması hesab olunur.

Qanunun 9-cu maddəsinin 6-cı bəndi ilə satınalmaların illik planı layihəsinin 
işlənib-hazırlanması vaxtı belə nəzərdə tutulmuşdur:

  Satınalmanın həyata keçirilməsinin vacibliyi;
  Satınalma obyektlərinin bircürlüyü və onların hissələrə bölünməsi imkanı; 
  Bu cür satınalmaların həyata keçirilməsi təcrübəsi;
  Satınalama obyektinin müəyyənləşdirilməsi (mal, iş, xidmət), onların texniki 
və keyfi yyət göstəriciləri, hansılar ki, keyfi yyət, işləmək, təhlükəsizlik ölçüləri, 
işarələmə və markirovka, istehsalın metodları və prosesləri, rəmzlər, termi-
nologiya, satınalan təşkilat tərəfi ndən müəyyən edilmiş müvafi q tələblər və s.), 
eləcə də təqdim etmək müddətləri və yeri; 

  Potensial mal göndərənin aşkara çıxarılması və satınalan təşkilat üçün məqbul 
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müqavilənin şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə, bazarın təhqiqi 
nəticələri;

  Satınalma vasitəsinin seçilməsi əsasları, satınalma prosedurlarının ehtimal olu-
nan müddətləri;

  Təqdim olunası malın miqdarı, yerinə yetiriləcək işin və yaxud göstəriləsi 
xidmətin həcmi mövcud ehtiyatların nəzərə alınması ilə; 

  Satınalma obyektlərinin ehtimal edilən dəyəri;
  Satınalmanın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar xərclər;
  Uzunmüddətli müqavilələrlə və yaxud əvvəlki il imzalanmış müqavilələrlə 
nəzərdə tutulmuş maliyyə öhdəlikləri cari il üçün;

  İmzalanacaq müqavilənin yerinə yetirilməsinin ehtimal olunan müddətləri;
  Satınalma ilə əlaqədar başqa hallar”.

Qanuna əsasən, satınalmaların illik planı özünüidarə vahidləri büdcələri haqqında 
müvafi q normativ aktın qüvvəyə minməsindən ən geci 20 təqvim günündə təsdiq 
edilməlidir. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunu razılıq vermənin elə 
razılaşmalarını imzalamağa Sakrebulonun xüsusi kompetensiyası kimi ayırır, hansının 
ki, dəyəri də büdcənin 5%-dən artıq olur. Bu məsələnin belə nəzərə çarpdırılması ona 
işarə edir ki, bu halda da, əgər Sakrebulo tərəfi ndən təsdiq edilmiş planda satınalmanın 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur, hansının ki, dəyəri büdcənin 5%-dən çoxunu 
təşkil edir, satınalmaya səlahiyyətli şəxs, artıq təsdiq edilmiş satınalmalar planına 
baxmayaraq, Sakrebulodan bu satınalmanın həyata keçirilməsinə razılıq almağa 
borcludur.

2.4 Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin idarə olunması sahəsində 
Sakrebulonun səlahiyyəti

Mülkiyyəti idarə etmə sahəsi elə məsələləri əhatə edir, hansılar ki, özünüidarə 
vahidi mülkiyyətinin yaradılması, idarə olunması və tənzimlənməsi ilə əlaqədardır. 
Özünüidarə vahidinin mülkiyyəti özünüidarəetmənin həyata keçirilməsinin başlıca 
maddi əsaslarından biridir. Ona görə də məsələ, məhz hansı orqanın özünüidarə va-
hidinin mülkiyyətini idarə etmə və tənzimlənməsi barədə qərar qəbul etməsi prin-
sipial əhəmiyyətə malikdir. 

2005-ci ildə qəbul edilmiş “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanunda ilk 
növbədə mülkiyyətin idarə olunması qaydalarının müəyyən edilməsi, Sakrebulonun 
xüsusi kompentensiyasına aid idi. Sonrakı mərhələdə Sakrebulonun bu xüsusi hüququ 
özünüidarə vahidinin səlahiyyətlərinə keçirildi və ən başlıcası, elə qanunun özü ilə icra 
başçısının (merin) səlahiyyətləri mülkiyyətin idarə edilməsi və onun tənzimlənməsi 
sahəsi müəyyənləşdirildi. Məsələnin bu cür həlli Sakrebulonun rolunu əhəmiyyətli 
dərəcədə zəifl ətdi. 2009-cu ildə orqanik qanuna daxil edilmiş dəyişikliklərə Sakrebu-
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lonun xüsusi səlahiyyəti bərpa olundu - özünüidarə vahidi mülkiyyətinə sahiblənmək, 
tənzimləmək və mülkiyyətdən istifadə etmək qaydalarını müəyyən etsin. Hətta belə, 
Sakrebulo sədrinin səlahiyyətlərində verilmişdir ki, icra başçısının (merin) təqdimatı 
ilə məhz Sakrebulo sədri qərarlar qəbul edir:

  İcra hakimiyyətinin tabeliyində mövcud olan müəssisələrin təsis kapitalına 
özünüidarə vahidi mülkiyyətinin daxil edilməsi barədə;

  Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, istifadə olunmaq hüququ ilə 
verilməsi və başqa cür tənzimlənməsi barədə; 

  Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin hərrac formasında özəlləşdirilməsi, özünüidarə 
vahidi mülkiyyətinin istifadə etmək hüququ ilə birbaşa tənzimlənməsi qaydası 
ilə verilməsi haqqında.

Gürcüstanın qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə əlaaqədar (“Yerli özünüidarə 
haqqında” orqanik qanun, “Yerli özünüidarə vahidinin mülkiyyəti haqqında” 
və “Dövlət qanunu haqqında” Gürcüstan qanunları), Sakrebulonun səlahiyyəti 
özünüidarə vahidi mülkiyyətinin idarə olunması sahəsinə mənsub edilmişdir:

  Özünüidarə vahidi mülkiyyətinə yiyələnmək, tənzimləmək və mülkiyyətdən 
istifadə etmək qaydalarını müəyyən etmək; 

  Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdiriləsi obyektlərin nüsxəsi 
layihəsinin müzakirəsi və təsdiq olunması; özünüidarə vahidi mülkiyyətinin 
xüsusiləşdirilməsi, proqramlaşdırılması və onların həyata keçirilməsi hesabatının 
təsdiq olunması;

  Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirmə başlanğıc qiyməti və istifadə 
etmənin kirayə miqdarının müəyyən edilməsi; özünüidarə vahidi mülkiyyətinin 
hərrac forması ilə özəlləşdirilməsi zamanı hərracda qələbəni təsdiq edən pro-
tokolun tipik formasının müəyyən edilməsi; 

  Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada xüsusi hüququn hüquqi 
şəxslərinin təsisi.

a) Özünüidarə vahidi mülkiyyətinə sahiblənmək, tənzimləmək və mülkiyyətdən 
istifadə etmək qaydasını müəyyənləşdirmək

Sakrebuloya bu hüquqların qanunla verilməsi, mülkiyyəti idarə etmək 
sahəsində müvafiq siyasətin müəyyənləşdirilməsi və qaydaya salınması imkanını 
verir. Bu mühüm səlahiyyətlərlə özünüidarə vahidinin mülkiyyətində olan 
əmlaka yiyələnmək, tənzimləmək və mülkiyyətdən istifadə etmək qaydaları 
müəyyənləşdirilir. 2010-cu il iyulun 27-də “Özünüidarə vahidinin mülkiyyəti 
haqqında” Gürcüstan qanununa dəyişikliklər və əlavələr edildi. Qanuna yeni III¹ 
fəsli əlavə olundu, bununla da özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 
və istifadə hüququ ilə verilməsi müəyyənləşdirildi. Bu qanunun 19¹-cu maddəsinin 
13-cü bəndində həmçinin işarə olunmuşdur ki, “Özünüidarə vahidi mülkiyyətinə 
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sahiblənmək, tənzimləmək və mülkiyyətdən istifadə etmək, o cümlədən, elektron 
hərracını keçirmək qaydalrını özünüidarə vahidi icraçı orqanının təqdimatı 
ilə, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada özünüidarə va-
hidinin nümayəndəli orqanı – Sakrebulo müəyyən edir”. Təəssüflər olsun ki, 
“Özünüidarə vahidinin mülkiyyəti haqqında” qanun Sakrebulo səlahiyyətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi zamanı mülkiyyəti idarə etmək sahəsinə axıradək aydınlıq 
gətirmədi. Bir sıra hallarda, “Yerli özünüidarə vahidinin mülkiyyəti haqqında” 
qanun “Dövlət mülkiyyəti haqqında” qanuna və bu qanunla müəyyən olunmuş 
qaydalara işarə edir. Məsələn, “Yerli özünüidarə vahidinin mülkiyyəti haqqında” 
qanunun 19¹-cu maddəsinin 14-cü bəndinə əsasən, “Özünüidarə vahidi 
mülkiyyətinin birbaşa satılması forması və rəqabət qaydası ilə seçilməsi əsasında 
birbaşa satmaq forması ilə özəlləşdirilməsi qaydası “Dövlət mülkiyyəti haqqında” 
Gürcüstan qanununun 10-cu maddəsi ilə” müəyyənləşdirilir, 19²-cu maddənin 
1-ci bəndi ilə “Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirmə başlanğıc qiyməti 
“Dövlət mülkiyyəti haqqında” Gürcüstan qanununun 19-cu maddəsinə müvafiq 
olaraq” müəyyənləşdirilir, 194-cu maddəsinin 3-cü bəndi ilə “Özünüidarə vahidi 
mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi barədə razılaşma “Dövlət mülkiyyəti haqqında” 
Gürcüstan qanununun 21-ci maddəsinə müvafiq olaraq”, 195- cu maddənin 8-ci 
bəndi ilə “Özünüidarə vahidi mülkiyyətindən istifadə etmək hüququ ilə verilməsi 
üçün hərrac keçirilməsi qaydası və şərtləri “Dövlət mülkiyyəti haqqında” 
Gürcüstan qanununun 6-cı maddəsi ilə” və 196-cu maddə ilə “Özünüidarə va-
hidinin istifadəsində olan aksiyaların və payların özəlləşdirilməsi və onların 
idarəetməyə verilməsi qaydası “Dövlət hüququ haqqında” Gürcüstan qanununun 
VIII fəsli ilə müəyyənləşdirilmiş qayda ilə müəyyən edilir”. Beləliklə, gördüyümüz 
kimi, “Yerli özünüidarə vahidinin mülkiyyəti haqqında” qanuna daxil edilmiş 
əlavələr ardıcıl deyildir. Bir tərəfdən, qanun Sakrebuloya özünüidarə vahidi 
mülkiyyətinə yiyələnmək, tənzimləmək və mülkiyyətdən istifadə etmək qaydalarını 
müəyyənləşdirmək hüququ verir, digər tərəfdən isə, göstərir ki, bir sıra məsələlər 
üzrə qaydalar “Dövlət mülkiyyəti haqqında” Gürcüstan qanunu ilə müəyyənləşdirilir. 

b) Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirmə obyektləri nüsxəsi 
layihəsinin müzakirə olunması və təsdiq edilməsi; özünüidarə vahidi 
mülkiyyətinin xüsusiləşdirilməsi proqramları və bu proqramların yerinə 
yetirilməsi hesabatının təsdiq edilməsi

Özünüidarə vahidinin mülkiyyəti özəlləşdirmə obyektləri nüsxəsi özünüidarə 
vahidinin mülkiyyətində olan elə mülkiyyətin (obyektlərin) sırasıdır, hansının 
xüsusiləşdirilməsi də planlaşdırılmışdır. Bu nüsxənin müzakirəsi və təsdiqi, əgər 
özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi və özünüidarə vahidi mülkiyyətinin 
idarə olunması ilə əlaqədar ondan irəli gələn baxışı yoxdursa, formal olacaqdır. 
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Özəlləşdirmə məqsəd deyildir. Özəlləşdirmə obyektləri nüsxəsinin tərtibi də və təsdiq 
olunması da özünüidarənin əsas məqsədinə - əhaliyə daha yaxşı xidmət göstərmək 
işinə xidmət etməlidir. Məhz özünüidarə vahidi mülkiyyətinin xüsusiləşdirilməsi 
proqramı da bu məqsədə xidmət göstərməlidir, hansının ki, həyata keçirilməsi imkanı 
özəlləşdirmə obyektləri nüsxəsinin tərtibi və təsdiq olunmasıdır. Xüsusiləşdirmə 
proqramı isə özünüidarə vahidinin inkişafı prioritetlər sənədindən irəli gəlməlidir. 
Yalnız bu sənədlərlə əlaqədar özəlləşdirmə obyektləri mülkiyyəti nüsxəsi əsaslı 
surətdə müzakirə oluna və qiymətləndirilə bilər - bu və ya digər obyektin özəlləşdirmə 
obyektləri nüsxəsinə daxil edilməsi nə dərəcədə zəruri və optimaldır.

c) Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirmə başlanğıc qiyməti və istifadə 
etmənin kirayə miqdarının müəyyən edilməsi; özünüidarə vahidi mülkiyyətinin 
hərrac forması ilə özəlləşdirilməsi zamanı hərracda qələbəni təsdiq edən protokolun 
tipik formasının müəyyən edilməsi

Sakrebulo özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirmə başlanğıc qiymətini 
müəyyənləşdirərkən Gürcüstan prezidentinin №671-ci sərəncamı ilə “Dövlət 
mülkiyyətinin və yerli özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirmə başlanğıc 
qiymətinin müəyyənləşdirilməsi qaydası haqqında” sərəncamını rəhbər tutmalıdır. Bu 
sərəncamın 2-ci və 3-cü bəndləri ilə özəlləşdiriləsi mülkiyyətin müəyyənləşdirilməsi 
qaydası müəyyən olunmuşdur:

“2. Dövlət mülkiyyətinin və yerli özünüidarə vahidi mülkiyyətinin (səhmlərdən 
və paydan başqa) özəlləşdirmə başlanğıc qiymətinin müəyyənləşdirilməsi balans sa-
hibin (payçı) tərəfi ndən təqdim olunmuş mülkiyyətin qalığı balans dəyərinin nəzərə 
alınması ilə həyata keçirilir, nə zaman ki, mülkiyyətin qalığı balans dəyəri barədə 
informasiya əldə edilmir, yaxud da mülkiyyətin qalıq balans dəyəri yoxdur, onun 
real dəyərini müəyyənləşdirməyi müstəqil auditoriyanın (qiymətləndirici, ekspert) 
müvafi q nəticəsinə əsaslanaraq həyata keçirir.

3. Məhdud məsuliyyətli və səhmdar cəmiyyətlərinin səhmləri/payının özəlləşdirmə 
başlanğıc qiyməti özəlləşdirilərkən, bir qayda olaraq, qeydə alınmış təsis kapitalından 
az olmamalıdır.

Həmin sərəncamın 4-cü bəndi ilə özəlləşdirmə obyekti başlanğıc satış qiymətinin 
azaldılmasının hansı hallarda mümkün olduğu müəyyənləşdirilmişdir: “Əgər hərrac 
forması ilə çıxarılmış dövlət və yerli özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 
baş verməzsə, onun başlanğıc qiyməti 50%-dək azaldıla bilər, əgər mülkiyyət həmin 
qiymətə çıxarıldıqdan sonra da satılmazsa, bu qiymət yenə də azaldıla bilər”. 
“Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, yerli özünüidarə vahidi mülkiyyətinin 
özəlləşdirilməsi və istifadə hüquqi ilə verilməsi haqqında” Gürcüstan qanununun 7-ci 
maddəsinin 8¹-ci bəndinə əsasən isə: “Əgər 5 dəfə hərrac forması ilə çıxarılmış və 
ya mülkiyyətin özəlləşdirilməsi prosesinin 1 il davam etdirilməsindən sonra dövlət
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mülkiyyətinin/yaxud yerli özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi baş 
tutmazsa, qeyd edilən mülkiyyət hərraca çıxarıla bilər, harada ki, elan olunduğundan 
aşağı qiymət təklif oluna bilər. Qalib o şəxs elan olunmalıdır, hansı ki, satıcıya 
hamıdan yüksək qiymət təklif edir.” 

İstifadə kirayəsi miqdarının müəyyən edilməsi qüvvədə olan qanunvericiliklə 
yalnız Sakrebulonun preroqatividir. Kirayənin miqdarını müəyyən edərkən bazar 
qiymətləri nəzərə alınmalıdır. Kirayənin miqdarını müəyyənləşdirərkən Sakrebulo 
mülkiyyət sahibinin adı ilə çıxış edir və öz bildiyi kimi bu və ya digər obyektin illik 
kirayəsinin başlanğıc qiymətini müəyyən etmək hüququ vardır. 

Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin hərrac forması ilə özəlləşdirilməsi zamanı 
hərracda qalibin təsdiqedici protokolu tipik formasının müəyyən edilməsi Sakre-
bulonun səlahiyyətidir. O “Dövlət mülkiyyətinin və yerli özünüidarə vahidi 
mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi və istifadə hüququ ilə verilməsi haqqında” Gürcüstan 
qanununun 10-cu maddəsinin birinci bəndinin tələbindən irəli gəlir. Sakrebulonun 
hərracında qələbəni təsdiq edən protokolun tipik formasının müəyyənləşdirilməsi 
zamanı Gürcüstan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin № 1-1/1367-ci əmri ilə təsdiq edilmiş 
Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi zamanı hərracda qələbəni təsdiq edən tipik 
protokolun formasından nümunə kimi istifadə edə bilər.

ç) Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada xüsusi hüququn 
hüquqi şəxslərinin təsisi.

Gürcüstan qanunvericiliyi ilə, şəxsən, “Gürcüstanın Mülki Məcəlləsi” ilə, şəxsi 
hüququn hüquqi şəxslərinə qeyri-sahibkar, (qeyri-kommersiya) və sahibkar (kom-
mersiya) hüquqi şəxsləri aiddirlər. 

Qeyri-sahibkar (qeyri-kommersiya) hüquqi şəxslərinin təsisi “Gürcüstanın Mülki 
Məcəlləsi”nə müvafi q olaraq baş verir, sahibkarlıq (kommersiya) hüquqi şəxslərinin 
təsisi isə - “Sahibkarlar haqqında” Gürcüstan qanunu ilə müəyyən edilmiş forma və 
qayda ilə. Şəxsi hüququn hüquqi şəxslərinin qeydə alınması Kütləvi Reyestrin Milli 
Agentliyi tərəfi ndən sahibkarların və qeyri-sahibkarların (qeyri-kommersiya) hüquqi 
şəxslərinin reyestrində baş verir. 

Sakrebulo şəxsi hüququn hüquqi şəxsini təsis etmək üçün şəxsi hüququn hüqu-
qi şəxsinin yaradılması və onun əsasnaməsinin təsdiq olunması barədə qərar qəbul 
etməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, Sakrebulo tərəfi ndən bu qərarın qəbul olunması o 
demək deyildir ki, bu hüquqi şəxsin təsisçisi Sakrebulodur. Özünüidarə vahidinin 
şəxsi hüququ hüquqi şəxsinin təsisçisi özünüidarə vahidinin özü hesab edilir, necə 
ki, kütləvi hüququn hüquqi şəxsi, Sakrebulo isə, bu halda təsisçinin adından şəxsi 
hüququn hüquqi şəxsinin yaradılması ilə əlaqədar çıxış edir. 

Bu şəxsi hüququn hüquqi şəxsinin necə idarə olunmasını, onun rəhbərini təsisçi 
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adından kim təyin etməli və azad etməlidir – bütün bu məsələlər Sakrebulonun təsdiq 
etdiyi müvafi q hüquqi şəxsin əsasnaməsi ilə nizama salınmalıdır.

2.5 Sosial sahədə Sakrebulonun səlahiyyəti
Sosial sahə elə məsələləri əhatə edir, hansılar ki, təhsildən, mədəniyyətdən, id-

mandan, sağlamlığın mühafi zəsindən və məşğuliyyətdən sosial təminatdan ibarətdir. 
Sosial məsələlərin dairəsi olduqca genişdir, lakin, qüvvədə olan qanunvericiliklə 
özünüidarə vahidinin və buna müvafi q olaraq, Sakrebulonun səlahiyyətləri bu sahədə 
o qədər də böyük deyildir. 

Gürcüstanın qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə əlaqədar, sosial sahədə Sakrebu-
lonun səlahiyyətinə aiddir:

  Təhsil, mədəniyyət və idmanın inkişafının bələdiyyə proqramlarının təsdiqi;
  Məktəbəqədər və məktəbdənkənar tərbiyə idarələrinin qeyri-sahibkar (qeyri-
kommersiya) hüquqi şəxsi formasında yaradılması və onların əsasnamələrinin 
təsdiqi; 

  Yerli əhəmiyyətli kitabxanaların, muzeylərin, teatrların, sərgilərin, idman-
sağlamlıq obyektlərinin fəaliyyətinə kömək edəcək bələdiyyə proqramlarının 
təsdiqi;
  Sağlamlığın mühafi zəsi və sanitar-epidemiologiya xidmətlərinin bələdiyyə 
proqramlarının təsdiqi;  

  Əhalinin işlə təmin olunmasına və məşğuliyyətinə kömək edəcək proqramların təsdiqi; 
  Özünüidarə vahidi büdcəsindən əhalinin əlavə sosial xidmət növlərinin 
maliyyələşdirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi;

  Məhdud imkanlara malik şəxslərin sosial-məişət xidməti qaydaları və şərtlərinin 
müəyyən edilməsi.

a) Təhsil, mədəniyyət və idmanın inkişafının bələdiyyə proqramlarının təsdiqi
Ümumi təhsil sahəsində Sakrebulo tərəfi ndən təsdiq olunmuş bələdiyyə proqramı 

– “Ümumi təhsil haqqında” Gürcüstan qanununun 30-cu maddəsinə müvafi q olaraq, 
nəzərə almalıdır:

  Məktəb-təhsil planını yerinə yetirmək üçün zəruri əlavə maliyyə təxsisatlarının 
miqdarını müəyyənləşdirmək və bölmək;

  Kütləvi məktəblərdə məktəb-tədris planı ilə nəzərdə tutulmuş, Milli Tədris 
Planının yuxarı maarif və tərbiyə proqramlarını həyata keçirmək üçün; 

  Şagirdlərin koordinasiyalı sosial və tibb xidmətinin təmin edilməsi;
  Məktəbdən çıxarılmış şagirdlər tərəfi ndən ümumi təhsilin alınması üçün zəruri 
tədbirlərin keçirilməsi;

  Elə şagirdlərə münasibətdə ölçülər götürülməsi, hansılar ki, xəstəliyə görə və ya 
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başqa üzrlü səbəblə tədris prosesində iştirak edə bilmirlər;
  Şagirdlərin məktəbə nəqliyyatla gəlməsini təmin etmək;
  Məktəbəqədər tərbiyə, məktəbdənkənar maarif, məktəbdənkənar maarif-tərbiyə 
və məktəbdənkənar tərbiyə idarələrinin şəxsi hüququnun qeyri-sahibkar (qey-
ri-kommersiya) hüquqi şəxsi forması ilə təsisinə və onların fəaliyyətinə şərait 
yaratmaq.

Peşə təhsili sahəsində - Sakrebulo tərəfi ndən təsdiq olunmuş proqram – “Peşə 
təhsili haqqında” Gürcüstan qanununun 18-ci maddəsinə müvafi q olaraq, şəxsi hüqu-
qun qeyri-sahibkar (qeyri-kommersiya) hüquqi şəxsinin – peşə təhsili mərkəzinin 
yaradılmasını; peşə təhsili mərkəzlərinin fəaliyyətinə kömək göstərməyi və vətəndaşlar 
tərəfi ndən peşə təhsilinə yiyələnməyə yardım göstərməyi nəzərdə tutmalıdır. 

Mədəniyyət və idman sahəsində Sakrebulo tərəfi ndən təsdiq edilmiş bələdiyyə 
proqramı “Yerli əhəmiyyətli kitabxanaların, qeyri-peşəkar (həvəskar) teatrların, klub 
idarələrinin (mədəniyyət sarayları), muzeylərin və məktəbdənkənar incəsənət və id-
man – maarif idarələrinin və özfəaliyyət kollektivlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydası 
haqqında” Gürcüstan hökumətinin №131-ci qərarı əsasında, verilmiş yerli (bələdiyyə) 
təşkilatları və idarələrinə xidmət-sahiblik, mühafi zə və onların fəaliyyətinin inkişaf 
etdirilməsi məqsədi ilə keçirilən tədbirlər, eləcə də, “Mədəniyyət haqqında” 
Gürcüstan qanununun 19-cu maddəsinin mədəni və rəhbər-maarif proqramlarının 
həyata keçirilməsini, mədəni irs obyektlərinin mühafi zəsini nəzərdə tutmalıdır.

b)Sağlamlığın mühafi zəsi və sanitar-epidemiologiya xidmətlərinin bələdiyyə 
proqramlarının təsdiqi

Sakrebulo tərəfi ndən sağlamlığı mühafi zə və sanitar-epidemioloji xidmətlərin 
bələdiyyə proqramı “İctimai sağlamlığı mühafi zə haqqında” Gürcüstan qanununun 
36-cı maddəsi ilə özünüidarəyə həvalə olunmuş səlahiyyətlərin keçirilməsini nəzərdə 
tutmalıdır:

  Keçici xəstəliklərin yayılmasına qarşı tədbirlərin elə heyvanlara münasibətdə 
keçirilməsini nəzərdə tutur, hansılar ki, ictimaiyyətin sağlamlığına, o cümlədən, 
heyvanların qudurmasına qarşı vaksinasiyasına təhlükə törədirlər; 

  Maarif, tərbiyə və maarif-tərbiyə idarələrində sanitar və humanitar normaların 
mühafi zəsinə nəzarət;

  Bələdiyyənin ərazisində xəstəliklərin yayılmasının prevensiyası məqsədi ilə, de-
ratizasiya, dezinseksiya və dezinfeksiya tədbirlərinin təşkil edilməsi;

  Maarif, tərbiyə və maarif-tərbiyə idarələrində prevensiya tədbirlərinin 
keçirilməsinə kömək göstərmək;

  Bələdiyyənin ərazisində yerləşmiş ictimai təyinatlı idarələrdə sanitar normalarına 
əməl etməyə nəzarət;
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  Profilaktiki peyvənd etmənin milli təqvimlə nəzərdə tutulmuş 
immunoprofilaktikası üçün nazirlik tərəfi ndən təqdim edilmiş materialların 
qəbulu, saxlanılm ası və tibbi xidmət göstərənlərə paylanılmasını təmin etmək; 

  Epidemiya təhlükəsi zamanı prevensial və epidemioloji nəzarət tədbirlərinin 
keçirilməsini; 

  Bələdiyyənin ərazisində ilkin epidemioloji tədqiqata kömək göstərməyi.

c) Əhalinin işlə təmin olunmasına və məşğuliyyətinə kömək edəcək proqramların 
təsdiqi

Özünüidarə bu səlahiyyəti 2009-cu ildə “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın 
orqanik qanununa daxil edilmiş dəyişikliklərin nəticəsində almışdır. Bu böyük 
əhəmiyyətə malik məsələdir və məşğuliyyət probleminin həllinin yollarından biridir. 
Əhali ilə ən yaxın olan hakimiyyət kimi, özünüidarə yerli əhalinin məşğuliyyəti 
məsələsində mövcud olan problemləri aydınlaşdırmaq və onların həlli üçün optimal 
yollar axtarıb-tapmaq imkanına malikdir.

Əhalinin işlə təmin olunması və məşğuliyyətə kömək göstərmək üzrə bələdiyyə 
proqramı, aydındır ki, özünüidarə vahidində mövcud olan problemlərin spesifi kasından 
irəli gələrək yaranır, hansıların ki, həlli əhalinin peşə təhsili almasına yardım etmək, 
ixtisası göstərməkdə və peşə hazırlığında, əmək birjasının formalaşdırılmasında və 
işlə təmin etmək prosesinin əlaqələndirilməsini, eləcə də, “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstan orqanik qanununun 16-cı maddəsinin 2-ci bəndinin “c” köməkçi bəndi ilə 
əlaqədar investisiyalaşdırma istiqamətlərinin, xüsusi, birgə, məqsədli proqramların 
həyata keçirilməsi üçün zəruri olan vəsaitlərin müəyyənləşdirilməsi və özünüidarə 
vahidində məşğuliyyət problemlərini həll etmək üçün investisiyalara imkan yarat-
maq.

2.6  Özünüidarə vahidi ərazisinin abadlaşdırılması və məişət-kommunal 
sahədə Sakrebulonun səlahiyyəti

Özünüidarə vahidi ərazisinin abadlaşdırılması və məişət-kommunal sahəsi elə 
məsələləri əhatə edir, hansılar ki, özünüidarə vahidi ərazisinin abadlaşdırılması və 
əhaliyə kommunal xidməti göstərilməsinin təşkili ilə əlaqədardır. Bu son dərəcə 
əhəmiyyətli sahədir, hansı ki, bilavasitə əhalinin gündəlik zəruriyyətləri ilə bağlıdır. 
Buna müvafi q olaraq bu sahədə qəbul edilmiş qərarların nəticəsi hamısından çox 
nəzərə çarpır. 

Özünüidarə vahidi ərazisinin abadlaşdırılması və məişət-kommunal sahəsində 
Sakrebulonun səlahiyyətinə aiddir:

  Özünüidarə vahidi ərazisinin abadlaşdırılması üzrə bələdiyyə proqramlarının 
təsdiq edilməsi;
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  Təmizləmə, məişət tullantılarını toplamaq, zibilxanaları təşkil etmək və uti-
lizasiya işləri istehsalının planlaşdırılması və təşkili qaydalarının müəyyən 
edilməsi, kənar işıqlandırma, yeraltı təsərrüfat, kanalizasiya işləri istehsalını 
planlaşdırmaq; Qəbiristanlıqlara qulluq və sahiblik etmək qaydalarını müəyyən 
etmək;

  Kənar ticarətin, bazarların və yarmarkaların tənzimlənməsi qaydalarını təsdiq 
etmək;

  Kənar reklamın yerləşdirilməsinin nizama salınması normalarını 
müəyyənləşdirmək.

a) Özünüidarə vahidi ərazisinin abadlaşdırılması üzrə bələdiyyə proqramlarının 
təsdiq edilməsi

Özünüidarə vahidi ərazisinin abadlaşdırılması elə tədbirlərin və işlərin 
planlaşdırılması və həyata keçirilməsini nəzərdə tutur, hansılar ki, özünüidarə 
vahidində mövcud olan yaşayış məskənlərinin xarici görkəmi ilə, yaşıllaşdırma 
ilə, istirahət və rekreasiya ölçülərinin yaradılması ilə, parkların, kiçik bağçaların, 
fontanların bərpası – abadlaşdırılması və s. ilə əlaqədardır. 

Yaşayış məskənlərinin abadlaşdırılması kompleks tədbirdir, hansının ki, 
planlaşdırılması məskənin məkanı - ərazi planlaşdırılmasından irəli gəlir. Yaşayış 
məskəninin torpaqdan istifadə üzrə baş planı və nəsil kəsilməsinin qaydaya salınması 
planı elə bir əsasdır ki, yaşayış məskəninin abadlaşdırılmasının başlıca istiqamətləri 
bunun üzərində qurulur. Məhz, bu sənədin əsasında (hansı ki, eləcə də Sakrebulo 
tərəfi ndən təsdiq olunmalıdır) Sakrebulo tərəfi ndən konkret yaşayış məskəninin 
abadlaşdırılmasının bələdiyyə proqramlarının müzakirə olunması və təsdiq edilməsi 
baş verir, harada ki, abadlaşdırma məqsədi ilə keçiriləsi tədbirlər, onların ardıcıllığı 
və həyata keçirilmə müddətləri əhatə olunmalıdır. 

b) Təmizləmə, məişət tullantılarını toplamaq, zibilxanaları təşkil etmək və utili-
zasiya işləriistehsalının planlaşdırılması və təşkili qaydalarının müəyyən edilməsi, 
kənar işıqlandırma, yeraltı təsərrüfat, kanalizasiya işləri istehsalını planlaşdırmaq; 
Qəbiristanlıqlara qulluq və sahiblik etmək qaydalarını müəyyən etmək

Bu məsələlər üzrə qərarların qəbul olunması Sakrebulonun səlahiyyətinə aiddir, 
lakin, qanunvericiliklə bu məsələlər yalnız qismən nizama salınmışdır. Beləliklə, 
Sakrebulo özü müəyyən standartlar və normalar müəyyən etmək tələbi qarşısında 
qalır. Şəxsən, qanunvericiliklə, təmizləmənin standartları və tullantıların toplanması 
qaydası müəyyən olunmamışdır. Bu məsələ Sakrebulonun normativ aktı ilə niza-
ma salınmalıdır. O ki, qaldı zibilxanaların təşkilinə, bu Əmək, Səhiyyə və Sosial 
Mühafi zə Nazirliyinin 2003-cü il 24 fevral tarixli 36/n əmri ilə - “Möhkəm məişət 
tullantıları poliqonları təşkil etmək və istismarının sanitar qaydaları və normalarının 
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təsdiq edilməsi haqqında” əmri ilə tənzimlənir. Sakrebulo, zibilxana üçün ərazi 
ayırmaq barədə qərar qəbul edərkən bu əmrlə müəyyən olunmuş standartlardan 
istifadə etməlidir. Şəxsən:

  “Poliqon üçün torpaq sahəsi seçərkən ərazinin iqlim-coğrafi  və torpağın 
özünəməxsusluğu, eləcə də geoloji və hidroloji şəraitləri nəzərə alınmalıdır. 
Poliqonları yerləşdirmək qadağandır: su anbarlarının və mineral bulaqların 
sanitar mühafi zəsinin I və II qurşaq zonasında; kurortların sanitar mühafi zəsinin 
hər üç qurşaq zonasında; Çatlaq qabıqlı yerlərdə; əhalinin kütləvi istirahət və 
uşaqların sağlamlıq idarələri yerlərində.

  Poliqon üçün ayrılacaq sahədə sanitar, geoloji və hidroloji tədqiqat işləri 
aparılır. O yerlər perspektivli hesab edilir, harada ki, gil və ya ağır gilvari süxur 
aşkar edilir, süxurun su tutumu səviyyəsi isə 2 metrdən aşağıdadır. Poliqonun 1 
metrdən daha dərin bataqlıqda və elə sahələrdə təşkili yolverilməzdir, harada 
ki, süxurun suyu bulaq kimi axır. Məqsədəuyğundur ki, poliqon üçün sahə yaşıl 
pöhrəlikli və torpaqtökülmüş sanitar- mühafi zə zonalarında seçilməsin.

  Poliqonu düzəltmək üçün torpaq sahəsinin yeri şəhərin və onun yerləşdiyi 
zonanın baş planında və yaxud şəhərin genişdirilməsi layihəsində nəzərdə 
tutulmalıdır. MSQ poliqonunun düz yerdə düzəldilməsi arzuolunandır, harada 
ki, atmosfer rütubətləri ilə tullantıların yuyulub-aparılması və bununla da cari 
torpağın, açıq su anbarlarının və yaşayış məntəqələrinin torpağının çirklənməsi 
mümkün deyildir. Poliqon üçün torpaq sahəsi 15- 20 illik istismar müddətinə 
seçilir. Poliqonlar şəhərin hüdudlarından kənarda yerləşdirilməlidir. Məsafəsi 
yaşayış evlərindən poliqonun sərhədinədək, sanitar -mühafi zə zonası qismində 
ən azı 500 m məsafəsində olmalıdır”. 

Ərazini təmizləmək məqsədi ilə, Sakrebulonun “Yerli rüsumlar haqqında” 
Gürcüstan qanununun 12¹-ci maddəsinə müvafi q olaraq rüsum tətbiq etmək hüququ 
vardır. Rüsumun miqdarı bir nəfər sakinə ayda 1,5 laridən, hüquqi şəxslər, təşkilatlar 
və idarələr üçün isə - hər kubmetr tullantıya 25 laridən artıq olmamalıdır. 

O ki, qaldı xarici işıqlandırmaya, sel təsərrüfatına və kanalizasiyaya, Sakrebu-
lonun öz istədiyi kimi, standart normativ akt müəyyən etmək imkanı vardır, hansının 
ki, nəzərə alınması ilə bu sahədə işləyən təşkilatlar üçün məcburi olacaqdır.

Qəbiristanlıqlara qulluq–sahiblik barədə özünüidarə vahidi üçün həvalə olunmuş 
məsələ problematikdir, çünki Gürcüstanın qüvvədə olan heç bir normativ aktı bu sahədə 
həyata keçiriləsi işlərin dəqiq nizama salınmasını tənzimləmir. Sakrebulo tərəfi ndən 
normativ aktla qəbiristanlıqların düzəldilməsi və qulluq-sahiblik qaydalarının 
müəyyən edilməsi zəruridir, hansılarla ki, özünüidarə vahidinin ərazisində möv-
cud olan qəbiristanlıqların düzəldilməsi, qulluq-sahiblik, mərasim xidmətlərinin, 
qəbiristanlıqların bağlanması və yenisinin açılması qaydaları müəyyənləşdirilir. 
Sakrebulo bu qaydanın müəyyən edilməsi zamanı nümunə kimi Tbilisi şəhər 
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Sakrebulosunun 2000-ci il 28 iyul tarixli №11-4-cü “Tbilisi ş. qəbiristanlıqlarının 
düzəldilməsi və qulluq-sahibliyinin bəzi qaydalarının təsdiq olunması haqqında” 
qərarını nümunə götürə bilər. 

c) Kənar ticarətin, bazarların və yarmarkaların tənzimlənməsi qaydalarını təsdiq 
etmək

Kənar ticarət, bazarların və yarmarkaların məsələsi problematik məsələlərdən 
biridir, hansı ki, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə dəqiq nizama salınmamışdır. Yalnız 
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 16-cı maddəsi 2-ci 
bəndinin “n” köməkçi bəndi kənar ticarət, bazarların və yarmarkaların qaydaya 
salınması məsələsinə işarə edir, necə ki, özünüidarə vahidinin səlahiyyətlərinə. Niza-
masalma qaydaları yalnız Sakrebulo tərəfi ndən müvafi q normativ aktların verilməsi 
ilə müəyyən oluna bilər. Bu normativ aktları qəbul edərkən Sakrebulo “Azad ticarət 
və rəqabət haqqında” Gürcüstan qanununun 7-ci bəndi ilə müəyyənləşdirilmiş 
qadağaları nəzərə almalıdır ki, fi ziki və hüquqi şəxslər üçün, onların təşkilati-hüquqi 
və mülkiyyət formasına baxmayaraq, Gürcüstanda ticarət və rəqabət üçün maneələr 
yaranmasın. Bu qadağalara əməl etməklə Sakrebulo kənar ticarət qaydalarını özü 
bildiyi kimi müəyyənləşdirmək səlahiyyətinə malikdir, hansılarla ki, kənar ticarət 
üçün buraxılası malın nomenklaturası, ictimai səmərəli yerlərdə ticarət üçün ayrılmış 
yerlərin düzəldilməsi müəyyən edilir ki, bu da məntəqənin ab-havasının tələblərinə 
cavab verməlidir, piyadaların və avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin hərəkətinə mane 
olmamalıdır və sanitar-gigiyena tələblərinə əməl etməlidir.

ç)  Kənar reklamın yerləşdirilməsinin nizama salınması normalarını 
müəyyənləşdirmək

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Gürcüstan qanununun 24-cü maddəsinin 
53-cü bəndi kənar reklamın yerləşdirilməsi üçün icazənin zəruriliyini nəzərdə tu-
tur. Həmin qanunun 26¹-cı maddəsinin 1-ci bəndi ilə müəyyən edilmişdir ki, “Kənar 
reklamın yerləşdirilməsinə icazə tətbiq olunması məsələsi barədə qərarın qəbul 
olunması müvafi q yerli özünüidarə vahidi nümayəndəli orqanının hörmətdən salınmış 
səlahiyyətidir. Kənar reklamın yerləşdirilməsinə icazənin qaydaya salınmasının tətbiq 
edilməsi məsələsi barədə qərarın qəbul olunduğu halda icazəni yerli özünüidarə va-
hidinin icraçı orqanı verməlidir”. Həmin maddənin 5-ci bəndi ilə müəyyən edilmişdir 
ki, “Kənar reklamın yerləşdirilməsinə icazəni yalnız dövlət və ya yerli özünüidarə 
vahidinin mülkiyyətində olan torpaq sahəsinə və yaxud başqa əmlaka kənar reklamın 
yerləşdirilməsi üçün verilir”. 

Kənar reklamın yerləşdirilməsinə icazə yalnız hərrac qaydası ilə verilə bilər, 
müəyyən edilmiş normalara və qaydalara əməl etmək öhdəliyinin götürülməsi və 
ən yüksək qiymət təqdim etmək əsasında. İcazə almağa çalışan şəxs hərracda qalib 
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gəldiyi təqdirdə, kənar reklamın yerləşdirilməsinə icazə almaq üçün yalnız hərracın 
nəticələrinə əsasən icazəvermə qiymətini ödəyir. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” 
Gürcüstan qanununun 261-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, “Kənar reklamın 
yerləşdirilməsinə icazə verilərkən rüsum ödənilmir”. 

Kənar reklamın yerləşdirilməsinə icazə üçün hərrac şərtlərini və keçirilməsi 
prosedurlarını, icazə verilməsinin başlanğıc qiymətinin müəyyənləşdirilməsini və 
haqq-hesab qaydasını Sakrebulo müəyyən edir. Bu məsələlərdən başqa, Sakrebulo 
kənar reklamın yayılması planını təsdiq etməlidir. “Reklam haqqında” Gürcüstan qa-
nununun 6-cı maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən, kənar reklamın yerləşdirilməsi planı 
əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır:

  Avtomobil yolları idarəsinin müvafi q orqanı və Yol Polisinin ərazi köməkçi 
şöbəsi ilə - reklamın yayılacağı ərazinin avtomobil yollarına mənsub və yaxud 
onun hədd zolağında yerləşməsi zamanı (yaşayış məntəqələrinin sərhədlərindən 
kənarda); 
  Yol Polisinin ərazi köməkçi şöbəsi yanında – şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinin 
ərazilərində; 
  Dəmiryol İdarəsinin müvafi q orqanı – reklamın yayıldığı ərazinin dəmiryolunun 
ərazisinə mənsub zolaqda yerləşməsi zamanı;

  Gürcüstanın Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Mühafi zəsi və İstifadə Olunması 
Baş Elmi, İstehsalat İdarəsi ilə və yaxud ona tabe olan strukturlarla regionlarda 
– təbiət, tarix və mədəniyyəti mühafi zə zonalarında, qoruqlarda və milli park-
larda”.

“Reklam haqqında” Gürcüstan qanununun altıncı maddəsinin 2-ci bəndi ilə 
müəyyən edilmişdir ki, “Kənar reklam yol işarələri və göstəricilərinə oxşamamalıdır; 
o həmin kəsiyin nişanələrini, göstəricilərini və yolun görünüşünü pisləşdirməməlidir, 
nəqliyyat və piyadaların hərəkətinə təhlükə yaratmamalıdır. Bina-tikililərə yayılmış 
reklam onların memarlıq görkəmini pisləşdirməməlidir və konstruktiv cəhətcə 
möhkəm olmalıdır. İstənilən növ yayılmış kənar reklam milli və dünya mədəni irsinə 
daxil olan tarixi və memarlıq abidələrini eybəcərləşdirməməlidir”.

2.7 Torpaqdan istifadə və təbii ehtiyatlardan istifadə sahəsində 
Sakrebulonun səlahiyyəti

Torpaqdan istifadə və təbii ehtiyatları idarə etmək özünüidarənin mühüm 
funksiyalarından biridir, lakin, ondan tam istifadə etmək hələ də mümkün olmamışdır, 
onunla əlaqədar ki, dövlət istifadəsində olan torpağın və təbii ehtiyatların özünüidarə 
vahidinə verilməsi prosesi başa çatdırılmamışdır. Buna görə də, qeyd edilən məsələlər 
Gürcüstanın qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə xüsusi normalarla tənzimlənməmişdir. 
Bu halda özünüidarə onun mülkiyyətinə verilmiş ehtiyatları idarə edərkən əmlakı 
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idarə qaydalarından istifadə edə bilər. 
Torpaqdan istifadə və təbii ehtiyatlardan istifadə etmək sahəsində Sakrebulonun 

səlahiyyətlərinə aid ola bilər: 
  Özünüidarə vahidinin mülkiyyətində olan torpaqdan istifadə, icarə və 
rüsumların miqdarı, onların haq-hesablarının və ödənilməsi qaydalarının 
müəyyən edilməsi; qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın normativ 
qiymətinin müəyyənləşdirilməsi;

  Təbii ehtiyatların mühafi zəsi və inkişaf etdirilməsi proqramlarının təsdiq olunması;
  Yerli təyinatlı meşə və yerli əhəmiyyətli su ehtiyatlarını idarəetmə qaydalarının 
müəyyən olunması.

“Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, yerli özünüidarə vahidi mülkiyyətinin 
özəlləşdirilməsi və istifadə etmə hüququ ilə verilməsi haqqında” Gürcüstan qanu-
nunun 7¹-ci maddəsinə əsasən “Gürcüstan prezidenti tərəfi ndən torpağın normativ 
qiymətinin müəyyənləşdirilməsi qaydasına müvafi q olaraq, dövlət və yerli özünüidarə 
vahidi torpağının normativ qiymətini bazar qiymətinin nəzərə alınması ilə müvafi q 
yerli özünüidarə vahidinin nümayəndəli orqanı-Sakrebulo müəyyən edir”. Gürcüstan 
prezidentinin 2007-ci il 26 oktyabr tarixli № 603-cü sərəncamı ilə yalnız qeyri-kənd 
təsərrüfatı torpağının normativ qiymətinin müəyyənləşdirilməsi qaydası müəyyən 
edilmişdir, hansı ki, dövlət və yerli özünüidarə vahidinin mülkiyyətində olan qeyri-
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın normativ qiymətini müəyyən edən qaydanı və şərtləri 
tənzimləyir. Bu sərəncamın birinci maddəsinin 2-ci, 3-cü və 4-cü bəndləri ilə müəyyən 
edilmişdir ki:

“2. Torpağın normativ qiymətinin bazar dəyərinin nəzərə alınması ilə ildə bir dəfə, ən 
geci hər ilin fevral ayında, müvafi q yerli özünüidarə vahidinin nümayəndəli orqanları 
– sakrebulolar müəyyən edirlər.

3. Torpağın normativ qiymətinin müəyyənləşdirilməsinin əsas komponentləridir: 
”Gürcüstan Vergi Məcəlləsi”nə müvafi q olaraq, qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağın 
bir kvadratmetrinə müəyyən edilmiş illik rüsumun bazis dəyəri – 0,24 lari, şəhərin 
(özünüidarə vahidinin inzibati mərkəzi) makro-yerləşməsi indeksi və özünüidarə va-
hidinin nümayəndəli orqanı tərəfi ndən müəyyən edilmiş nizamlanma əmsalı, hansının 
ki, minimum miqdarı 20-yə bərabərdir.

4. Torpağın normativ qiyməti Gürcüstan ərazisində özünüidarə vahidlərinin 
makro-yerləşməsi indeksləri və ərazi zonalarına (köməkçi zonalar) əsasən 
diferensiyalaşdırılmışdır”.

Sərəncamın 2-ci maddəsi ilə özünüidarə vahidinin makroyerləşmə indeksləri və 
ərazi zonallaşdırılmasının metodları müəyyən edilmişdir. Şəxsən, özünüidarə vahidləri 
makro-yerləşmələrinin indeksi yaşayış məskənlərinin urbanik və təbii xarakterləri 
cədvəli əsasında aşağıdakı altı parametrə əsasən müəyyənləşdirilir:

  Əhalinin miqdarı;
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  İnzibati statusu;
  Təsərrüfat və funksionallıq profi li;
  Dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi;
  Nəqliyyat infrastrukturu ilə təminatı;
  Yerləşdirmə sistemində yeri.

O ki, qaldı yaşayış məskənləri üçün ərazi zonalarının bölünməsinə (zonalaşdırma) və 
lokal ərazi indeksinin müəyyənləşdirilməsinə, aşağıdakı prioritetlər nəzərə alınmalıdır: 

  Nəqliyyat-iqtisadi infrastrukturu;
  Sosial infrastruktur;
  Abadlıq;
  Təbii ekoloji şəraitlər;
  Prestijlik.

Sərəncamın həmin 2-ci maddəsinin 4-cü və 5-ci bəndləri ilə ayrı-ayrı şəhərin 
zonalaşdırılması qaydası müəyyən edilmişdir:

“ 4. Şəhərlərdə: Batumi, Suxumi, Kutaisi, Rustavi, Zuqdidi, Poti, Qori - əvvəlcə üç 
əsas zonaya bölünür: mərkəzi, aralıq və periferiya, ikinci mərhələdə isə əsas zonalarda 
köməkçi zonalar (ərazi-struktur vahidləri) müəyyən edilir.

5. Şəhərlərdə: Axalsixe, Borjomi, Qaqra, Qali, Qardabani, Qudauta, Qurcaani, 
Zestafoni, Telavi, Kaspi, Marneuli, Ozurqeti, Oçamçire, Saqareco, Samtrediya, Senaki, 
Tkvarçeli, Tkibuli, Kobuleti, Kvareli, Sxinvali, Sxaltubo, Çiatura, Xaşuri və Xonidə - 
zonalaşdırma birpilləlidir. Üç zonaya bölünür: mərkəzi, aralıq və periferik”.

O ki, qaldı başqa şəhərlərə, sərəncamın 6-cı bəndi ilə, onlarda zonalaşdırma məsləhət 
görülmür, lakin qadağan edilməmişdir və əgər Sakrebulo bu şəhərlərdə zonalara 
bölünməklə əlaqədar qərar qəbul edərsə, o prezidentin bu sərəncamının 2-ci maddəsinin 
5-ci bəndi ilə müəyyən edilmiş zonalaşdırma qaydasını əldə rəhbər tutmalıdır. 
Zonalaşdırma təqdirində, şəhər zonaları ilə köməkçi zonalara əsasən sərəncamın 2-ci 
maddəsinin 4-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş şəhərlərdə 0,5-dən (periferik areallar) 1,5 
(mərkəzi areallar) çərçivələrində, başqa şəhərlərdə isə - 0,7-dən (periferik zona) 1,3 
(mərkəzi zona) çərçivələrində. 

Prezidentin sərəncamının 4-cü maddəsi ilə torpağın normativ qiymətinin 
müəyyənləşdirilməsi metodikası müəyyən edilmişdir:

“Maddə 4. Torpağın normativ qiymətinin müəyyənləşdirilməsi metodikası
1. Torpağın normativ qiyməti 1kv.m torpaq sahəsi üçün aşağıdakı formula ilə 

hesablanır:
CN = IMG  X ITL X C X K, harada ki:
a) CN 1 kvadrat metr torpağın normativ qiymətidir;
b) IMG  müvafi q məntəqənin makro-yerləşmə indeksidir;
c) ITL - lokal ərazi indeksidir, hansının ki, müəyyənləşdirilməsi müvafi q yerli 

özünüidarənin nümayəndəli orqanı – Sakrebulo tərəfi ndən bu qaydaya müvafi q olaraq 
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baş verir;
ç) C – Gürcüstan Vergi Məcəlləsinə müvafi q olaraq qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı 

torpağın hər kvadratmetrinə müəyyən olunmuş bazis dəyəridir və onun əhəmiyyəti 0,24 
lara bərabərdir;

d) K – müvafi q yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanı – Sakrebulo tərəfi ndən 
müəyyən edilmiş torpağın normativ qiymətinin nizama salınmış əmsalıdır, hansının ki, 
minimum həddi 20-yə bərabərdir. 

2. Kəndlərdə torpağın normativ qiyməti müvafi q özünüidarə vahidi inzibati mərkəzinin 
aralıq zonası üçün müəyyən edilmiş torpağın normativ qiymətinin ən azı 30 faizi, 
qəsəbələr üçün isə - ən azı 50 faizi ilə müəyyənləşdirilir.

3. Məntəqələr arasındakı areallarda torpağın normativ qiyməti müvafi q özünüidarə va-
hidi inzibati mərkəzinin aralıq zonası üçün müəyyən edilmiş torpağın normativ qiymətinin 
ən azı 25 faizi ilə müəyyənləşdirilir. 

4. Məntəqələr arasındakı areallardan keçən “Gürcüstan beynəlxalq və dövlətdaxili 
əhəmiyyətli avtomobil yolları nüsxəsinin təsdiq edilməsi haqqında” Gürcüstan prezi-
dentinin 2006-cı il 15 sentyabr tarixli № 554-cü sərəncamı ilə müəyyənləşdirilmiş 
beynəlxalq və dövlətdaxili əhəmiyyətli avtomobil yollarının 50 metr radiusunda (hər 
bir tərəfə) mövcud olan torpağın normativ qiyməti müvafi q özünüidarə vahidi inzibati 
mərkəzinin aralıq zonası üçün müəyyən edilmiş torpağın normativ qiymətinin ən azı 
50 faizi ilə müəyyənləşdirilir. Bu halda həmin maddənin 2-ci və 3-cü bəndlərində qeyd 
edilmiş qayda tətbiq olunmur. 

5. Maltağva kəndindən Sarp kəndi də (Türkiyənin sərhədi) daxil olmaqla Qara dəniz 
sahilindən 500 metr radiusda mövcud olan məntəqələrdə (özünüidarə şəhərləri – Batumi 
və Kobuleti ş. başqa) və məntəqələrarası areallarda torpağın normativ qiyməti müvafi q 
şəhərin (özünüidarə vahidinin inzibati mərkəzi) aralıq zonası üçün müəyyən edilmiş 
torpağın normativ qiymətinin ən azı 100 faizi ilə müəyyənləşdirilir. Bu halda həmin 
maddənin 2-ci və 4-cü bəndlərində qeyd olunmuş qayda tətbiq edilmir. 

6. “Gürcüstan kurortlarının, kurort yerlərinin, dağ-xizək mərkəzlərinin və Qara dənizin 
sahil əraziləri üçün rekreasiya ərazisi statusunun verilməsi və sərhədlərin təsdiq edilməsi 
haqqında” Gürcüstan prezidentinin 2005-ci il 29 noyabr tarixli № 968-ci sərəncamı ilə 
müəyyən edilmiş rekreasiya ərazisi üçün torpağın normativ qiyməti müvafi q özünüidarə 
vahidinin inzibati mərkəzi üçün (yaxud zonalaşdırma halında – aralıq zonası üçün) 
müəyyən edilmiş torpağın normativ qiymətinin ən azı iki qatı həddində müəyyənləşdirilir. 
Bu halda həmin maddənin 2-ci və 5-ci bəndlərində qeyd edilmiş qayda tətbiq olunmur”.

Gürcüstan prezidenti sərəncamının əlavəsi ilə Gürcüstan şəhərləri və özünüidarə 
vahidlərinin inzibati mərkəzləri üçün makro-yerləşmənin indeksinin – Img 
hesablanması cədvəli:
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Şəhər/qəsəbə P1 P2 P3 P4 P5 P6 ∑ Pj Pmax

Abaşa 3 4 1 8 7 5 28 60 0,47
Adıgün 3 4 1 4 1 3 16 60 0,27
Ambrolauri 3 6 1 7 1 1 19 60 0,32
Aspindza 3 4 1 4 1 3 16 60 0,27
Axalqori 3 4 1 7 1 1 17 60 0,28
Axali Afoni 3 3 6 8 5 3 28 60 0,47
Axalkalaki 4 4 1 2 1 6 18 60 0,3
Axalsixe 5 6 5 4 1 6 27 60 0,45
Axmeta 4 4 1 7 1 1 18 60 0,3
Batumi 7 7 7 8 8 8 45 60 0,75
Bağdati 3 4 1 8 5 3 24 60 0,45
Biçvinta 4 3 6 8 5 5 31 60 0,52
Bolnisi 4 4 1 7 1 6 23 60 0,38
Borjomi 5 4 6 7 5 6 33 60 0,55
Qaqra 5 4 6 8 5 6 34 60 0,57
Qali 4 4 1 8 5 6 28 60 0,47
Qardabani 4 4 3 8 7 5 31 60 0,52
Qori 6 6 7 7 7 6 39 60 0,65
Qudauta 4 4 1 8 5 3 25 60 0,42
Qulripş 4 4 1 8 5 3 25 60 0,42
Qurcaani 4 4 4 8 1 6 27 60 0,45
Dedoplissxaro 4 4 1 7 1 1 18 60 0,3
Dmanisi 3 4 1 4 1 1 14 60 0,23
Duşeti 3 4 1 7 1 5 21 60 0,35
Vale 3 3 3 4 1 3 17 60 0,28
Vani 3 4 1 8 5 1 22 60 0,37
Zestafoni 5 4 3 8 7 6 33 60 0,55
Zuqdidi 6 6 7 8 5 6 38 60 0,63
Tbilisi 10 10 10 8 10 10 58 60 1,0
Tetrisxaro 3 4 1 4 1 1 14 60 0,23
Telavi 5 6 7 7 1 6 32 60 0,53
Terjola 3 4 1 8 5 5 26 60 0,43
Tianeti 3 4 1 4 1 1 14 60 0,23
Kaspi 4 4 3 7 5 5 28 60 0,47
Laqodexi 3 4 1 8 1 1 18 60 0,3
Lançxuti 4 4 1 8 5 1 23 60 0,38
Lentexi 3 4 1 7 1 1 17 60 0,28
Marneuli 5 4 3 8 5 6 31 60 0,52
Martvili 3 4 1 8 5 3 24 60 0,4
Mestiya 3 4 1 3 1 1 13 60 0,22
Msxeta 4 4 8 8 7 7 38 60 0,63
Ninosminda 3 4 3 2 1 1 14 60 0,23
Ozurqeti 5 6 1 8 5 6 31 60 0,52
Oni 3 4 1 7 1 1 17 60 0,28
Oçançire 5 4 1 8 5 6 29 60 0,48
Rustavi 7 6 7 8 7 7 42 60 0,7
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Saqareco 4 4 1 7 1 1 18 60 0,3
Samtrediya 5 4 5 8 7 6 35 60 0,58
Saçxere 3 4 1 8 1 3 20 60 0,33
Xunaki 5 4 5 8 7 6 35 60 0,58
Siğnaxi 3 4 1 7 1 1 17 60 0,28
Suxumi 7 7 7 8 8 8 45 60 0,75
Surami 4 3 1 7 7 3 25 60 0,42
Tkvarçeli 5 5 3 8 1 3 25 60 0,42
Tkibuli 5 5 3 7 5 1 26 60 0,43
Poti 6 5 9 8 8 6 42 60 0,7
Kareli 3 4 1 7 7 3 25 60 0,42
Keda 3 4 1 8 1 6 23 60 0,38
Kobuleti 5 4 6 8 7 5 35 60 0,58
Kutaisi 7 6 8 8 7 8 44 60 0,73
Kazbeki 3 4 1 2 1 1 12 60 0,2
Kvareli 4 4 1 8 1 1 19 60 0,32
Şuaxevi 3 4 1 7 1 6 22 60 0,37
Çoxatauri 3 4 1 8 1 1 18 60 0,3
Çxorotsku 3 4 1 8 1 1 18 60 0,3
Saqeri 3 4 1 8 1 1 18 60 0,3
Sxinvali 5 6 1 7 1 6 26 60 0,43
Salencixa 3 4 1 8 5 1 22 60 0,37
Zalqa 3 4 1 4 1 1 14 60 0,23
Snori 3 3 1 8 1 1 17 60 0,28
Sxaltubo 5 5 6 8 5 5 34 60 0,67
Çiatura 5 5 3 8 5 5 31 60 0,52
Xaraqauli 3 4 1 8 5 1 22 60 0,37
Xaşuri 5 4 5 7 7 6 34 60 0,57
Xelvaçauri 3 4 1 8 1 6 23 60 0,38
Xobi 3 4 1 8 7 3 26 60 0,43
Xoni 4 4 1 8 5 3 25 60 0,42
Xulo 3 4 1 7 1 6 22 60 0,37
Cava 3 4 1 4 1 6 19 60 0,32

Şəhər/qəsəbə P1 P2 P3 P4 P5 P6 ∑ Pj Pmax

2.8 Özünüidarə vahidi ərazisinin planlaşdırılması sahəsində 
Sakrebulonun səlahiyyəti

Özünüidarə vahidi ərazisinin məkanı ilə - ərazi planlaşdırılması özünüidarənin 
inkişafının fundamental məsələsidir. Məhz, məkan-ərazi planlaşdırılması elə bir əsasdır, 
hansının ki, nəzərə alınması da infrastrukturun, tikintinin, yaxud istənilən reabilitasiya 
işləri planlaşdırılmalıdır.

Özünüidarə vahidinin məkan-ərazi planlaşdırılmasının məqsədi özünüidarə va-
hidinin bütün ərazisinin istifadə olunmasından və yenidən tikilmə prioritetlərindən, 
inkişafın məqsədlərindən və strateji cəmləşmədən, inandırmaqdan və s., eləcə də tor-
paqdan istifadənin ümumi prinsiplərinin müəyyən edilməsindən ibarətdir. 
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Məkan-ərazi planlaşdırılmasının hüquqi bazasını “Məkan quruluşu və şəhər tikintisi-
nin əsasları haqqında” qanun və Gürcüstan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin № 1-1/1254-cü 
“Məntəqələrin ərazisindən istifadə etmək və yenidən qurmağın nizamlanmasının əsas 
müddəalarının təsdiq edilməsi məsələsi barədə ” əmri yaradır. Lakin, təəssüfl ər olsun 
ki, azacıq istisnalardan başqa, onları həyata keçirməyə başlanılmamışdır. Bu sahədə 
qüvvədə olan qanunvericilik Sakrebuloya xüsusi rol həvalə edir, çünki məhz məkan-
ərazinin planlaşdırılmasının başlıca sənədlərinin təsdiq edilməsi onun tərəfi ndən həyata 
keçirilməlidir. Şəxsən, özünüidarə vahidi ərazisinin planlaşdırılması və abadlaşdırılması 
sahəsində Sakrebulonun səlahiyyətlərinə aiddir: 

  Özünüidarə vahidinin məkan-ərazi planlaşdırılması və özünüidarə vahidinin 
məkan-ərazi planlaşdırılması normaları və qaydalarının müəyyənləşdirilməsi;

  Torpaqdan istifadənin baş planının, yenidən tikilmənin qaydaya salınması planının, 
məntəqələrin ərazilərindən istifadə etmə və yenidən tikmənin tənzimlənməsi 
qaydalarının təsdiq edilməsi; şəhər tikintisi sənədlərinin təsdiq edilməsi;
  Mühəndis infrastrukturu inkişaf etdirilməsi proqramlarının təsdiq olunması;
  Torpaqdan istifadənin planlaşdırılması, özünüidarə vahidi ərazisinin zonalara 
(tarixi-mədəni, yaşıllaşdırma, istirahət, sənaye, ticarət, kənd təsərrüfatı təyinatlı 
və başqa xüsusi zonalar) bölünməsi, onların sərhədlərinin müəyyən edilməsi və 
dəyişdirilməsi.  

“Məkani quruluş və şəhərsalmanın əsasları haqqında” Gürcüstan qanununun 22-ci 
maddəsinin 4-cü bəndi müəyyən edir ki, özünüidarə vahidinin məkan quruluşu planı 
ilə özünüidarə vahidinin məkan-ərazi strukturu müəyyənləşdirilməlidir, o cümlədən:

  Məkanın kateqoriyaları: urbanizasiya , kənd, təbii-landşaft və xüsusi əraziləri;
  Məntəqələrin strukturu və inkişaf mərkəzlərinin iyerarxiyası;
  Əsas mühəndis və nəqliyyat kommunikasiyaları;
  İnfrastrukturun və məkanla-ərazi inkişafının əsas planlı oxlarıdır;
  Məşğuliyyət və yaşayış məskənlərinin inkişaf yerləri, zəif inkişaf etmiş struktura 
malik ərazilər; 

  Rekreasiya və kurortluq ərazilər; 
  Təbii landşaftın struktur yaxşılaşdırılmasının ilkin şərtləri;
  Mühafi zə olunan ərazilər sistemi;
  Kənd təsərrüfatının inkişafı əraziləri;
  Meşə massivlərinin mühafi zəsi və inkişaf etdirilməsi əraziləri;
  Faydalı qazıntıların əldə edilməsi yerləri; 
  Su obyektləri və su toplayıcı ərazilər;
  Başqa əhəmiyyətli ictimai biznes üçün ayrılmış ərazilər;
  Müdafi ə məqsədləri üçün istifadə olunan ərazilər;
  Torpaqdan istifadənin əsas prinsipləri.

Özünüidarə vahidinin məkan planlaşdırılması ilə əlaqədar, özünüidarə vahidinə 
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daxil olan məntəqələrin (kənd, qəsəbə, şəhər) məkan-ərazi planlaşdırılması. 
“Məkan quruculuğu və şəhər salınmasının əsasları haqqında” Gürcüstan qanununun 

25-ci maddəsinin 3¹-cü bəndinə əsasən, “Məntəqənin torpaqdan istifadəsinin baş planını 
yerli özünüidarənin icraçı orqanının təqdimatı ilə Sakrebulo təsdiq edir”. Məntəqənin 
baş planı şəhərsalmanın əhəmiyyətli sənədidir, hansını ki, məntəqələrin ərazilərindən 
istifadə etmənin “Torpaqdan istifadə etmə” və yenidən qurulmasının əsas prinsiplərini, 
abadlaşdırılmasını, ətraf mühitin və tərpənməz mədəni irslərin mühafi zəsinin məkan-
ərazi şərtlərini, nəqliyyat, mühəndis və sosial infrastrukturunu, eləcə də iqtisadi 
inkişafın məkan aspektlərini və yerləşmə əraziləri məsələlərini müəyyənləşdirir. Eləcə 
də, məntəqələrin ərazilərindən istifadə etmək və yenidən qurulmasının tənzimlənməsi 
qaydaları Sakrebulo tərəfi ndən təsdiq edilməlidir, hansılar ki, normativ aktlardır və qa-
nunvericilik əsasında məntəqələrin ərazilərində tərpənməz əşyaların, onlardan istifadə 
məsələsini tənzimləyir.

“Məntəqələrin ərazilərindən istifadə etmə və yenidən qurulmasının nizama 
salınmasının əsas müddəalarının təsdiq edilməsi barədə ” Gürcüstan İqtisadi İnkişaf Na-
zirliyinin № 1-1/1254-cü əmrinin 4-cü maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən, məntəqələrin 
ərazilərindən istifadə etməyin və yenidən qurulmasının tənzimlənməsi qaydaları əhatə 
edir:

  Şəhərsalma sənədlərinin zonalaşdırılması hissəsinin işlənib-hazırlanması şərtləri;
  Konkret torpaq sahəsindən istifadə etmək və yenidən qurulması şərtlərini, nə za-
man ki, müvafi q ərazidə hüquqi zonalaşdırma sənədləri mövcud deyildir;

  Məntəqələrin ərazilərindən istifadə olunması və yenidən qurulmasının 
tənzimlənməsi məsələləri komissiyasının fəaliyyət göstərməsi;

  Xüsusi zonal razılaşmalarının verilməsi qaydasını. 
Məkan - ərazi planlaşdırılması sənədlərini yerli özünüidarənin icraçı orqanı hazırlayır, 

lakin bu məsələlərin hazırlanmasında Sakrebulo, onun müvafi q komissiyası fəal 
iştirak etməlidir. “ Məntəqələrin ərazilərindən istifadə etmə və yenidən qurulmasının 
nizama salınmasının əsas müddəalarının təsdiq edilməsi barədə ” Gürcüstan İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyinin № 1-1/1254-cü əmrinin 16-cı maddəsinə əsasən, məntəqələrin 
ərazilərindən istifadə etməyin və yenidən qurulmasının tənzimlənməsinin gələcək 
təkmilləşdirilməsi və səmərəli fəaliyyət göstərməsi məqsədi ilə, özünüidarə orqanları 
yanında Sakrebulonun qərarı ilə “ Məntəqələrin ərazilərindən istifadə etmə və yenidən 
qurulma məsələləri komissiyası ” yaradıla bilər, hansı ki, müvafi q özünüidarənin icraçı 
hakimiyyəti orqanına tabe olmalıdır. Komissiyanın kompetensiyaları sahəsinə aid ola 
bilər: 

  Sakrebulo üçün məntəqələrin ərazilərindən istifadə etmək və yenidən 
qurulmasının tənzimlənməsi məsələlərində müntəzəm hesabatların hazırlanması 
və məsləhətləşmələr; 

  Şəhərsalma sənədlərinin işlənib-hazırlanması, müzakirə olunması və təsdiq 
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edilməsi prosesinin şəffafl ığı məqsədi ilə, ictimai məlumatlandırma işlərinin və 
müzakirələrin özünüidarə orqanının müvafi q xidməti ilə birlikdə təşkil olunması;

  Məntəqələrin ərazisindən istifadə etməyin və yenidən qurulmasının tənzimlənməsi 
məsələləri üzrə təklifl ərin, qeydlərin və şikayətlərin müzakirə olunması;

  Şəhərsalma sənədlərinin planlaşdırma tapşırıqlarının verilməsi barədə özünüidarə 
qərarlarının hazırlanması;

  Torpaqdan istifadənin hüquqi zonalaşdırılması xəritələrinin təsdiq edilməsi üçün 
Sakrebuloların qərarlarının özünüidarə orqanının müvafi q xidməti ilə birlikdə 
hazırlanması;
  Şəhərsalma sənədlərinin və ya onların hissələrinin təsdiq edilməsi barədə 
özünüidarənin qərarlarının/yaxud rəylərin hazırlanması; 

  Xüsusi zonal razılaşması üçün Sakrebulo qərarının hazırlanması.
Gürcüstan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin № 1-1/1254-cü əmri ilə Sakrebulo 

tərəfi ndən “ Məntəqələrin ərazilərindən istifadə etmə və yenidən qurulma məsələləri 
komissiyasının yaradıldığı təqdirdə, onun funksiya və hüquq-öhdəlikləri əsasnamə ilə 
müəyyənləşdirilir, hansı ki, Tbilisi ş. və Batumi ş. müvafi q olaraq Tbilisi ş. və yaxud 
Batumi ş. meriyaları təsdiq edir, başqa özünüidarə vahidlərində isə - yerli özünüidarə 
vahidinin nümayəndəli orqanı”.

2.9 Nəqliyyat və yol təsərrüfatı sahəsində Sakrebulonun səlahiyyəti
Əhalinin nəqliyyat xidmətinin təşkil edilməsi özünüidarənin sahələrindən biridir. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 16-cı maddəsinin 2-ci 
bəndinin “m” köməkçi bəndinə əsasən, “Yerli sərnişin daşınmasının tənzimlənməsi 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada; əhalinin bələdiyyə nəqliyyatı 
ilə daşınması və yerli daşınmalar qaydalarının, nəqliyyat marşrutları və cədvəllərinin 
müəyyənləşdirilməsi və müvafi q icazələrin verilməsi” özünüidarə vahidinin 
səlahiyyətlərinə aiddir. Həmin maddənin “n” köməkçi bəndi ilə “Yerli əhəmiyyətli 
yolların saxlanılması, tikintisi və inkişafının təminatı” yerli özünüidarə vahidinin 
səlahiyyətinə daxildir. Qanunla müəyyən olunmuş bu səlahiyyətlərdən irəli gələrək, 
nəqliyyatın və yol təsərrüfatı sahəsində Sakrebulonun səlahiyyətlərinə aiddir: 

  Yerli yolların saxlanılması və inkişaf etdirilməsi proqramları və planlarının təsdiq 
olunması;
  Bələdiyyə nəqliyyatı ilə xidmət və yerli daşınmalar qaydalarının, nəqliyyat 
marşrutları və cədvəllərinin müəyyənləşdirilməsi; yerli sərnişin daşınması, av-
tomobilin dayanacaqda saxlanılmasının tənzimləyici normalarının müəyyən 
edilməsi;

  Nəqliyyat sisteminin inkişaf etdirilməsinin yerli proqramlarının təsdiq olunması;
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  Özünüidarə vahidinin ərazisində yerli avtomobil yolları və yol hərəkətinin 
planlaşdırılması.

a)  Yerli yolların saxlanılması və inkişaf etdirilməsi proqramları və planlarının 
təsdiq olunması. Özünüidarə vahidinin ərazisində yerli avtomobil yolları və yol 
hərəkətinin planlaşdırılması

Yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları Gürcüstan hökumətinin 2007-ci il 10 oktyabr 
tarixli “Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının müəyyənləşdirilməsi qaydası haqqında” 
№220-ci qərarı ilə müəyyənləşdirilmişdir. Həmin qərara əsasən, yerli əhəmiyyətli av-
tomobil yollarına aiddir:

  Bələdiyyənin inzibati mərkəzini həmin bələdiyyənin yaşayış məntəqəsi ilə 
birləşdirən yollar;

  Özünüidarə şəhəri və bələdiyyəsinin yaşayış məntəqələrində mövcud olan avto-
mobil yolları;

  Yaşayış məntəqələrini beynəlxalq və dövlətdaxili əhəmiyyətə malik avtomobil 
yolları ilə birləşdirən yollar; 
  Bələdiyyənin yaşayış məntəqələrini bir-biri ilə bağlayan yollar;
  Xüsusi əhəmiyyətli kurortların, istirahət və turist yerlərinin, idman komplekslərinin, 
tarixi və mədəni abidələrin, elmi mərkəzlərin və xüsusi əhəmiyyətə malik başqa 
obyektlərin bələdiyyənin məntəqələri ilə (hansıların ki, ərazisində qeyd edilən 
obyektlər yerləşmişdir) bağlayan yollar, eləcə də, beynəlxalq, dövlətdaxili və 
yerli əhəmiyyətli yollardan ən yaxın dəmiryol stansiyalarına və dəniz limanlarına 
aparan kiçik girişlər; 

  Avtomobil yolları, hansılar ki, “ Gürcüstanın beynəlxalq və dövlətdaxili əhəmiyyətli 
avtomobil yolları nüsxəsinin təsdiq olunması haqqında” Gürcüstan prezidentinin 
2006-cı il 15 sentyabr tarixli № 554-cü sərəncamı ilə müəyyənləşdirilmişdir;
  Müdafi ə və xüsusi əhəmiyyətli yollar. 

Sakrebulonun səlahiyyəti yerli əhəmiyyətli yollara münasibətdə ondan irəli gəlir ki, 
yerli əhəmiyyətli yolların inkişaf etdirilməsinin bələdiyyə proqramını müəyyənləşdirsin 
və təsdiq etsin. O Sakrebulo tərəfi ndən təsdiq edilmiş özünüidarə vahidinin və özünüidarə 
vahidinə daxil olan yaşayış məntəqələrinin məkan-ərazi planlaşdırılmasından irəli 
gələrək hazırlanmalıdır. 

Özünüidarə vahidi ərazisində, beynəlxalq və dövlətdaxili əhəmiyyətli yollardan 
başqa, yerli özünüidarə orqanları yol hərəkətini “Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi haqqında” 
Gürcüstan qanununun tələblərinə əməl etməklə planlaşdırmaq səlahiyyətinə malikdirlər. 
Yol hərəkətinin planlaşdırılması nəqliyyat marşrutlarının müəyyənləşdirilməsini, yol 
hərəkətinin yerli proqramlarının işlənib-hazırlanmasını və maliyyələşdirilməsini, yolda 
nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırılması və ya dayandırılması barədə 
məsələləri əhatə edir. 
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b)  Bələdiyyə nəqliyyatı ilə xidmət və yerli daşınmalar qaydalarının, nəqliyyat 
marşrutları və cədvəllərinin müəyyənləşdirilməsi; yerli sərnişin daşınmasının 
tənzimlənmə normalarının təsdiq edilməsi

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 16-cı maddəsinin 2-ci 
bəndinin “m” köməkçi bəndinə əsasən, yerli özünüidarə vahidinin səlahiyyətidir: 
“Yerli sərnişin daşınmasının tənzimlənməsi Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilmiş qaydada; əhalinin bələdiyyə nəqliyyatı ilə daşınması və yerli daşınmalar 
qaydalarının, nəqliyyat marşrutları və cədvəllərinin müəyyənləşdirilməsi və müvafiq 
icazələrin verilməsi”. Təəssüflər olsun ki, Gürcüstan qanunvericiliyi, şəxsən, 
“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Gürcüstan qanunu, eləcə də “Lisenziyaların 
və icazələrin verilməsi haqqında” qanun yalnız yerli şəhər müntəzəm sərnişin 
daşınması məsələsini nəzərdə tutur, bu isə yalnız özünüidarə şəhərlərində yayılır 
və bələdiyyələr orqanik qanunla verilmiş bu səlahiyyətin həyata keçirilməsi 
imkanından məhrumdurlar. 

“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Gürcüstan qanununun 1-ci maddəsinin 11-ci bəndi 
ilə izah edilmişdir ki, “Yerli şəhər müntəzəm sərnişin daşınması sərnişinin müvafi q 
yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanının, Tbilisi ərazisində isə özünüidarənin icraçı 
orqanı tərəfi ndən müəyyən edilmiş marşrutla Tbilisinin və ya özünüidarə şəhərinin in-
zibati sərhədlərində daşınması deməkdir”. 

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Gürcüstan qanununun 24-cü maddəsinin 25-ci 
bəndi yerli şəhər müntəzəm sərnişin daşınması üçün icazənin zəruriliyini nəzərdə tutur. 
Həmin qanunun 30-cu maddəsi ilə, icazənin forması normativ aktla, yəni Sakrebulo 
tərəfi ndən müəyyənləşdirilir. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Gürcüstan qanununun 
birinci maddəsinin 17-ci bəndi ilə yerli şəhər müntəzəm sərnişin daşınması üçün icazə 
“Özünüidarə şəhəri səlahiyyətli orqanı tərəfi ndən inzibati-hüquqi aktın əsasında şəxsə 
verilmiş hüquq, müəyyən müddət ərzində bu qanunla nəzərdə tutulmuş fəaliyyəti qa-
nunla müəyyən edilmiş şərtlərə əməl etmək kimi” izah olunur. Həmin qanunun 5²-ci 
maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, yerli şəhər müntəzəm sərnişin daşınması üçün icazəni 
“Müvafi q yerli orqan verməlidir. İcazənin verilməsi qaydası müvafi q yerli özünüidarənin 
nümayəndəli orqanının qərarı ilə müəyyən edilir, hansında ki, icazənin verilməsinin 
prosedurunun maksimum şəffafl ığı və kütləviliyi nəzərə alınmalıdır”. Həmin qanunun 
52 -ci maddəsinin birinci bəndi ilə “Yerli şəhər müntəzəm sərnişin daşınmasına icazə 
verilməsi müddətini yerli özünüidarənin orqanı müəyyən edir”. Beləliklə, bu sahədə 
Sakrebulonun səlahiyyətinə aiddir:

  Özünüidarə vahidinin sərhədlərində müntəzəm sərnişin daşınma marşrutlarının 
müəyyən edilməsi;

  Müntəzəm sərnişin daşınmasına icazə verilməsi qaydası;
  Müntəzəm sərnişin daşınmasına icazə verilməsi müddətinin və icazə formasının 
müəyyən edilməsi.

Nümayəndəli orqanın statusu və onun səlahiyyəti



72

“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Gürcüstan qanununda müvafi q dəyişikliklər 
edilənədək, qeyd olunan hüquqla hələlik, yalnız özünüidarə şəhərlərinin Sakrebuloları 
istifadə edirlər. 

c) Avtomobilin parkirovkasını tənzimləyən normaların müəyyən edilməsi
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan qanunu 16-cı maddəsinin “p” köməkçi 

bəndi ilə özünüidarə vahidinin səlahiyyətinə “Avtomobillərin parkirovka yerlərinin 
müəyyənləşdirilməsi və parkirovka qaydalarının müəyyən olunması” aiddir.

Avtomobilin parkirovkası məsələsi Gürcüstan qanunvericiliyi ilə hələ o qədər də tam 
tənzimlənməmişdir. “Yol təhlükəsizliyi haqqında” Gürcüstan qanunu 31-ci maddəsinin 
2¹-ci bəndi ilə yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanının səlahiyyətinə yalnız səkidə 
nəqliyyat vasitələrinin parkirovka qaydasının müəyyənləşdirilməsi ( “ Səkidə nəqliyyat 
vasitəsinin durması/saxlanması qaydalarını yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanı 
müəyyənləşdirir”) səlahiyyəti aiddir. Yolda parkirovkaya gəldikdə isə, bu qanunun 31-
ci maddəsinin birinci və 2-ci bəndlərinə əsasən:

“1. Avtomobil nəqliyyatını saxlamaq və dayandırmağa yolun sağ tərəfi ndəki ucda, 
əgər bu yoxdursa – gediş hissəsinin sahilində icazə verilir. Yolun sol tərəfi ndə saxlamaq 
və dayanmağa icazə yaşayış məntəqəsində o yolda icazə verilir, harada ki, hər bir 
istiqamət üçün ortada bir hərəkət zolağı vardır, tramvay xətlərindən kənarda və yolda, 
harada ki, birtərəfl i hərəkətdir (3,5 tondan artıq icazə verilmiş maksimum kütləyə malik 
yük avtomobilinin birtərəfl i yolun sol tərəfi ndə dayanmaq yalnız onun yüklənməsi və 
boşaldılması zamanı ola bilər).

2. Avtomobil nəqliyyatını saxlamağa bir cərgədə yolun gediş hissəsinin kənarında 
paralel şəkildə, o yerdən (yolun gediş hissəsinin yerli genişləndirilməsi) başqa, icazə 
verilir, hansıki, nəqliyyat vasitəsinin başqa cür saxlanılması şəraitlərini yaradır. Yan 
qoşqu ilə iki fənərli avtomobil vasitəsini iki cərgədə saxlamaq da. Yolun keçid hissəsi 
ilə həmsərhəd ərazinin kənarında dayanmağa yalnız yüngül avtomobilin, motosikletin, 
mopedin və velosipedin icazəsi vardır, əgər onlar piyadalara maneçilik törətmirlərsə. 

Beləliklə, Sakrebulonun yuxarıda qeyd edilən qanunda dəyişikliklər olunmasından kənar, 
yalnız səkidə nəqliyyat vasitələrini dayandırmaq/saxlamaq qaydalarını müəyyənləşdirmək 
hüququ vardır. Bununla yanaşı, bunu da qeyd etmək lazım gəlir ki, “Gürcüstanın İnzibati 
Hüquq Pozuntuları Məcəlləsi” yalnız paytaxtın ərazisində avtomobil nəqliyyatının 
parkirovkası qaydasının pozulmasına görə sanksiyalar nəzərdə tutur.

2.10 Qeydəalma və informasiyalaşdırma sahəsində Sakrebulonun 
səlahiyyəti

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunu ilə özünüidarə vahidinin 
qeydəalma və məlumatlandırma sahələrində öz səlahiyyəti göstərilməmişdir, lakin 
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onların əhəmiyyəti ilə əlaqədar Sakrebulo öz Əsasnaməsində (reqlamentində) o sahələrin 
tənzimlənməsi məsələlərini əks etdirməyə borcludur. Sakrebuloya bunun əsasını “Yer-
li özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 16-cı maddəsinin 3-cü bəndi 
verir: “Özünüidarə vahidi elə məsələlər barədə qərar qəbul etmək səlahiyyətinə ma-
likdir, hansı ki, qanuna əsasənhakimiyyətin başqa orqanının səlahiyyətinə aiddir və 
özünüidarə vahidi üçün qadağan olunmamışdır”. 

Qeydəalma və məlumatlandırma sahəsində Sakrebulonun səlahiyyətinə aid ola bilər: 
  Rəsmi statistik işlərin munisipal (bələdiyyə) proqramının təsdiq edilməsi;
  Yerli arxivin idarə olunması, arxivdən istifadə edilməsi qaydası və arxiv xidməti 
tarifl ərinin müəyyən olunması;
  Özünüidarə vahidinin məlumatlandırılması konsepsiyası və proqramının təsdiq 
edilməsi;

  Özünüidarə vahidinin vahid informasiya məkanında korporasiya və idarəli in-
formasiya resurslarının inteqrasiya göstəricilərinin mühafi zəsi və təhlükəsizlik 
şəraitlərinin müəyyən olunması;

  Özünüidarə vahidinin veb-səhifəsinin əsasnaməsinin təsdiq edilməsi;
  İnformasiya sisteminin, şəbəkənin, bazaların, banklardan istifadə etmək qaydaları 
göstəricilərinin müəyyən olunması.

a)  Qeydəalma sahəsində Sakrebulonun səlahiyyəti
Qeydəalma sahəsi statik informasiyanın toplanması ilə əlaqədardır, hansının ki, 

əsasında da özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədinin, yaxud bələdiyyə proqramlarının 
zəruriliklərinin müəyyən edilməsi və planlaşdırılması baş verir. Statistik informasiyanın 
toplanması ilə əlaqədar, özünüidarənin səlahiyyətinin müəyyən qanunvericilik əsasları 
da vardır. Şəxsən, “ Rəsmi statistika haqqında” Gürcüstan qanunu. Bu qanunun 3-cü 
maddəsinin “e” köməkçi bəndi ilə rəsmi statistika “ Statistik iş proqramı çərçivələrində 
həyata keçirilmiş statistik işlər sistemi kimi izah olunur, hansının əsasında da ölkənin 
sosial, iqtisadi, demoqrafi k və təbii mühitin vəziyyətini əks etdirən statistik göstəricilər 
qəbul olunur.” Həmin qanunun 16-cı maddəsinin birinci bəndinə əsasən, “ Dövlət və 
yerli özünüidarə orqanları, kütləvi hüququn hüquqi şəxsləri və başqa inzibati orqan-
lar öz fəaliyyətlərinin məqsədləri, tapşırıqları və öhdəliklərinin nəzərə alınması ilə 
rəsmi statistik şura tərəfi ndən təsdiq edilmiş/tanınmış beynəlxalq analoqların müvafi q 
metodologiyası və standartları əsasında aparırlar”.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununu 16-cı maddəsinin 2-ci 
bəndinin “u” köməkçi bəndi ilə “Bələdiyyə arxivinin yaradılması və arxiv xidməti 
tarifl ərinin müəyyən edilməsi Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qay-
dada” özünüidarə vahidinin səlahiyyəti elan olunmuşdur. Təəssüfl ər olsun ki, 
Gürcüstanın qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə, özünüidarə vahidi tərəfi ndən bu günədək 
arxiv xidməti tarifl ərini müəyyən etmək qaydası müəyyənləşdirilməmişdir. Hətta belə, 
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Gürcüstan qanunvericiliyi, orqanik qanunun bu bəndindən başqa, “ Bələdiyyə arxivi”ni 
tanımır. “ Milli Arxiv Fondu və Milli Arxiv Haqqında” Gürcüstan qanununun 9-cu 
maddəsinin birinci bəndi yalnız “Yerli arxiv”ə işarə edir, hansı ki, Milli Arxivin ərazi 
orqanıdır. Beləliklə, “Milli Arxiv Fondu və Milli Arxiv Haqqında” Gürcüstan qanununa 
müvafi q dəyişikliklər olunanadək “Bələdiyyə arxivi” Milli Arxiv Fondu sistemindən 
aralaşdırılmış vahid kimi qalacağı aydınlaşdırılmamış qalacaqdır, əgər “Bələdiyyə 
arxivi” kimi yaradılmasa. Eləcə də, özünüidarə vahidi tərəfi ndən arxiv xidmətinin 
tarifl ərinin müəyyən olunması məsələsi aydınlaşdırılmamış qalır, çünki “Milli Arxiv 
Fondu və Milli Arxiv Haqqında” Gürcüstan qanununun əlavəsi ilə Gürcüstan Milli 
Arxivi tərəfi ndən göstərilmiş xidmətə görə qiymətin miqdarı müəyyən olunmuşdur, 
hansının hesaba köçürülməsi də həmin qanunun 33-cü maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən 
Milli Arxivin hesabına köçürülür. 

b) Məlumatlandırma sahəsində Sakrebulonun səlahiyyəti
İnformasiya almaq hüququ Konstitusiyalı hüquqdur. Gürcüstan Konstitusiyası 24-cü 

maddəsinin birinci bəndinə əsasən, “Hər bir insanın sərbəst surətdə məlumat almaq 
və yaymaq, öz fi kirlərini şifahi, yazılı, yaxud digər formada yaymaq hüququ vardır”. 
Özünüidarə tərəfi ndən bu hüquqa əməl etmək nəinki təkcə onların fəaliyyətinin şəffafl ığını, 
eləcə də o cür mühitin yaradılmasını nəzərdə tutur, nə zaman ki, hamının mövcud in-
formasiya ehtiyatlarından istifadə etmək imkanı olacaqdır, məlumatlandırma bu cür 
şərtlərin ən yaxşı yoludur, hansı ki, maksimum əlverişli təşkilati, sosial-iqtisadi və elmi-
texniki şəraitlərin yaradılması prosesinə informasiya resurslarının formalaşdırılması və 
onlardan istifadə nöqteyi-nəzərindən sərfəlidir, bu isə vətəndaşların, təşkilatların və ic-
timai birliklərin informasiya tələbatlarının ödənilməsinə imkan yaradır. İnformasiyanın 
verilməsi və qəbul olunması məqsədi ilə, müasir texnologiyaların tətbiqi və onlardan 
istifadə etmək informasiya mübadiləsi prosesini nəinki təkcə sürətləndirir, həm də 
ucuzlaşdırır. Bundan başqa, məlumatlandırma sosial-iqtisadi inkişafın başlıca tərkib 
hissələrindən biridir, hansı ki, bütün sahələrin inkişafının sabitliyini təmin etməlidir. 
Məlumatlandırmanın məqsədi informasiya resurslarından və informasiya infrastruk-
turunun birləşdirilməsi ilə vahid informasiya məkanı və informasiya resurslarının 
elə sisteminin formalaşdırılmasıdır, hansı ki, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 
konfi densiallığa (etibarlılıq) əməl etməklə, bütün xidmətlər tərəfi ndən bu resurslardan 
istifadənin maneəsiz mümkünlüyünü təmin etməlidir. Əlbəttə, mövcud problemlər 
üzündən, bu məsələlərin birbaşa həlli mümkün deyildir. Lakin özünüidarələr mümkün 
qədər informasiya məkanının formalaşdırılması və bu sahədə müasir texnologiyalardan 
istifadə etmək üçün vaxtında hərəkət etməlidirlər.

Prosesin məhz bu cür idarə olunması məqsədi ilə, ilk növbədə, Sakrebulo tərəfi ndən 
özünüidarə vahidinin məlumatlandırma konsepsiyası təsdiq edilməlidir, hansı ki, 
özünüidarə vahidinin mövcud olan resurslarının öyrənilməsi və imkanları ilə əlaqədar, 
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inkişafın əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirəcək və birinci dərəcəli tədbirlərin 
məlumatlandırılması prosesinin (müasir texnologiyalardan istifadə etməklə informasi-
ya resursları yaratmaq, onlardan istifadə etmək, modifi kasiya və saxlamaq) mərhələli, 
lakin fasiləsiz inkişafı üçün şərait yaradacaqdır. 
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II Hissə. 
Sakrebulonun üzvü, Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri və 
orqanları 

I Fəsil. Sakrebulonun üzvü

1.1 Sakrebulo üzvünün statusu
Sakrebulonun üzvü yerli özünüidarənin seçkili kütləvi qulluqçusudur. Şəxsin Sakre-

bulonun üzvü seçilməsi məsələsi “Gürcüstanın seçki məcəlləsi haqqında” Gürcüstan 
orqanik qanunu ilə tənzimlənir. Məcəllənin 109-cu maddəsinə əsasən, “Yerli özünüidarənin 
nümayəndəli orqanının – Sakrebulonun üzvlüyünə səsvermə gününədək 21 yaşı tamam 
olmuş Gürcüstan vətəndaşı seçilə bilər. Gürcüstanda ən azı 5 il yaşamış vətəndaş da Sakre-
bulonun üzvü seçilə bilər”. Bu halda, əgər Sakrebulonun üzvü Gürcüstan vətəndaşlığını 
itirərsə, onun Sakrebulonun üzvlüyü dayandırılır.

Sakrebulonun üzvü özünüidarənin kütləvi qulluqçusu hesab edilir, lakin, “ Kütləvi 
xidmət haqqında” ganunun 1¹-ci bəndinə əsasən, Sakrebulonun üzvünə “ Kütləvi xidmət 
haqqında ” qanunun yalnız bir neçə maddəsi şamil edilir. Şəxsən: 

  “Kütləvi xidmət haqqında” qanunun 1-6 maddələri – kütləvi xidmətin və dövlət 
vəzifəsi anlayışı; xəzinə (büdcə) idarəsi anlayışı; kütləvi xidmətin növləri; kütləvi qul-
luqçu anlayışı; kütləvi qulluqçunun növləri; qulluqçu anlayışı və növləri; 
  “Kütləvi xidmət haqqında” qanunun 9-cu və 10-cu maddələri – kütləvi xidmətin 
vəzifələrinin adlandırılması və vəzifə maaşlarının müəyyən edilməsi; xəzinə (büdcə) 
idarələri qulluqçuları ştatlarının təsdiq edilməsi;
  “Kütləvi xidmət haqqında” qanunun 39-cu maddəsi – xaricə uzun müddətli ezamiyyət;
  “Kütləvi xidmət haqqında” qanunun 66-cı maddəsi – razılaşmaların imzalanmasının 
məhdudlaşdırılması;
  “Kütləvi xidmət haqqında” qanunun 121-ci maddəsi – iş stajının hesablanması.

Sakrebulo üzvünün statusu, yəni onun hüquqi vəziyyəti 2010-cu ilin yerli özünüidarə 
seçkilərinədək xüsusi qanunla – “Yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanının – Sakrebu-
lonun üzvü statusu haqqında” qanunla müəyyənləşdirilirdi. 2009-cu ildə “Yerli özünüidarə 
haqqında” Gürcüstan orqanik qanununa daxil edilmiş dəyişikliklərlə, yuxarıda qeyd olunan 
qanun ləğv edildi və Sakrebulonun üzvü statusu “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın 
orqanik qanunu ilə tənzimlənir.

Sakrebulo üzvü statusunun müəyyənləşdirici əhəmiyyətli müddəalardan biri “Yerli 
özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 32-ci maddəsinin 2-ci bəndidir, 
hansına əsasən, “Sakrebulonun üzvü azad mandatından istifadə edir və onun çağırılması 
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yolverilməzdir. Öz vəzifələrini yerinə yetirərkən Sakrebulonun üzvü seçicilərin və onu 
təqdim edən siyasi birliyinin qaydaları və tapşırıqları ilə məhdudlaşmır”. 

Bu məsələ Sakrebulo üzvünün fəaliyyətinin müstəqilliyinə təminatdır, buna görə 
də olduqca əhəmiyyətlidir. Sakrebulo üzvü tərəfi ndən onun səlahiyyətlərinin həyata 
keçirilməsinə müdaxilə etməyə heç kəsin haqqı yoxdur. Seçici və Sakrebulo üzvünü təqdim 
edən partiyanın Sakrebulo üzvünə məcburi xarakterli göstərişlər vermək hüququ yoxdur. 
Sakrebulonun üzvü öz fəaliyyətində müstəqildir və o, Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərini 
öz bildiyi kimi həyata keçirməlidir. Aydındır, bu o demək deyildir ki, Sakrebulo üzvü 
seçiciləri dinləməməlidir. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunu ilə 
yerli özünüidarə yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllini yerli əhalinin mənafelərinə uyğun 
olaraq həll edən orqan kimi başa düşülməlidir. Ona görə də, Sakrebulonun üzvü, yerli 
özünüidarənin həyata keçiricisi kimi, yerli əhalinin mənafelərini bilməyə və fəaliyyətinə 
rəhbərlik etməyə borcludur. Ona görə də “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanunu, 
azad mandatını müəyyənləşdirərkən göstərir: “Azad mandat Sakrebulo üzvünü seçicilərlə 
iş və onunla əlaqədar məsuliyyətdən Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən 
edilmiş qaydada azad etmir”. Seçicilərlə iş qaydası, ilk növbədə Sakrebulo üzvünün 
özündən asılıdır. Eyni zamanda, qeyd edilən qanunla, Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqla-
menti) ilə o zəruri formalar və mərhələlik müəyyən edilir, hansılara ki, Sakrebulonun üzvü 
seçicilərlə iş zamanı əməl etməlidir. Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə Sakrebulo 
üzvünün seçicilərlə iş formaları – seçiciləri qəbul etmək, seçicilərlə görüş, hesabat elə bir 
minimumdur, hansıların ki, yerinə yetirilməsi Sakrebulo üzvü üçün məcburidir. Bundan 
başqa, əlavə iş formalarının axtarılıb-tapılması Sakrebulo üzvünün özündən asılıdır. O ki, 
qaldı məsuliyyətə, Sakrebulo üzvü tərəfi ndən vəzifələrin yerinə yetirilməməsi əsasən yalnız 
mənəvi məsuliyyət ilə əlaqədardır. Yeganə hal, hansına ilə ki, orqanik qanun müəyyən sank-
siya qismində Sakrebulo üzvünə münasibətdə müəyyən edir, onun tərəfi ndən Sakrebulonun 
fəaliyyətində 6 ay müddətində iştirakın yolverilməzliyidir. Bu halda Sakrebulo üzvünə 
Sakrebulonun qərarı ilə səlahiyyəti vaxtından əvvəl dayandırıla bilər. 

Sakrebulo üzvünün səlahiyyəti bilavasitə onun şəxsiyyəti ilə əlaqədardır. O, 
özünüidarənin seçkili vəzifəli şəxsidir, hansı ki, qanunla verilmiş səlahiyyəti bilavasitə, özü 
həyata keçirməlidir. Orqanik qanuna əsasən, “Sakrebulo üzvü səlahiyyətlərinin başqa şəxsə 
verilməsi yolverilməzdir”. Bu səlahiyyətlərdə nəinki təkcə Sakrebulonun iclasları və yaxud 
səsvermədə iştirak etmək, eləcə də seçicilərlə iş də nəzərdə tutulur. Əlbəttə, Sakrebulonun 
üzvü seçicilərlə görüşlərdə başqa şəxsləri də cəlb edə bilər, hansılar ki, ona kömək göstərə 
bilərlər, lakin başlıca fi qur yalnız Sakrebulo üzvü olmalıdır və onun bu səlahiyyəti başqa 
şəxsə verməsi qadağandır. 

1.2 Sakrebulo üzvü səlahiyyətinin tanınması və onun dayandırılması
Sakrebulo üzvü səlahiyyətinin müddəti Sakrebulo tərəfi ndən onun səlahiyyəti 
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tanındığı andan başlanır və yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci iclasındaca və ya bu üzvün 
səlahiyyətinin vaxtından əvvəl dayandırılması anda başa çatır. 

Sakrebulo üzvü səlahiyyətinin tanınması Sakrebulo tərəfi ndən müvafi q dairə seçki 
komissiyasının təqdimatı və Sakrebulo mandat, prosedur və etika komissiyasının (daimi 
komissiyanın yaradılmasınadək isə müvəqqəti mandat komissiyası) rəyi əsasında baş verir. 
Dairə seçki komissiyasının təqdimatını dairə seçki komissiyasının sədri edir, hansı ki, 
Sakrebulonun mandat, prosedur və etika komissiyasına (daimi komissiyanın yaradılmasına 
qədər isə müvafi q müvəqqəti komissiya) Sakrebulo üzvünün seçilməsini təsdiq edən sənədi 
təqdim edir. Əgər bu şəxsin seçilməsinin qanuniliyindən məhkəməyə şikayət olunmuşdursa, 
Sakrebulo komissiyası məhkəmənin qərarını gözləməyə borcludur, başqa halda komissiya 
Sakrebulonun yaxın iclasında ilk növbədə (Sakrebulo iclasının birinci məsələsi kimi) bu 
şəxsin Sakrebulo üzvü kimi tanınması barədə məsələni gündəliyə çıxarmalıdır. Sakrebulo 
üzvünün səlahiyyətinin tanınması haqqında qərarı, Sakrebulo, bir qayda olaraq, Sakrebu-
lonun iclasında iştirakçıların əksər çoxluğu ilə açıq səsvermə ilə qəbul edir, lakin Sakrebulo 
siyahısı ilə heyətin ən azı 1/3-i ilə. 

Sakrebulo üzvünün səlahiyyəti Sakrebulo tərəfi ndən müvafi q qərarın qəbul olunduğu 
andan başlanır. Yəni, Sakrebulo səsvermə yolu ilə şəxsin Sakrebulonun üzvü kimi 
səlahiyyətini tanıdığı andan, bu şəxs dərhal Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərini yerinə 
yetirməyə başlamalıdır. Bu halda, əgər Sakrebulo şəxsə onun səlahiyyətlərinin tanınmasına 
rədd cavabı verərsə, Sakrebulonun bu qərarı həmin şəxs tərəfi ndən məhkəməyə şikayət 
oluna bilər.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 32²-ci maddəsi ilə o yed-
di hal müəyyən edilmişdir, nə zaman ki, Sakrebulo üzvünün səlahiyyəti vaxtından əvvəl 
dayandırılır. Bu sadalamanın altı halında Sakrebulo üzvünün səlahiyyətinin vaxtından əvvəl 
dayandırılması barədə qərarı tanımaq şəklində səsvermədən kənar qəbul edir. Bu hallar 
bunlardır:

  Sakrebulo üzvü öz səlahiyyətini şəxsi ərizəsi ilə dayandırır. Sakrebulo üzvünün istənilən 
vaxt Sakrebulo üzvü səlahiyyətini səbəbi göstərməklə və ya ondan kənar dayandırmaq 
hüququ vardır. Bunun üçün o, Sakrebuloya yazılı müraciət etməlidir. Yazılı müraciət 
Sakrebulo aparatına təqdim edilir, hansı ki, Sakrebulo sədrinin tapşırığı ilə bu məktubu 
Sakrebulonun mandat, prosedur və etika komissiyasının sədrinə təqdim edir. Sakre-
bulonun mandat, prosedur və etika komissiyasının sədri Sakrebulo üzvünün ərizəsini 
ən yaxın iclasda Sakrebuloya tanış etməyə borcludur. Sakrebulo üzvünün səlahiyyəti 
şəxsi ərizənin Sakrebulo aparatında qeydiyyatdan keçirildiyi andan dayandırılır. 
  Sakrebulo üzvünə münasibətdə məhkəmənin təqsirləndirici hökmü qanuni qüvvəyə 
mindikdə, bu halda, əgər məhkəmə Sakrebulo üzvünü təqsirkar hesab edərsə və onun 
barəsində təqsirləndirici hökm çıxararsa, hansı növ cəzanın təyin edilməsindən asılı 
olmayaraq, Sakrebulo üzvünün səlahiyyəti məhkəmə hökmünün qüvvəyə mindiyi an-
dan dayandırılır.
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  Məhkəmə məhdud qabiliyyətli kimi tanıyarsa, izsiz-soraqsız-itmiş hesab edərsə 
və ya vəfat etmiş elan edərsə. Məhkəmə tərəfi ndən Sakrebulo üzvünün məhdud 
qabiliyyətli şəxs kimi tanınması və ya Sakrebulo üzvünün izsiz-soraqsız itkin düşmüş 
hesab edilməsi və yaxud onun vəfat etmiş elan olunduğu halda, Sakrebulo üzvünün 
səlahiyyəti məhkəmənin qərarı qanuni qüvvəyə mindiyi andan dayandırılır. 
  Sakrebulo üzvünün Gürcüstan vətəndaşlığı dayandırılmışdır. Gürcüstan vətəndaşlığı 
Sakrebulo üzvünün əsas şərtlərindən biridir. Ona görə də, əgər onun Gürcüstan 
vətəndaşlığı dayandırılarsa, Sakrebulo üzvlüyü də aktın qüvvəyə mindiyi andan 
dayandırılır;
  Vəfat etmişdir. Vəfat etdiyi halda Sakrebulo üzvünün səlahiyyəti onun vəfat etdiyindən 
ikinci gün vaxtından əvvəl dayandırılır;
  Qanunla müəyyən edilmiş Sakrebulo üzvü üçün boş olan vəzifəyə təyin edilmiş, 
yaxud seçilmiş və ya təsdiq olunmuşdur. Sakrebulo üzvü ilə boş olan vəzifələr c 323-
cü maddəsinin birinci bəndi ilə verilmişdir, hansına ki, əsasən, Sakrebulo üzvünün 
hüququ yoxdur: başqa nümayəndəli orqanın üzvü olduqda, seçilməsi, təyin olunması 
və ya təsdiq edilməsi Gürcüstan parlamenti tərəfi ndən təsdiq olunan vəzifə tutduq-
da, Gürcüstan prezidenti və ya Gürcüstanın baş naziri tərəfi ndən təyin olunan vəzifə 
tutmağa, seçilməsi, təyin olunması və ya təsdiq edilməsi Abxaziya və Acarıstan Mux-
tar Respublikalarının ali nümayəndəli orqanı tərəfi ndən baş verən vəzifə tutmağa, 
Gürcüstanın məhkəmə hakimiyyəti, Prokurorluğu, Nəzarət Palatasında, Daxili İşlər və 
Müdafi ə Nazirliklərinin orqanlarında işləmək, Gürcüstanın seçkili inzibati qulluqçusu 
olmağa, elə dövlət orqanında işləməyə, hansı ki, Gürcüstan qanunvericiliyinə müvafi q 
olaraq, yerli özünüidarə orqanlarına dövlət nəzarətçiliyi edir, Sakrebulo aparatında 
və icra hakimiyyətində (meriyada) işləmək, özünüidarə vahidi müəssisələrinin idarə 
olunmasında (direktor, direktorun müavini, müşahidəçi və ya direktorlar şurasının 
üzvü olmaq və s.) iştirak etmək, eləcə də, müvafi q özünüidarə vahidinin büdcəsindən 
maliyyələşdirilən idarələrin direktoru və ya direktor müavini olmaq, maarif (məktəb 
idarələri və s.), mədəniyyət (teatrlar və s.) və səhiyyə (xəstəxanalar və s.) idarələrindən 
başqa. Bu vəzifəni tutduğu tədqirdə Sakrebulo üzvünün Sakrebulo üzvü səlahiyyəti 
vaxtından əvvəl boş olan vəzifəyə təyin olunmaq, seçilmək və ya təsdiq olunmaq 
haqqında müvafi q aktın qüvvəyə mindiyi andan ikinci gün vaxtından əvvəl dayandırılır. 

Yuxarıda qeyd edilən bu hallar barədə Sakrebulo informasiyanı arayış şəklində, 
səsvermədən kənar alır, çünki, hüquqi nəticənin baş verməsi - Sakrebulo üzvünün 
səlahiyyətinin vaxtından əvvəl dayandırılması Sakrebulonun qərarı ilə deyil, əksinə, baş 
vermiş fakt ilə əlaqədardır. Buna müvafi q olaraq, belə hallarda onun qəbul olunması və ya 
qəbul olunmaması məsələsi müzakirə edilmir. Məsələn, Sakrebulonun üzvü tərəfi ndən şəxsi 
ərizə ilə səlahiyyətin geri götürüldüyü təqdirdə Sakrebulonun onun ərizəsinə əməl etmək 
və ya ondan imtina etmək barədə mülahizə yürütmək hüququ yoxdur. Ona görə də, belə 
hallarda, Sakrebulonun sərəncamı deyil, əksinə yalnız Sakrebulo üzvünün səlahiyyətinin 
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vaxtından əvvəl dayandırılmasının arayış kimi qəbul edilməsi haqqında protokol qeydi edi-
lir.

Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərinin dayandırılması barədə qərarı yalnız bir halda qəbul 
edir, nə zaman ki, Sakrebulonun üzvü qeyri-üzrlü səbəbə görə 6 ay müddətində Sakrebu-
lonun işində iştirak etmir. Qanun bu hal ilə əlaqədar, iki halın mövcudluğu zərurətini nəzərə 
çarpdırır, şəxsən, Sakrebulonun işində iştirak etmənin qəbul olunmaz hesab edilməsi 
səbəbi üzrsüz olmalı və Sakrebulonun iclaslarına aid deyil, əksinə ümumi Sakrebuloda 
işə aid olmalıdır. Üzrsüz səbəbə hansının hesab edilməsinə gəldikdə isə, qanun bunun 
dəqiq təsvirini vermir. “Kütləvi xidmət haqqında” Gürcüstan qanunu buraxmanın üzrlü 
səbəbi kimi müvəqqəti olaraq iş qabiliyyətsizliyini qeyd edir. Bu haldan başqa, əgər səbəb 
üzrlü hesab olunarsa, bu Sakrebulonun diskretiv səlahiyyətidir. Bu da nəzərə alınmalıdır 
ki, Sakrebulo üzvü səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılmasının əsası kimi qanun 
üzrsüz səbəbə görə 6 ay müddətində Sakrebulonun işində iştirakın yolverilməzliyinə işarə 
edir. Beləliklə, qanun göstərir ki, yalnız üzrsüz səbəbə görə 6 ay işə çıxmamaq Sakrebulo 
üzvünün səlahiyyətinin vaxtından əvvəl dayandırılmasının əsası ola bilər. Diqqətəlayiq 
haldır ki, qanun üzrsüz səbəbə görə işə çıxmamağın fasiləliyinə işarə etmir. Qanunun bu 
cür qeydi Sakrebulo üzvü tərəfi ndən Sakrebulonun işində üzrsüz səbəbə görə iştirakın 
yolverilməzliyi vaxtının toplanması və ya üzrsüz səbəbə görə işə çıxmamaq bütövlükdə 
6 ay təşkil edir, bu zaman Sakrebulo üzvü səlahiyyətinin vaxtından əvvəl dayandırılması 
məsələsi qoyula bilər. O ki, qaldı Sakrebulonun işində iştirak etməyə, bu Sakrebulo üzvü 
tərəfi ndən nəinki təkcə Sakrebulonun iclaslarında, eləcə də Sakrebulo komissiyaları və 
müvəqqəti işçi qruplarının işində iştirakı nəzərdə tutur. Beləliklə, Sakrebulonun üzvü 
müəyyən səbəbə və ya səbəb olmadan Sakrebulonun iclaslarına gəlməyə bilər, ancaq, 
əgər o, Sakrebulo komissiyasının, yaxud müvəqqəti işçi qrupunun işində iştirak edirsə, 
onda onun səlahiyyətinin vaxtından əvvəl dayandırılması məsələsi Sakrebulo iclaslarına 
gəlməməyə görə qoyula bilməz. 

Sakrebulo üzvü tərəfi ndən 6 ay müddətində üzrsüz səbəbə görə Sakrebulonun işində 
iştirakın yolverilməzliyi məsələsi barədə qərarın qəbul olunmasının tam diskresiyası Sakre-
buloya mənsubdur. Belə bir faktın mövcudluğu halında məsələ Sakrebulonun mandat, 
prosedur və etika komissiyası tərəfi ndən öyrənilməlidir. Sakrebulo üzvü tərəfi ndən Sakre-
bulonun işində iştirakın yolverilməzliyinin üzrsüz səbəbləri müəyyən edilməlidir. Əgər 
mümkündürsə, komissiyanın rəyinə komissiya üzvünün izahat sənədi əlavə olunmalıdır. 
Yalnız bundan sonra Sakrebulo üzvünün səlahiyyətinin vaxtından əvvəl dayandırılması 
barədə fi kir yürüdə bilər. Əgər Sakrebulonun bu üzvü Sakrebulonun bu iclasında iştirak 
edirsə, ona hökmən Sakrebulonun işində iştirakın yolverilməzliyi səbəblərini göstərmək 
üçün mütləq söz verilməlidir. Qanunla nəzərdə tutulmuş bu halında qərarı - Sakrebulo üz-
vünün səlahiyyətinin vaxtından əvvəl dayandırılması barədə qərarı, Sakrebulo səsvermədə 
iştirak edənlərin səs çoxluğu ilə qəbul edir, lakin Sakrebulonun siyahısı ilə heyətin 
(səlahiyyətin vaxtından əvvəl dayandırılması barədə qərar qəbul olunanadək siyahı ilə 
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heyətdə Sakrebulonun bu üzvü də hesab olunur), ən azı 1/3-i iştirak etməlidir. Sakrebulo üz-
vünün səlahiyyətinin vaxtından əvvəl dayandırılması haqqında Sakrebulonun qərarı həmin 
şəxs tərəfi ndən “Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsi”nin müəyyən etdiyi qayda üzrə 
məhkəməyə şikayət oluna bilər. 

1.3 Sakrebulo üzvünün vəzifələri
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 326-ci maddəsinin 2-ci bəndi 

Sakrebulo üzvünün əsas vəzifələrini müəyyənləşdirir. Bu bənddən başqa, Sakrebulo üz-
vünün vəzifələri onun statusunu tənzimləyən başqa maddələrlə də qarışdırılmışdır. Sakre-
bulo üzvünün vəzifələri Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərindən irəli gəlir. Ümumiyyətlə, bu 
Sakrebulo üzvünün qanunla və Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilmiş 
qaydada Sakrebulo üzvü tərəfi ndən həyata keçiriləsi öhdəliyi - əhalinin mənafelərinin nəzərə 
alınması ilə və yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllində iştirak etmək öhdəliyi deməkdir. Bu 
ümumi vəzifə ilə əlaqədar Sakrebulo üzvünün aşağıdakı öhdəliklərini sadalaya bilərik:

  Gürcüstan Konstitusiyasına, Gürcüstan qanunvericiliyinə, Sakrebulonun Əsasnaməsinə 
(reqlamentinə) əməl etməlidir;
  Sakrebulo iclaslarında və Sakrebulo komissiyalarının işində iştirak etməlidir;
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ila müəyyən edilmiş qaydada vətəndaşlarla 
görüşməlidir;
  Sakrebulonun bir, yaxud ən çoxu, iki komissiyasının tərkibində olmalıdır;
  Dövlət sirrini əhatə edən və ya konfi densial informasiyanı elan etməməli və ondan öz 
şəxsi mənafeləri üçün istifadə etməməlidir;
  Öz səlahiyyətindən və ya/onunla əlaqədar imkanlardan şəxsi mənafeyi üçün istifadə 
etməməlidir;
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilmiş davranış qaydalarına 
əməl etməlidir;
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilmiş qaydada ildə bir dəfə 
seçicilərə göstərdiyi xidmət barədə hesabat verməlidir. “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstan orqanik qanununun 32³-ci maddəsinin 5-ci bəndinə əsasən, “Sakrebu-
lonun üzvünün Sakrebulonun, Sakrebulo komissiyasının, Sakrebulonun müvəqqəti 
işçi qrupunun iclasında elə məsələ barədə qərarın qəbulunda iştirak etməkdən və 
səsə qoyulmaqdan imtina etməyə borcludur, hansına münasibətdə ki, onun əmlak 
və ya şəxsi mənafeyi vardır”. Qeyd edilən məsələ barədə mənafelər münaqişəsi bu 
halda baş verir, nə zaman ki, müəyyən məsələyə münasibətdə Sakrebulo üzvünün 
şəxsi və ya əmlak mənafeyi vardır və Sakrebulo üzvünün mənafeyi ilə Sakrebu-
lo vahidinin mənafeyi arasında münaqişə baş verəcəkdir. Sakrebulonun üzvü öz 
səlahiyyətlərini vəzifə fəaliyyətindən ayrılmadan həyata keçirir. Bu halda özünüidarə 
vahidinin səlahiyyətinə mənsub olan məsələ Sakrebulo üzvünün xidmət və yaxud 
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sahiblik fəaliyyətinə aid ola bilsin. Belə halda, Sakrebulo üzvü iclasda məsələnin 
müzakirəsi zamanı bu barədə bəyanat verməyə və nə məsələnin müzakirəsində və nə 
də səsvermədə iştirak etməməyə borcludur. O halda, əgər məsələ dolayısı ilə Sakre-
bulo üzvünün şəxsi və əmlak mənafeləri ilə əlaqədardırsa, onda Sakrebulo üzvü 
mənafelər münaqişəsinin dərəcəsini özü müəyyənləşdirir və buna müvafi q olaraq 
məsələnin müzakirəsində iştirak etmək və ya etməmək barədə qərarı özü qəbul edir. 
Yeganə hal, nə ki, qanun birbaşa qadağan edir və nə ki, müvafi q razılaşmanın batil 
hesab edilməsi arayışı ilə nəticələnir, razılaşmalar imzalanmağın məhdudlaşdırılması 
barədə “Kütləvi xidmət haqqında” Gürcüstan qanununun 66-cı maddəsidir. Qanunun 
bu maddəsi Sakrebulonun üzvlərinə də şamil edilir. Bu maddəyə əsasən Sakrebulo 
üzvünə qadağan olunur:

  Razılaşma imzalamaq üçün ona etibar edilmiş idarənin əmlakını əldə etmək; 
  O idarə ilə, harada ki, fəaliyyət göstərir, qanunvericiliklə verilmiş istisnalardan başqa 
mülkiyyət razılaşması imzalamaq;
  Həm kütləvi qulluqçu ilə, özünün sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti ilə, partiya və ya 
başqa idarə ilə razılaşma imzalamaq;
  Kütləvi xidmətçi kimi ömür yoldaşı ilə, özünün və ya ömür yoldaşının nənəsi, babası, 
valideyinləri, qardaşı, bacısı, övladı və nəvəsi ilə əmlak razılaşmağsı imzalamağa.

Qanunla və Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən olunmuş Sakrebulo üz-
vünün vəzifələrinə əməl etmək Sakrebulo üzvünün borcudur. Ona görə də, əgər Sakrebulo 
üzvü tərəfi ndən öz səlahiyyətlərini yerinə yetirərkən hər hansı bir maneə törədən hallar 
qarşıya çıxarsa, Sakrebulonun üzvü bunun barəsində dərhal Sakrebulo sədrinə məlumat 
verməlidir. Sakrebulonun sədri, necə ki, özünüidarə vahidinin rəhbəri, Sakrebulo üzvü 
tərəfi ndən öz səlahiyyətini həyata keçirmək üçün maneə törədən halların aradan qaldırılması 
məqsədi ilə müvafi q tədbirlər görməyə borcludur. 

1.4 Sakrebulo üzvünün hüquqları
Sakrebulo üzvünün hüquqları “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunu-

nun 325-ci maddəsi və 326-ci maddənin birinci bəndi ilə verilmişdir. Sakrebulo üzvünün 
hüquqları şərti olaraq iki qrupa bölünə bilər: 

1. Sakrebulo üzvünün hüquqları Sakrebuloda; 2. Sakrebulo üzvünün hüquqları Sakre-
bulodan kənarda.

Birinci qrupun hüquqları Sakrebulo üzvü tərəfi ndən Sakrebulonun iclaslarında, Sakre-
bulo komissiyasında və Sakrebulonun müvəqqəti işçi qrupunun işi ilə əlaqədardır. Bu 
istiqamətdə Sakrebulo üzvünün hüququ vardır: 

  Sakrebulonun hüquqi aktlarını hazırlasın və hazırlamağa təşəbbüs göstərsin; məsələni 
müzakirəyə qoysun; 
  Yerli özünüidarənin vəzifələrinə, Sakrebulonun komissiyasına, müvəqqəti işçi qrupu-
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nun tərkibinə seçsin və seçilmiş, təyin olunmuş, yaxud təqdim edilmiş olsun, frak-
siyada birləşsin, istefa versin, yaxud bu orqanlardan (birliklərdən) çıxsın; 
  Sakrebulonun səlahiyyətinə aid olan bütün məsələlər barədə qeydlər və təklifl ər irəli 
sürsün;
  Mükalimədə iştirak etsin, məruzəçiyə, köməkçi məruzəçiyə və iclas sədrinə suallar 
versin; cavablar alsın və onları qiymətləndirsin; 
  Sakrebulonu, Sakrebulo komissiyasını, Sakrebulonun müvəqqəti işçi qrupunu 
zəhmətkeşlərin məktubları və müraciətləri ilə tanış etsin;
  Mükalimədə iştirak etməyin mümkün olmadığı halda, öz çıxışının mətnini, eləcə də, 
iclasda müzakirə olunan məsələ barədə öz yazılı surətdə formalaşdırılmış təklifl ərini 
və qeydlərini iclasın sədrinə versin;
  Sakrebulonun seçdiyi və ya təyin etdiyi, eləcə də təyin etməyə razılıq verdiyi hər hansı 
bir məsələ barədə Sakrebulo tərəfi ndən yaradılası orqanların, onların tərkib heyətinin 
və vəzifəli şəxslərinin namizədləri barədə fi kir söyləsin; 
  Məşvərətçi səs hüququ ilə yerli özünüidarənin icrası orqanının və Sakrebulonun 
komissiyalarının və yaxud müvəqqəti işçi qruplarının işində iştirak etsin – hansıların 
ki,  üzvüdür.

Sakrebulo üzvünün ikinci qrupunun hüquqları Sakrebulo üzvünün fəaliyyətinin Sakre-
bulodan kənardakı davranışı ilə əlaqədardır. Bu istiqamətdə Sakrebulo üzvünün hüququ 
vardır:

  Sakrebulo qarşısında hesabat verməli olan orqana, icra başçısına (merə), başqa vəzifəli 
şəxsə sual versin və cavab alsın; 
  Heç bir maneə olmadan, Sakrebulo qarşısında hesabat verməli, vəzifəli şəxslə görüşsün;
  Özü tərəfi ndən qoyulmuş məsələlərin müzakirəsində bilavasitə iştirak etsin; verilmiş 
cavabları alsın və qiymətləndirsin; 
  İstənilən informasiyadan (qanunla müəyyən edilmiş sirdən başqa) istifadə etsin, hansı 
ki, onun səlahiyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruridir;
  O kütləvi informasiya vasitələri üçün informasiya verməyin üstün hüquqlarından istifadə 
etsin, hansılar ki, müvafi q özünüidarə vahidinin büdcəsindən maliyyələşdirilirlər. 

1.5 Sakrebulo üzvünün yazılı və şifahi sualları  
Yerli özünüidarə orqanına və ya vəzifəli şəxslərə münasibətdə Sakrebulo üzvü tərəfi ndən 

sualların verilməsi həm səlahiyyətlərin, eləcə də Sakrebuloya hesabat verməli orqanın/
vəzifəli şəxslərə münasibətdə nəzarətin həyata keçirilməsi formasıdır.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 326-ci maddəsi birinci 
bəndinin “a” köməkçi bəndi ilə Sakrebulo üzvünün “ Sual ilə Sakrebulo qarşısında hesabat 
verməli olan orqana, icra başçısına (merə), başqa vəzifəli şəxslərə sualla müraciət etmək 
və cavab almaq hüququ vardır. Müvafi q orqan və vəzifəli şəxs bir həftə ərzində Sakrebulo 
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üzvünün sualına cavab verməyə borcludurlar. Sualın müəllifi  ilə razılaşma əsasında bu 
müddət ən geci 10 gün uzadıla bilər”. 

Sakrebulo üzvü tərəfi ndən sual qaydası ilə müvafi q vəzifəli şəxslərdən konkret 
müəyyənləşdirilmiş məsələlər barədə informasiya tələb olunur. Sual həm şifahi, həm də 
yazılı formada ola bilər. Yazılı irəli sürülmüş suala sübut etmə də əlavə oluna bilər. Yazılı 
surətdə qoyulmuş sualı Sakrebulo üzvü Sakrebulo aparatına tapşırmalıdır, hansı ki, bu sualın 
lazımi ünvana çatdırılmasını və qanunla müəyyən edilmiş müddətdə cavabın alınmasına 
nəzarəti təmin etməlidir. 

Sakrebulo üzvünün vəzifəli şəxsə şifahi sualı Sakrebulonun iclasında vermək hüququ 
vardır. Müvafi q olaraq, cavab Sakrebulonun iclasında verilməlidir, əgər sualın müəllifi  
başqa növ ilə cavab tələb etmirsə. Əgər Sakrebulonun üzvü tələb edir ki, onun verdiyi suala 
cavab Sakrebulonun iclasında verilsin, onda yerli özünüidarənin vəzifəli şəxsinin qapalı 
iclas keçirmək hüququ vardır, əgər veriləsi informasiyanın yayılması qadağan edilmiş və 
ya qanunla məhdudlaşdırılmışdırsa. Sakrebulo üzvünün iclasda cavabı qiymətləndirmək və 
məsələnin Sakrebulonun növbəti iclasının gündəliyinə daxil etmək təklifi ni irəli sürmək 
hüququ vardır. 

Sakrebulo üzvünün şifahi və ya yazılı surətdə yerli özünüidarənin vəzifəli şəxsinə sual 
vermək hüququ vardır. Müvafi q orqan və vəzifəli şəxs bir həftə müddətində Sakrebulo üz-
vünün sualına cavab verməyə borcludur. Bu müddət, sual müəllifi  ilə razılaşma əsasında ən 
geci on gün müddətinə uzadıla bilər. Sakrebulonun üzvü ilə razılıq əsasında, sual qaydası 
ilə qoyulmuş məsələ barədə yazılı cavab məsələnin növbəti müzakirəsi olmadan üç gün 
ərzində yazılı şəkildə cavab verilə bilər. Sakrebulo üzvünün tələbi təqdirdə, vəzifəli şəxs 
Sakrebulo üzvünün qoyduğu suala yazılı cavab da verməyə borcludur. 

1.6 Sakrebulo üzvü tərəfi ndən seçicilərin qəbulu və onlarla görüşlərin 
keçirilməsi qaydası

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununa daxil edilmiş dəyişikliklərlə  
Sakrebulo üzvünün seçicilərlə iş məsələsi dəqiqləşdirilmişdir. Sakrebulo üzvünün əhali ilə 
qarşılıqlı əlaqəsi üç əsas formadan ibarətdir: vətəndaşların qəbulu, vətəndaşlarla görüşlər, 
hesabatın verilməsi. Sakrebulo üzvünün əhali ilə işinin bu formalarının prosedurları və 
qaydası Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyənləşdirilməlidir. Müvafi q olaraq 
aşağıda Sakrebulo üzvü tərəfi ndən seçicilərlə işin prosedurları və qaydalarının ehtimal olu-
nan variantları verilmişdir. 

a) Vətəndaşların qəbulu dedikdə vətəndaşların Sakrebuloya getməsi və onların 
Sakrebulo üzvü ilə şəxsən görüşməsi başa düşülür. Sakrebulo üzvünün əhali ilə işinin 
bu formasının reallaşması üçün Sakrebulo üzvü tərəfi ndən vətəndaşların qəbulunun 
mərhələliyi müəyyənləşdirilməlidir. Bununla əlaqədar, Sakrebulo üzvü öz səlahiyyətini 
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işdən aralanmadan həyata keçirir ki, bu dövr ayda bir gün müəyyənləşdirilə bilər. 
Bu mərhələlərin nəzərə alınması ilə, Sakrebulonun sədri Sakrebulo üzvü tərəfi ndən 
vətəndaşların qəbulunun cədvəlini təsdiq etməli və onun aylıq elan olunmasını təmin 
etməlidir. Cədvəldə hansı gün, hansı saatda (istirahət vaxtı ilə), Sakrebulonun hansı üz-
vünün vətəndaşların qəbulunu harada təşkil etdiyi göstərilməlidir. Cədvəl qəbul olundu-
qdan üç gün əvvəl elan edilməlidir ki, vətəndaşların tanış olması və Sakrebulo üzvü ilə 
görüşləri planlaşdırmaq imkanı olsun. 

Sakrebulo üzvü tərəfi ndən vətəndaşların görüşləri üçün Sakrebulonun binasında otaq 
ayrılmalıdır. Majoritar qayda ilə seçilmiş Sakrebulo üzvü vətəndaşlarla görüş üçün otağı 
müvafi q inzibati vahiddə (majoritar seçki dairəsində) ayıra bilər, bunun üçün isə icra 
hakimiyyətinin (meriyanın) səlahiyyətli nümayəndəsinin binasından istifadə etmək olar. 

Sakrebulo aparatı Sakrebulo üzvünün vətəndaşlarla görüşü zamanı kömək göstərməlidir. 
Sakrebulo aparatının əməkdaşı görüşə gəlmiş vətəndaşların və onlar tərəfi ndən qoyulmuş 
məsələlərin qeydə alınması və qəbul olunması protokolunun aparılmasını təmin etməlidir. 
Qəbul başa çatdıqdan sonra, protokola Sakrebulonun üzvü imza atmalı və Sakrebulo 
sədrinin dərkanarından sonra saxlanmaq üçün aparata təhvil verilməlidir. Sakrebulo aparatı 
vətəndaşların qəbulu protokolunda qeydə alınmış məsələlərin yerinə yetirilməsinə nəzarəti 
və “Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsi” üzrə Gürcüstan qanununun müəyyən etdiyi 
müddətlərdə onun tərəfi ndən qoyulmuş məsələlərin həllinin gedişi barədə vətəndaşa infor-
masiya verməlidir. 

b) Vətəndaşlarla görüş dedikdə Sakrebulo üzvünün öz seçicilərinin yanına getməsi 
başa düşülür, yəni vətəndaşların toplanışının təşkili anlaşılır, nə zaman ki, Sakrebulo 
üzvünə vətəndaşlara onun və yerli özünüidarənin orqanlarının işi barədə informasiya 
vermək imkanı olur, vətəndaşlarla birlikdə özünüidarə vahidinin problematik məsələlərini 
və gələcəkdə həyata keçiriləsi tədbirləri müzakirə etmək imkanı əldə edir. 

Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qa-
nunun 324-ci maddəsinin birinci bəndinin “v” köməkçi bəndinin tələbləri ilə əlaqədar, 
müəyyən edilməlidir ki, Sakrebulo hər üç ayda bir dəfə vətəndaşlarla bu cür görüşlər 
keçirsin. 

Sakrebulo üzvünün vətəndaşlarla görüşü haqqında görüşün vaxtı, saatı və yeri 
göstərilməklə görüşün keçirilməsinə bir həftə qalmış elan olunmalıdır. Sakrebulo üzvü 
tərəfi ndən vətəndaşlarla görüşlər üçün Sakrebulonun salonundan və ya başqa binadan 
istifadə edə bilər, görüşün açıq səma altında keçirilməsi də mümkündür.

Majoritar qayda ilə seçilmiş Sakrebulo üzvü vətəndaşlarla görüşü, bir qayda olaraq, 
müvafi q inzibati vahiddə keçirməlidir. Vətəndaşlarla görüşün Sakrebulonun təkcə bir üzvü 
ilə deyil, həm də Sakrebulonun üzvlər qrupu ilə də (məsələn, bir fraksiyada birləşmiş üzvləri 
ilə) keçirilməsi mümkündür. 

Sakrebulonun aparatı görüşün təşkilini və görüşün protokolunun aparılmasını təmin 
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etməlidir. Protokolda görüşdə müzakirə olunmuş məsələlər, Sakrebulonun üzvünə verilmiş 
suallar, deyilmiş qeydlər və tövsiyələr qeyd olunmalıdır. 

c) Sakrebulo üzvü tərəfi ndən hesabatın təqdim edilməsi, əsasən, qarşıya Sakrebulo 
üzvü tərəfi ndən görülmüş iş barədə vətəndaşların məlumatlandırılması məqsədini qoyur, 
lakin onunla əlaqədar ki, hesabatın təqdimi yalnız dinləmə xarakteri daşımır, vətəndaşlar 
tərəfi ndən hesabatın müzakirəsi, dinlənilməsi və Sakrebulonun üzvü üçün müvafi q 
göstərişlərin verilməsini nəzərdə tutur. Hesabatın təqdim edilməsini Sakrebulo üzvünün 
əhali ilə işinin formalarından biri kimi qəbul etmək olar. ”Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstan orqanik qanununa əsasən, Sakrebulonun üzvü ildə bir dəfə Sakrebuloya he-
sabat verməyə borcludur. Lakin hesabatın verilməsi yalnız hesabatın elan olunması ilə 
məhdudlaşdırılmamalıdır. Qanunla müəyyən edilmiş hesabatların məqsədi nəinki təkcə 
vətəndaşların Sakrebulo üzvü tərəfi ndən göstərilmiş xidmət barədə informasiya ilə tanış 
etmək deyil, həm də Sakrebulo üzvünün özünün vətəndaşlar tərəfi ndən onun fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi barədə informasiya da verilməsi olmalıdır. Müvafi q olaraq, Sakrebulo 
aparatı tərəfi ndən, bir həftə əvvəl həm Sakrebulo üzvünün hesabatı, həm də vətəndaşlarla 
görüş barədə informasiya elan olunmalıdır. 

Sakrebulo üzvünün hesabatı təkcə onun tərəfi ndən yerinə yetirilmiş işlə 
məhdudlaşdırılmamalıdır. Sakrebulo üzvü hesabatının müzakirəsi, müəyyən mənada, 
Sakrebulonun gələcək il üçün işinin əsas istiqamətlərinə aiddir. Ona görə də, Sakrebulo 
üzvü hesabatının müzakirəsində Sakrebulonun sədri və bu üzvünün birləşdiyi fraksiyanın 
rəhbərinin iştirak etməsi zəruridir. 

1.7 Sakrebulo üzvü səlahiyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar xərclərin 
ödənilməsi

Sakrebulo üzvü səlahiyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsi prob-
lematik məsələlərdən biridir. Sakrebulonun üzvü fəaliyyəti xidməti fəaliyyətdən ayrılmadan və 
pulsuz olaraq həyata keçirir. Sakrebulo üzvü səlahiyyətini pulsuz həyata keçirir kimi qanunda 
verilmiş göstəriş o demək deyildir ki, Sakrebulonun üzvü bu səlahiyyəti öz xərci hesabına həyata 
keçirməlidir. “Yerli Özünüidarəetmə Haqqında” Avropa Xartiyasının 7-ci maddəsinin birinci və 
2-ci bəndləri ilə müəyyən edilmişdir: “Yerli seçkili şəxslərin statusu onların səlahiyyətlərinin 
sərbəst həyata keçirilməsini təmin etməlidir; Yerli seçkili şəxslərin statusu onların öz 
səlahiyyətlərini həyata keçirməsi ilə əlaqədar çəkilmiş xərclərinə müvafi q pul kompensasiyasını 
almağa, habelə zərurət yarandıqda, mənfəətə, yaxud qazanca görə müvafi q kompensasiya və 
müvafi q sosial sığortaya görə kompensasiya almağa ona imkan verməlidir”.

Avropa Xartiyası ilə müəyyənləşdirilmiş bu tələblərə müvafi q olaraq, “Yerli özünüidarə 
haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 326-ci maddəsinin 6-cı bəndi ilə müəyyən 
edilmişdir ki: “Sakrebulonun üzvü Sakrebulonun iclaslarında, yaxud onun orqanlarının 
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işində iştirak etmək üçün, seçicilərlə görüşmək üçün, Sakrebulonun və yaxud Sakrebulo 
sədrinin tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün Sakrebulo sədrinin rəsmi bildirişi əsasında 
müvafi q müddətə kütləvi idarədə xidmət vəzifəsinin həyata keçirilməsindən orta maaş 
saxlanılmaqla və Sakrebulo üzvünün fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar xərclər 
müvafi q özünüidarə vahidinin büdcəsindən ödənilir”. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunu, əsasən, Avropa Xartiyasının 
tələbi nəzərə alınmışdır ki, Sakrebulo üzvünə öz səlahiyyətlərini həyata keçirməklə bağlı 
xərclər ödənilməlidir və işi buraxmağa görə kompensasiya verilməlidir. İşi buraxmağa və 
xidməti vəzifənin həyata keçirilməsindən müvəqqəti azad olunma barədə, təəssüfl ər olsun 
ki, orqanik qanun yalnız kütləvi idarədə işləyən Sakrebulo üzvlərinə işarə edir. Bu müəyyən 
qanunvericilik çatışmazlığıdır, çünki Sakrebulonun üzvü, hansı ki, şəxsi sektorda işləyir, 
orqanik qanunla müəyyən edilmiş bu hüquqdan istifadə edə bilməz, çünki “Gürcüstanın 
Əmək Məcəlləsi” Sakrebulonun üzvü tərəfi ndən səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün 
vəzifə tapşırığının yerinə yetirilməsindən onun müvəqqəti azad olunmasını nəzərdə tutur. 
Şəxsən, “Gürcüstanın Əmək Məcəlləsi” 36-cı maddəsinin 2-ci bəndi ilə o əsaslar müəyyən 
edilmişdir, hansılara görə ki, əmək münasibətlərinin dayandırılması baş verir, yəni əmək 
müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş işin müvəqqəti yerinə yetirilməməsi, hansılar ki, əmək 
münasibətlərinin dayandırılmasına səbəb olmur. Bu əsaslar aşağıdakılardır: 

  Tətil;
  Lokaut;
  Fəal/yaxud passiv seçki hüququnun həyata keçirilməsi; 
  Prosessual qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda istintaq, prokurorluq və ya 
məhkəmə orqanlarına getmək; 
  Məcburi hərbi xidmətə çağırılmaq; 
  Ehtiyat hərbi xidmətə çağırılmaq;
  Hamiləliyə, doğuma və uşağa qulluğa görə məzuniyyət, yeni doğulmuşun uşaqlığa 
götürülməsinə görə və uşağa qulluğa görə əlavə məzuniyyət; 
  Müvəqqəti əmək qabiliyyətsizliyinə görə, əgər onun müddəti bir-birinin ardınca 30 
təqvim günündən və yaxud 6 ay ərzində ümumi müddət 50 təqvim günündən artıq 
deyilsə;
  İxtisasın yüksəldilməsi, yeni peşəyə sahiblənmək və ya təhsil, hansının müddəti ildə 30 
təqvim günündən artıq olmamalıdır;
  Pulu ödənilməyən məzuniyyət;
  Pullu məzuniyyət. 

Gördüyümüz kimi, “Gürcüstanın Əmək Məcəlləsi” əmək münasibətlərinin 
dayandırılmasının əsası kimi Sakrebulo üzvü tərəfi ndən öz səlahiyyətlərini həyata 
keçirilməyi əsas nəzərdə tutmur, orqanik qanun isə yalnız kütləvi idarəyə işarə edir. Bu 
şəxsi bölmədə fəaliyyət göstərən Sakrebulo üzvünə müəyyən problemlər yarada bilər. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 326-ci maddəsi 7-ci bəndi 
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ilə müəyyən edilmişdir ki, Sakrebulo üzvü üçün “ Onun fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə 
mane olmaq Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb 
olur”. Orqanik qanunun bu işarəsi ilə əlaqədar, demək olar ki, inzibati orqanın Sakrebu-
lo üzvünün səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi dövründə (Sakrebulonun iclaslarında və 
yaxud onun orqanlarının işində iştirak etmək, seçicilərlə görüşlər) Sakrebulo üzvünə əmək 
münasibətini dayandırmağa rədd cavabı vermək hüququ yoxdur, çünki inzibati orqanın 
rədd cavabı Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün mane olmaq kimi 
müzakirə edilə bilər. Eyni zamanda demək lazımdır ki, işlə təmin edənin “Gürcüstanın Əmək 
Məcəlləsi”ndə əmək münasibətlərinin dayandırılması ilə bağlı vasitələrdən tam istifadə 
etmək hüququ vardır. O ki, qaldı işin buraxılmasına görə kompensasiya verilməsinə, bu 
məsələ barədə qanun birbaşa göstəriş vermir. Lakin, bir şey aydındır, iş verən şəxsi idarəyə 
əmək münasibətlərinin dayandırılması mərhələsində (Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərinin 
həyata keçirilməsi əsası ilə) Sakrebulo üzvünə əməkhaqqı vermək həvalə olunmur. “Yerli 
Özünüidarəetmə Haqqında” Avropa Xartiyasının tələbləri ilə əlaqədar, Sakrebulo üzvünə 
ötürülmüş günlərə görə əməkhaqqı özünüidarə vahidinin büdcəsindən verilməlidir. Hər 
cür anlaşılmazlığı və qanunvericiliyin fərqli interpretasiyasını başdan eləmək məqsədi ilə 
“Gürcüstanın Əmək Məcəlləsi”ndə və “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qa-
nununda Sakrebulo üzvünün əmək münasibətlərinin dayandırılması birmənalı şəkildə ni-
zama salınmalı və ötürülmüş günlərin əməkhaqqı məsələləri tənzimlənməlidir. 

Sakrebulonun üzvü tərəfi ndən səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar, çəkilmiş 
xərclərin ödənilməsinin forma və qaydası Gürcüstan qanunvericiliyi ilə dəqiq surətdə 
müəyyənləşdirilməmişdir. Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar xərclərin ödənilməsi qaydası barədə qərarı Sakrebulonun özü qəbul etməlidir. 
Sakrebulo həmin qərar ilə Sakrebulo üzvü tərəfi ndən hansı xərclərin çəkilə biləcəyini və 
onun necə ödəniləcəyini müəyyənləşdirməlidir. Sakrebulo yerli büdcə ilə əlaqədar xərclərin 
növünü və hər bir növə görə limiti müəyyən etməlidir. 

Sakrebulo üzvünə, Sakrebulo tərəfi ndən ödəniləsi limit çərçivələrində, yerli özünüidarə 
vahidinin büdcəsindən Sakrebulo üzvünə səlahiyyətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə 
çəkdiyi xərclər ödənilə bilər:

  Nəqliyyatla yol getməyə görə;
  Mehmanxanada və ya yaşayış binasını kirayə etməyə görə;
  Rabitə vasitələrindən istifadəyə, poçt və ya teleqraf göndərişlərinə görə;
  Sakrebulo işlədiyi dövr üçün onun əsas işindən aralanmasına görə;
  Ezamiyyət xərcləri.

Nəqliyyatla səfər xərcləri Sakrebulo üzvünə Sakrebulo, Sakrebulo komissiyası, Sakre-
bulonun müvəqqəti işçi qruplarının iclaslarında iştiraka görə, vətəndaşları qəbul etməyə 
və onlarla görüşlərlə əlaqədar, eləcə də, Sakrebulo sədrinin əmri ilə müəyyən edilmiş ayrı-
ayrı tapşırıqların yerinə yetirilməsinə görə, nəqliyyatla yerdəyişməyə görə, onun yaşayış 
yerindən təyinat yerinə getməsi və geri qayıtması üçün verilir. Bələdiyyələrdə, harada 
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ki, sərnişin daşınmasının sənədli formalaşdırılması tam qaydaya salınmamışdır, Sakre-
bulo üzvünə səfəri təsdiq edən bileti təqdim etmək imkanı olmasın. Belə halda Sakrebulo 
nəqliyyatla getmənin orta xərc həddini və limiti müəyyən etməlidir, haradan ki, Sakrebulo 
üzvünə məbləğlər Sakrebulo üzvü tərəfi ndən Sakrebulonun, Sakrebulo komissiyasının, 
müvəqqəti işçi qüvvələrinin iclaslarında iştirak etməklə əlaqədar verilməlidir. 

Mehmanxanada yaşamağa və yaşayış binası kirayə etməyə görə xərclər Sakrebulo 
üzvünə ödənilməlidir, əgər o Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərini özünün yaşayış yerindən 
kənarda həyata keçirir və elə həmin gün yaşayış yerinə qayıda bilmirsə. 

Rabitə vasitələrindən istifadə etməyə, poçt və teleqraf göndərişləri üçün xərclər Sakre-
bulo üzvünə ödənilir, əgər o, öz səlahiyyətlərini həyata keçirməklə əlaqədar bu xərcləri 
özünüidarə vahidi ərazisinin hüdudlarından kənarda çəkirsə. Özünüidarə vahidinin ərazində 
rabitə vasitələrindən istifadə, poçt və teleqraf göndərilməsi Sakrebulo aparatı tərəfi ndən 
təmin edilməlidir. 

Ezamiyyət xərcləri sutkalıq, səfər və yaşayış sahəsinin kirayə olunmasına çəkilən 
xərclərdən ibarətdir, 30 km-dək məsafəyə ezamiyyət zamanı isə, nə zaman ki, iş (yaşayış) 
yerinə elə həmin gün qayıtmaq mümkündür, yalnız yol xərci ödənilir. Ezamiyyət xərclərinin 
ödənilməsi qaydası Gürcüstan prezidentinin 2005-ci il 20 aprel tarixli “Qulluqçuya xidməti 
ezamiyyət xərclərinin ödənilməsi haqqında” № 231-ci sərəncamı ilə müəyyənləşdirilir. 
Lakin, bu qayda Sakrebulo üzvünə münasibətdə yalnız xaricə ezamiyyət halında tətbiq 
olunur. Ölkənin daxilində Sakrebulo üzvünə ezamiyyət xərclərini Sakrebulonun özü 
müəyyən etməlidir, bunun üçün isə nümunə kimi yuxarıda qeyd edilən sərəncamla müəyyən 
edilmiş normalardan istifadə etmək olar.

Sakrebulo üzvünə vətəndaşlarla görüşlər (görüşlərin təşkili, görüşlər üçün zəruri 
materialların çoxaldılması və s.), Sakrebulo üzvü tərəfi ndən öz səlahiyyətlərinin həyata 
keçirilməsi ilə əlaqədar materialların axtarılıb-tapılması, internetdən istifadə, eləcə də, 
məsləhətlər və ekspertiza üçün zəruri xərclərin çəkilməsi Sakrebulo sədrinin əmri əsasında 
Sakrebulo aparatı tərəfi ndən ödənilməlidir. 

Qanun Sakrebulo üzvü üçün səlahiyyətlərlə əlaqədar xərclərin ödənilməsini və qeyri-
ödəniş səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Sakrebulonun üzvü öz 
səlahiyyətlərini pulsuz həyata keçirir. Xərclərin ödənilməsi isə o deməkdir ki, Sakrebulo 
üzvü bu xərclərin çəkildiyini təsdiq edən sənədlər (məs., yol bileti) təqdim etməlidir. Bu-
nun əsasında xərclərin ödənilməsi baş verməlidir. Xərclərin ödənilməsi əməkhaqqı xarak-
teri almamalıdır və o Sakrebulo üzvü tərəfi ndən onun səlahiyyətlərinin yaxşı ya pis yerinə 
yetirilməsi ilə əlaqədar deyildir.
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II Fəsil. Sakrebulonun sədri və Sakrebulo sədrinin müavini

2.1 Sakrebulo sədrinin statusu
2009-cu il dekabrın 28-də “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununa 

daxil edilmiş dəyişikliklərin nəticəsində Sakrebulo sədrinin səlahiyyətləri əhəmiyyətli 
dərəcədə artdı və o özünüidarənin mərkəzi fi quru oldu. “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstan orqanik qanununun 33-cü maddəsinin birinci bəndinə əsasən, “Sakrebulonun 
sədri özünüidarə vahidinin və Sakrebulonun rəhbəridir”. Bu cür qeyd orqanik qanunda 
dəyişikliklər daxil olunanadək də mövcud idi. Lakin daxil edilmiş dəyişikliklər Sakre-
bulo sədrinin səlahiyyətlərini icra sahəsində artırdı və müvafi q olaraq icra başçısının (me-
rin) səlahiyyətləri azaldı. İcra başçısının (merin) səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması, 
ilk növbədə onda özünü büruzə verir ki, dəyişikliklər nəticəsində, icra başçısı (mer) 
icraçı orqanın rəhbəri hesab edilmir və əgər Gürcüstan Konstitusiyası 2-ci maddəsi 3-cü 
bəndinin tələbini nəzərə alsaq, özünüidarənin nümayəndəli və icraçı orqanlarının rəhbəri 
seçkili vəzifəli şəxsdir (icra başçısı (mer) seçilmiş deyil, təyin olunmuşdur), eləcə də 
onu da ki, icraçı orqan başçısının xüsusi səlahiyyəti – Sakrebuloya prioritetlər sənədini 
və büdcəni təqdim etmək, əmlakı idarə etmək məsələləri və s. barədə qərarların qəbul 
olunması, orqanik qanunla Sakrebulo sədrinin səlahiyyətləridir, onda aydın olur ki, 
Sakrebulonun sədri nəinki təkcə nümayəndəli orqanın, eləcə də icraçı orqanın rəhbəridir.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununa daxil edilmiş dəyişikliklərin 
nəticəsində Sakrebulo sədrinin səlahiyyətləri şərti olaraq özünüidarə vahidinin rəhbəri, 
özünüidarə vahidinin nümayəndəli orqanının rəhbəri, Sakrebulo iclasının sədri və icraçı 
səlahiyyətlərinə bölünə bilər. Bu da nəzərə alınmalıdır ki, Sakrebulonun sədri eyni za-
manda Sakrebulonun da üzvüdür və o, yuxarıda qeyd edilən səlahiyyətlərdən başqa, 
Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərindən də istifadə edir. 

Sakrebulo sədri vəzifəsinin bu cür yüklənməsi belə bir imkanı aradan qaldırır ki, o 
başqa vəzifəni də tutsun. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunu-
nun 33-cü maddəsinin 7-ci bəndinə əsasən, “Sakrebulo sədrinin dövlət xidmətində hər 
hansı bir vəzifə tutmaq və ya sahiblik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ yoxdur. Bir 
araya sığmazlıq halları “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunu ilə 
müəyyənləşdirilir. Sakrebulo sədrinin başqa vəzifəyə təyin olunması, seçilməsi və yaxud 
təsdiq edilməsi halında onun Sakrebulo sədri səlahiyyətləri dayandırılır”. Qanunun bu 
qeydi bir araya sığmazlıq məsələsini o qədər də tam əks etdirmir. Sakrebulonun sədrinin 
nəinki təkcə dövlət, eləcə də ümumi kütləvi xidmətdə hər hansı bir ödənişli vəzifə 
tutmağa ixtiyarı yoxdur. Bununla əlaqədar ki, Sakrebulo sədri eyni zamanda nümayəndəli 
orqanın rəhbəridir, eləcə də Sakrebulo sədri vəzifəsinin Sakrebulo komissiyası və ya 
fraksiya sədri vəzifəsini də daşıması yolverilməzdir. Hətta belə, Sakrebulonun sədri 
komissiyanın da üzvü ola bilməz. Çünki, komissiyanın fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi 
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də onun funksiyasına aiddir. Ona görə də, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) 
əks olunması arzuediləndir ki, Sakrebulo sədrinin elmi, pedaqoji və yaradıcılıq işlərindən 
başqa, sahibkarlıqla məşğul olmaq və ödənişli vəzifə tutmaq hüququ yoxdur. Sakrebu-
lonun sədri eyni zamanda Sakrebulo komissiyasının və ya fraksiyanın sədri ola bilməz. 

2.2. Sakrebulo sədrinin səlahiyyətləri
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 33-cü maddəsinin 3-cü 

bəndi Sakrebulo sədrinin səlahiyyətlərinin siyahısını verir. Sakrebulo sədrinin statusu ilə 
əlaqədar, bu səlahiyyətləri sonra aşağıdakı əsas qruplara bölmək olar:

a) Sakrebulo sədrinin özünüidarə vahidinin rəhbəri kimi səlahiyyətləri
Özünüidarə vahidi rəhbərinin səlahiyyətləri, əsasən nümayəndəli funksiyanın həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədardır. Sakrebulonun sədri o şəxsdir, hansı ki, sosial səlahiyyətli 
şəxs olmadan özünüidarə vahidinin adından söhbət apara və özünüidarə vahidinin adı 
ilə verilmiş rəsmi sənədləri (Sakrebulonun qərarları və sərəncamları, özünüidarə va-
hidinin adı ilə qoyulmuş müqavilələri və razılaşmaları) imzalamaq səlahiyyətinə malik-
dir. “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanunla müəyyən edilmiş Sakrebulo sədrinin 
səlahiyyətlərindən Sakrebulo sədrinin özünüidarə vahidinin rəhbəri kimi aşağıdakı 
səlahiyyətləri ayıra bilərik:

  Özünüidarə vahidinin nümayəndəli səlahiyyətlərini həyata keçirsin; özünüidarə va-
hidinin və onun adından rəsmi münasibətlərdə hərəkət etsin;

  Sakrebulonun və özünüidarə vahidinin adından imzalanmış müqavilələrə və 
razılaşmalara qol çəksin;

  Sakrebulonun qərarlarına və sərəncamlarına və başqa rəsmi sənədlərə imza atsın;
  Özünüidarə vahidinin əhalisinə yerli özünüidarə orqanlarının yekun hesabatını 
təqdim etsin.

b) Sakrebulo sədrinin nümayəndəli orqanın rəhbəri kimi səlahiyyətləri
Sakrebulo sədrinin nümayəndəli orqanın rəhbəri kimi səlahiyyətləri Sakrebulonun işinin 

təşkilati rəhbərliyi və Sakrebulo üzvlərinin və Sakrebulo fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi 
ilə bağlıdır. Qeyd olunanlar Sakrebulo sədrinin aşağıdakı səlahiyyətlərini əhatə edir:

  Sakrebulonun işinə başçılıq etmək, Sakrebulo komissiyalarının, müvəqqəti işçi 
qruplarının, Sakrebulo aparatının və Sakrebulonun vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətinə 
rəhbərlik etmək;

  Sakrebulo bürosunun iclasını çağırmaq və sədrlik etmək;
  Sakrebulo komissiyalarının işini əlaqələndirmək;
  Sakrebulonun və Sakrebulo üzvlərinin hüquqlarının müdafi əsini təmin etmək;
  Sakrebulo üzvləri tərəfi ndən Gürcüstan qanunvericiliyi və Sakrebulonun Əsasnaməsi 
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(reqlamenti) ilə müəyyən olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nəzarət;
  Sakrebulo komissiyaları sədrlərinin təqdimatı ilə Sakrebulo komissiyalarına 
ekspertlərin və mütəxəssislərin dəvət olunması; onlarla əmək müqavilələri 
imzalamaq və ləğv etmək; komissiyalara dəvət edilmiş şəxslərin fəaliyyətinə 
rəhbərlik etmək;

  Sakrebulo aparatı rəisinin və Sakrebulo aparatı qulluqçularının vəzifələrə təyin 
olunması və vəzifələrdən götürülməsi; 

  Sakrebulo aparatının daxili qaydasının və vəzifə təlimatlarının təsdiq edilməsi;
  Sakrebulo aparatı qulluqçularının həvəsləndirilməsi və onlar üçün intizam 
məsuliyyətinin həvalə edilməsi barədə qərarların qəbul olunması;
  Sakrebuloda Sakrebulo Əsasnaməsinin (reqlamentinin), Sakrebulo aparatı 
əsasnaməsinin, Sakrebulo komissiyaları sədrlərinin təqdimatı ilə Sakrebulo 
komissiyaları əsasnamələrinin təsdiq olunmaq üçün təqdim edilməsi;

  Sakrebuloya iş barəsində hesabat təqdim etmək.

c) Sakrebulo sədrinin nümayəndəli orqanın iclasının sədri kimi səlahiyyətləri 
Sakrebulonun və Sakrebulo bürosu iclaslarının keçirilməsi ilə bağlıdır. Bu səlahiyyətlər 
Sakrebulo sədri tərəfi ndən Sakrebulo sədrinin müavininə həvalə oluna bilər, ancaq 
onun olmadığı təqdirdə iclasda iştirak edən ağsaqqal (yaşca böyük) üzvə tapşırıla bilər. 
Nümayəndəli orqanın iclası sədrinin səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi üçün Sakrebulo 
sədri:

  Sakrebulonun növbəti və növbədənkənar iclaslarını çağırır, açır, onlara rəhbərlik edir 
və bağlı (başa çatmış) elan edir;
  İclaslarda məsələlərin müzakirəsinə başçılıq edir;
  Gürcüstan qanunvericiliyi və Sakrebulo Əsasnaməsinin (reqlamentinin) müəyyən 
etdiyi iclasın keçirilməsi prosedurlarına əməl etməyi təmin edir;

  İclasın gündəliyi ilə nəzərdə tutulmuş məsələlərin ardıcıllığı layihəsini tərtib edir, 
müzakirə olunacaq məsələlər üzrə çıxış etmək arzusunda olanların siyahısını tərtib 
edir, çıxışda bulunanların növbəliyini müəyyənləşdirir və onlara söz verir;

  Sakrebulonun iclasına dəvət olunası şəxslərin siyahısını təsdiq edir;
  Məsələni səsə qoyur və səsə qoymanın nəticələrini elan edir; 
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə nəzərdə tutulmuş hallarda iclası dayandırır 
və yaxud növbədənkənar fasilə elan edir, yaxud da iclası o biri günə keçirir;

  Lazım gəldikdə çıxışların dayandırılması və tərəfl ərin iştirakı ilə razılaşdırılmış 
müvəqqəti işçi qruplarının yaradılması və ya məsləhət görüşünün keçirilməsi barədə 
məsələni səsə qoyur;
  Səsə qoyulası variantların çoxluğu zamanı (3 və daha çox) lazım gəldikdə, reytinq 
səsverməsi keçirir, bunun nəticələrinə müvafi q olaraq müəllifl ərə nisbətən az qəbul 
ediləsi təklifl ərin götürülməsini təklif edir;
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  İclasda gündəliyə əməl olunmasını təmin edir;
  İclasın protokoluna imza atır.

ç) Sakrebulo sədrinin icraçı səlahiyyətləri 
Sakrebulo sədrinin icraçı səlahiyyətləri yerli özünüidarə orqanının fəaliyyətinin 

ümumi əlaqələndirilməsi və rəhbərlik edilməsi ilə əlaqədardır. Bu səlahiyyətlərin həyata 
keçirilməsi üçün Sakrebulo sədri:

  Sakrebulonun razılığı ilə icra başçısını (meri) vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad 
edir;
  Özünüidarə vahidinin inkişaf etdirilməsinin prioritetlərini, bələdiyyə proqramlarının 
və yerli büdcənin layihələrinin işlənib-hazırlanması və təsdiq edilməsi proqramlarının 
(büdcənin) yerinə yetirilməsi gedişinəi ümumi əlaqələndirir;

  İcra başçısının (merin) təqdimatı ilə Sakrebuloya hər il təsdiq etmək üçün özünüidarə 
vahidi büdcəsinin layihəsini təqdim edir; təsdiq edilmiş büdcəyə düzəlişlər daxil 
etmədən, Gürcüstan Büdcə Məcəlləsinə müvafi q olaraq, məbləğləri xərcləyən 
idarələrin büdcə tövsifi , maddələri və kodları arasında bölüşdürülməsi üçün icra 
başçısına (merə) razılıq verir; 
  Özünüidarə vahidinin məkan-ərazi planlaşdırılması məqsədi ilə, icra başçısının 
(merin) təqdimatı ilə Sakrebuloya şəhərsalma sənədlərinin layihələrini təqdim edir; 
eləcə də, özünüidarə vahidi ərazisinin zonalara bölünməsinin, onların sərhədlərinin 
müəyyən edilməsi və dəyişdirilməsi barədə hüquqi aktların layihələrini Sakrebuloya 
təqdim edir.

  İcra başçısının (merin) təqdimatı ilə icra hakimiyyətinin (meriyanın) əsasnaməsini, 
icra hakimiyyətinin (meriyanın) struktur vahidlərinin və ərazi orqanlarının 
əsasnamələrini təsdiq etmək üçün Sakrebuloya təqdim edir; 

  İcra başçısının (merin) təqdimatı ilə icra hakimiyyətinin (meriyanın) daxi-
li qaydalarını, vəzifə təlimatlarını və yerli özünüidarənin qulluqçular ştatının 
nüsxələrini təsdiq edir; 

  İcra başçısının (merin) təqdimatı ilə icra hakimiyyəti (meriya) qulluqçularının 
həvəsləndirilməsi və onlara intizam məsuliyyətlərinin həvalə olunması barədə 
qərarlar qəbul edir;
  İcra başçısının (merin) təqdimatı ilə qərarlar qəbul edir: icra hakimiyyətinin 
idarəçiliyində mövcud olan müəssisələrin təsis kapitalına özünüidarə vahidi 
əmlakının daxil edilməsi barədə, özünüidarə vahidi əmlakının özəlləşdirilməsi, 
istifadə hüququ ilə verilməsi və ya başqa cür idarə olunması barədə, özünüidarə 
vahidi əmlakının hərrac forması ilə özəlləşdirilməsi, özünüidarə vahidi əmlakının 
istifadə etmək hüququ ilə birbaşa idarəçilik qaydası ilə verilməsi haqqında; 
  Özünüidarə vahidinin özəlləşdirilməsi əmlakı barədə informasiyanın Gürcüstan qa-
nunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada əlçatanlığını təmin edir;
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  İcra başçısının (merin) təqdimatı ilə yerli satınalmalar planını təqdim etmək üçün 
Sakrebuloya təqdim edir; tender komissiyasını yaradır, tender komissiyasının sədrini 
təyin edir, satınalmalar müqavilələrini təsdiq edir.

d) Sakrebulo sədrinin Sakrebulo üzvü kimi səlahiyyətləri 
Sakrebulonun sədri eyni zamanda Sakrebulonun üzvüdür və Sakrebulo üzvünün 

əsas səlahiyyətlərindən (Sakrebulonun iclasında məsələnin qoyulması, məsələnin 
müzakirəsi və səsvermədə iştirak etmək və s.) istifadə edir. Bununla yanaşı, Sakrebu-
lonun sədri tərəfi ndən Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərindən istifadə etmək müəyyən 
dərəcədə məhdudlaşdırılmışdır. Məsələn, Sakrebulonun sədri eyni zamanda Sakrebu-
lo komissiyasının üzvü ola bilməz. Sakrebulonun sədri tərəfi ndən Sakrebulo üzvünün 
səlahiyyətləri - Sakrebulo iclasında məsələ qoyulması/yaxud məsələnin müzakirəsində 
iştirak etməsi Sakrebulo sədrinin necə ki, iclasın sədri səlahiyyəti ilə uyğun gəlmir. Ona 
görə, əgər Sakrebulonun sədri məsələni müzakirəyə qoyur və yaxud debatlarda iştirak 
etmək arzusundadırsa, o, iclasın sədrliyini Sakrebulo sədrinin müavininə verməyə 
borcludur və yalnız bu məsələdə Sakrebulo tərəfi ndən qərar qəbul olunduqdan sonra 
iclasın sədri səlahiyyətini həyata keçirməyə qayıda bilər. 

2.3 Sakrebulo sədrinin seçilməsi qaydası 
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 33-cü maddəsinin 

2-ci bəndinə əsasən: “Sakrebulonun sədrini öz tərkibindən, Sakrebulo səlahiyyətləri 
müddətinə, Sakrebulonun siyahılı heyyətinin yarıdan çoxu ilə Sakrebulo seçir. Sakrebulo 
üzvünün Sakrebulonun sədri vəzifəsinə namizəd irəli sürmək hüququ vardır. Sakre-
bulo sədri vəzifəsinə namizədlərin irəli sürülməsindən sonra Sakrebulo iclasının sədri 
namizədlərin siyahısını elan edir və Sakrebulonun sədri vəzifəsinə səsə qoyulmalarına 
razılıq vermələrini xahiş edir. İclasın sədri səsə qoymaq üçün onların təqdimatının sıra 
üzrə namizədlərin vahid siyahısını tərtib edir. Sakrebulonun siyahısı ilə heyətin yarıdan 
çoxunun tərəf çıxdığı namizəd Sakrebulonun sədri vəzifəsinə seçilmiş hesab edilir. Əgər 
seçkilərdə bir və ya iki namizəd iştirak edirdisə və Sakrebulonun sədri seçilməzsə, yenidən 
seçkilər keçirilir. Eyni namizəd yalnız iki dəfə irəli sürülə bilər. Əgər seçkilərdə ikidən çox 
namizəd iştirak edirdisə və onlardan heç biri səslərin lazımi miqdarını toplaya bilməzsə, 
seçkilərin növbəti turu ən çox səs toplayan iki namizəd arasında keçirilir. Əgər seçkilərin 
birinci turunda iki nəfərdən çox namizəd birinci yerə çıxarsa, yenidən seçkilər keçirilir. 
Əgər seçkilərin birinci turunda iki və ya ikidən çox namizəd ikinci yerə çıxarsa, ikinci tur-
da səsvermə yalnız birinci yerə çıxmış namizəd səsə qoyulur. Əgər, seçkilərin ikinci turun-
da Sakrebulonun sədri seçilməzsə, yeni seçkilər keçirilir”. “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstan orqanik qanununun 26-cı maddəsinin birinci bəndinə əsasən, “Sakrebulonun 
iclasında onun kompetensiyasına aid olan məsələlər, bir qayda olaraq, açıq səsvermə 
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ilə həll edilir”. Beləliklə, əgər Sakrebulo açıq səsə qoyma ilə qərar qəbul edə bilməzsə, 
Sakrebulo sədrinin seçilməsinin gizli səsə qoyulması qaydası ilə keçirilməsi barədə 
Sakrebulonun sədri açıq səsvermə ilə seçilməlidir. Bu halda, iclasın sədri siyahıya dax-
il edilmiş növbəliliyə əsasən, hər bir namizədi səsə qoymalıdır. Əgər bir neçə namizəd 
irəli sürülsə, onda açıq səsvermə adlıq hal formasında bütün irəli sürülmüş namizədə 
eyni vaxtda keçirilməlidir. Adlıq səsvermə zamanı Sakrebulonun üzvü siyahıya onun 
tərəfi ndən seçilmiş namizədə verilmiş səsi imza ilə təsdiq etməlidir. Qalib o namizəd 
hesab ediləcəkdir, hansı ki, Sakrebulo üzvlərinin siyahısı ilə heyətin əksəriyyətinin 
səsini qazanmışdır. Sədr vəzifəsinə namizədlərin çoxluğu təqdirində, Sakrebulonun gizli 
səsvermə keçirilməsi haqqında qərar qəbul etməsi arzuolunandır. Belə halda Sakrebulo 
aparatı gizli səsvermə üçün bülletenlər hazırlamalıdır. Sakrebulo sədrini seçmək üçün 
hazırlanmış bülletenlərə irəli sürülmüş bütün o namizədlər daxil edilir, hansı ki, Sakre-
bulo sədri vəzifəsinə səsə qoyulmağa razılıq verir. Bülletenlərə namizədlər onların irəli 
sürülməsi sırasına əsasən daxil edilməlidir. 

Bülletenlərin hazırlanması, paylanması və səsvermə prosesinə mandat, prosedur və eti-
ka komissiyası (onun yaradılmasınadək isə səsləri sayan müvəqqəti komissiya) rəhbərlik 
edir. Sakrebulonun üzvü bülleteni gizli səsvermə kabinəsində və yaxud otağında doldu-
rur. Səs verərkən Sakrebulonun üzvü o namizədin sıra nömrəsini dairəyə alır, hansına ki, 
tərəf çıxır. Gizli səsvermənin nəticələrini mandat, prosedur və etika komissiyası (onun 
yaradılmasınadək isə səsləri sayan müvəqqəti komissiya) yekunlaşdırır. Sakrebulonun 
siyahısı ilə heyətin yarıdan çoxunun səsini qazanan namizəd Sakrebulo sədri vəzifəsinə 
seçilmiş hesab edilir.

2.4 Sakrebulo sədrinin vəzifədən götürülməsi qaydası
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 33-cü maddəsinin 5-ci 

bəndinə əsasən, “Sakrebulo sədri vəzifədən götürə bilər. Sakrebulo sədrinin vəzifədən 
götürülməsi məsələsi Sakrebulonun qarşısında yazılı şəkildə Sakrebulonun tam heyətinin 
ən azı üçdə-biri irəli sürə bilər. Əgər onun işdən götürülməsi barədə Sakrebulo siyahısı 
ilə heyətin yarıdan çoxu onun vəzifədən götürülməsi barədə təklifə tərəf çıxarsa, Sakre-
bulonun sədri vəzifədən götürülmüş hesab edilir”. Qanun Sakrebulo sədrinin vəzifədən 
götürülməsi məsələsinin hansı halda qoyulmasına işarə etmir. Bu təbiidir, çünki Sakre-
bulonun sədri yerli özünüidarənin siyasi vəzifəli şəxsidir və onun vəzifədən götürülməsi 
məsələsinin qoyulması onun öz səlahiyyətlərini pis və ya yaxşı yerinə yetirməsindən asılı 
deyildir. Bu halda Sakrebulo üzvləri əksəriyyətinin tərəfkeşliyi həlledicidir. Beləliklə, 
əgər Sakrebulonun sədri Sakrebuloda çoxluğu itirərsə, Sakrebulo istənilən vaxt hər cür 
motivasiyadan kənar onu vəzifədən götürə bilər. Orqanik qanuna əsasən, Sakrebulo 
üzvləri tam heyətinin ən azı 1/3-nin Sakrebulo sədrinin vəzifədən götürülməsi məsələsini 
qoymaq hüququ vardır. Sakrebulo üzvlərinin Sakrebulo sədrinin vəzifədən götürülməsi 
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barədə tələbi bu tələbə imza atmaqla qeydə alınmalıdır. Tələb Sakrebulo aparatına təqdim 
edilməlidir, hansı ki, bu tələbi qeydiyyatdan keçirir və təqdim olunması barədə Sakrebulo 
sədrinə məlumat verir. Sakrebulo sədrinin vəzifədən götürülməsi məsələsi yaxın növbəti 
iclasda birinci məsələ kimi qoyulur, əgər elan həmin vaxtda Sakrebulonun növbədən- 
kənar iclasının keçirilməsini tələb etmirsə. 

Sakrebulo iclasını, hansı ki, Sakrebulo sədrinin vəzifədən götürülməsi məsələsini 
müzakirə edir, Sakrebulo sədrinin müavini, onun olmadığı təqdirdə və ya onun tərəfi ndən 
bu vəzifənin yerinə yetirilməsinə rədd cavabı verildiyi halda, Sakrebulo iclasında iştirak 
edənlərdən ağsaqqal (yaşına əsasən böyük) üzv açır və sədirlik edir.

Sakrebulo sədrinin vəzifədən götürülməsi tələbinin təşəbbüsçüləri bir məruzəçi 
ayıra və ya öz şəxsi mülahizələrini deməkdən imtina edə bilərlər və müzakirə olmadan 
səsvermə keçirilməsini tələb edə bilərlər. Müzakirə olmadan səsvermənin keçirilməsi 
haqqında qərarın qəbul olunduğu təqdirdə Sakrebulo sədrinə Sakrebulo iclasına müraciət 
etmək hüququ verilməlidir. Bu tələbi yerinə yetirməmək olmaz. 

Sakrebulo sədrinin çıxışından sonra (əgər o bu hüquqdan istifadə etməyə rədd cavabı 
verməsə) səsvermə keçirilir. Əgər onun vəzifədən götürülməsi barədə təklifə Sakrebulo 
siyahısı ilə heyətin yarıdan çoxu tərəf çıxmasa, Sakrebulonun sədri vəzifədən götürülmüş 
hesab edilir.

Əgər Sakrebulo səsvermə nəticəsində sədri vəzifədən götürə bilməsə, yaxud əgər 
Sakrebulo sədrinin vəzifədən götürülməsi tələbi ilə kvorumun olmaması üzündən 
növbədənkənar iclas keçirilməsə, növbəti üç ay müddətində Sakrebulo sədrinin vəzifədən 
götürülməsi proseduruna təkrar başlamaq yolverilməzdir. 

2.5 Sakrebulo sədrinin müavini 
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 34-cü maddəsinin 3-cü 

bəndinə əsasən, “Sakrebulo sədrinin müavini Sakrebulo sədrinin tapşırığı ilə sədr işdə 
olmayan zaman, onun tərəfi ndən səlahiyyəti yerinə yetirmək imkanı olmadığı təqdirdə 
və yaxud o vəzifədən istefa verdiyi və ya vəzifədən götürüldüyü halda onun vəzifəsini 
yerinə yetirir”. Beləliklə, orqanik qanun Sakrebulo sədrinin müavininə yeganə xüsusi 
səlahiyyət – sədrin olmadığı zaman, öz səlahiyyətlərini həyata keçirmək imkanı olmadığı 
və ya vəzifədən istefa verdiyi, yaxud vəzifədən götürüldüyü təqdirdə Sakrebulo sədrinin 
vəzifəsini yerinə yetirməyi həvalə edir. Elə buradaca qeyd olunmalıdır ki, orqanik qanu-
nun bu işarəsi o qədər də aydın deyildir, çünki göstərir ki, qeyd edilən hallarda Sakre-
bulo sədrinin səlahiyyətlərini Sakrebulo sədrinin müavini müvafi q faktın baş verdiyi za-
man deyil, əksinə Sakrebulo sədrinin tapşırığı ilə yerinə yetirir. Bu da, əlbəttə, doğru 
deyildir və praktiki olaraq yerinə yetirilə bilməz. Müavin institutunun və qanunun məğzi 
ilə əlaqədar, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) Sakrebulo sədri müavininin 
səlahiyyətlərini müəyyənləşdirən maddənin aşağıdakı redaksiya ilə formalaşdırılması 
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daha yaxşı olardı: “Sakrebulo sədrinin müavini onun tapşırığı ilə sədrin səlahiyyətlərini 
sədr tərəfi ndən öz səlahiyyətlərini həyata keçirmək imkanı olmadığı halda, yaxud vəzifədən 
götürüldüyü təqdirdə yerinə yetirir. Eləcə də, Sakrebulonun və Sakrebulo sədrinin başqa 
tapşırıqlarını yerinə yetirir”. Bu qeyd ilə artıq aydın olur ki, Sakrebulo sədrinin müavini 
Sakrebulo sədrinin tapşırıqlarını (tam və ya qismən) yerinə yetirə bilər: 

  Sakrebulo sədrinin tapşırığı ilə. Bu halda Sakrebulonun sədri tərəfi ndən öz 
səlahiyyətlərinin müəyyən hissəsin (məs., Sakrebulo iclaslarına sədrlik etmək) 
Sakrebulo sədrinin əmri ilə müvəqqəti olaraq Sakrebulo sədrinin müavininə həvalə 
oluna bilər;  

  Sakrebulonun tapşırığı ilə Sakrebulonun istənilən vəzifəli şəxsinə, o cümlədən 
Sakrebulo sədrinin müavininə Sakrebulonun tapşırıq vermək hüququ vardır;

  Sakrebulonun sədri olmayanda, onun tərəfi ndən səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi 
imkanlarının tükəndiyi halda və ya onun vəzifədən istefa verdiyi və ya vəzifədən 
götürüldüyü zaman Sakrebulo sədrinin səlahiyyətlərini yerinə yetirsin. Bu vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi faktın baş verdiyi andan yerinə yetirilir və bunun üçün hər hansı 
bir xüsusi tapşırıq lazım deyildir.

a) Sakrebulo sədri müavininin seçilməsi qaydası  “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstan orqanik qanununun 34-cü maddəsinin birinci bəndinə əsasən, “Sakrebulo 
sədri müavinin öz tərkibindən, Sakrebulo səlahiyyətləri müddətinə, Sakrebulonun siyahılı 
tərkibinin yarıdan çoxu ilə Sakrebulo seçir”. Həmin maddənin 2-ci bəndi ilə müəyyən 
olunmuşdur ki, “Sakrebulo sədrinin müavin vəzifəsinə namizəd irəli sürmək hüququ 
vardır”. Beləliklə, yalnız Sakrebulo sədrinin Sakrebulonun iclasında Sakrebulo sədrinin 
müavini vəzifəsinə namizəd irəli sürmək səlahiyyəti vardır. Orqanik qanunla Sakrebulo 
sədri müavininin seçilməsi prosedurları, o cümlədən o məsələ, eyni şəxsin namizədliyinin 
bu vəzifəyə irəli sürüləcəyinin mümkün olduğu dəqiqləşdirilməmişdir. Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə bu məsələnin daha dəqiq yazılması baş verməlidir. Şəxsən, 
Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) işarə edilməsi arzuolunandır ki, Sakrebu-
lo sədrinin müavini vəzifəsinə eyni namizəd yalnız 2 dəfə irəli sürülə bilər. Başqa halda, 
müavinin seçilməsi prosesi başa çatdırılmadan uzana bilər. 

Sakrebulo sədri müavininin seçkiləri, bir qayda olaraq, açıq səsvermə ilə keçirilir. Sakre-
bulonun qərarı ilə Sakrebulo sədrinin müavini seçkiləri gizli səsvermə ilə, bülletenlərin 
vasitəsi ilə keçirilə bilər. Əgər irəli sürülmüş namizədə Sakrebulonun siyahısı ilə heyətin 
əksəriyyəti tərəfdar çıxarsa, qərar qəbul olunur. 

Sakrebulo sədrinin müavini öz səlahiyyətlərini xidməti fəaliyyətdən ayrılmaqla yerinə 
yetirir. Müvafi q olaraq, ona o məhdudiyyətlər şamil edilir, hansılar ki, Sakrebulonun 
sədri üçün müəyyən edilmişdir. Şəxsən, Sakrebulo sədrinin müavini komissiyanın üzvü 
də ola bilməz və elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa sahibkarlıq və yaxud 
pullu işdə çalışmaq hüququ yoxdur. Sakrebulo sədrinin müavini eyni vaxtda Sakrebulo 
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komissiyasının və yaxud fraksiyasının sədri ola bilməz.

b) Sakrebulo sədri müavininin vəzifədən götürülməsi qaydası 
“Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanununun 34-cü maddəsinin 4-cü bəndi ilə 

Sakrebulo tərəfi ndən Sakrebulo sədrinin müavini vəzifəsindən götürülməsi qaydası 
müəyyən edilmişdir, hansının ki, əsasında “Sakrebulo sədrinin müavinini Sakrebulo 
vəzifədən götürə bilər. Sakrebulo sədri müavininin vəzifədən götürülməsi məsələsini 
Sakrebulo qarşısında yazılı şəkildə Sakrebulonun sədri, bürosu, Sakrebulonun siyahı ilə 
tərkibinin ən azı 5-də biri qoya bilər. Əgər onun vəzifədən götürülməsi barədə təklifə 
Sakrebulonun siyahı ilə tərkibinin yarıdan çoxu tərəfdar çıxarsa, Sakrebulo sədrinin 
müavini vəzifədən götürülmüş hesab olunur”. Sakrebulo sədrinin müavini, eləcə də necə 
ki, Sakrebulonun sədri, özünüidarənin siyasi vəzifəli şəxsidir. Beləliklə, onun vəzifədən 
götürülməsi məsələsinin qoyulması, eləcə də necə ki, Sakrebulo sədrinin, onun tərəfi ndən 
səlahiyyətlərin həyata keçirilməsinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar deyildir.

Sakrebulo sədrinin müavini vəzifəsi ilə əlaqədar o nəzərə alınmalıdır ki, doğrudur, 
yalnız Sakrebulo sədrinin onun müavininin namizədliyini irəli sürmək hüququ vardır, 
lakin Sakrebulo sədrinin səlahiyyətlərinin dayandırılması Sakrebulo sədri müavininin 
səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılmasına səbəb olmur və onun vəzifədən 
götürülməsinin əsası ola bilməz.
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III Fəsil. Sakrebulonun bürosu

3.1 Sakrebulonun bürosu və onun səlahiyyəti.
Sakrebulonun bürosu Sakrebulonun daimi fəaliyyət göstərən kollegial orqanıdır. Sakrebu-

lonun bürosu Sakrebulonun fəaliyyətinin təşkilinə və yerli özünüidarənin vəzifəli şəxslərinin 
işinə nəzarət məqsədi ilə, Sakrebulo sədrinin, onun müavininin, komissiyaların və fraksiyaların 
sədrlərinin heyəti ilə yaradılır.  “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 
30-cu maddəsinin 2-ci bəndi ilə büronun əsas səlahiyyətləri müəyyən edilmişdir. Şəxsən, 
Sakrebulonun bürosu: 

  Sakrebulo iclasının gündəliyinin, eləcə də, Sakrebulonun iş planının və iş proqramının 
layihələrini tərtib edir;
  Sakrebulonun komissiyaları və müvəqqəti işçi qruplarının fəaliyyətini əlaqələndirir; işçi 
qruplarının əsasnamələrini təsdiq edir;
  Sakrebulonun gündəliyinə çıxarılası hüquqi aktların layihələri üzrə Sakrebulo 
komissiyaları və müvəqqəti işçi qruplarının rəyləri və təklifl ərini müzakirə edir;
  Yerli özünüidarənin vəzifəli şəxslərinin hesabatlarını dinləyir;
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilmiş başqa səlahiyyətləri həyata 
keçirir. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu buna işarə edir ki, 
Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə Sakrebulo bürosunun başqa səlahiyyətləri də 
müəyyən edilə bilər, hansılar ki, Sakrebulonun işinin təşkili məsələləri ilə əlaqədardır. 
Belə məsələlər ola bilər: 

a) Sakrebulonun növbəti iclasının keçirilməsi cədvəlin layihəsinin hazırlanması. 
Sakrebulonun növbəti iclaslarının cədvəli ilə müəyyənləşdirilməlidir, Sakrebulonun iclası 
neçə gün davam edəcəkdir, hər bir günün əsasında, ehtimal olaraq, gündəliyin hansı məsələləri 
müzakirə ediləcəkdir və iclasın günlərinin ardıcıllığı (fasiləsiz olacaq, yoxsa aralıq formasında. 
Məs., növbəti iclasın bir iclası bir gündə keçirilə bilər və həmin növbəti iclasın gündəliyi ilə 
nəzərdə tutulmuş növbəti iclasının bir neçə gün sonra keçirilməsi) necə olacaqdır. 

b) Sakrebulo komissiyaları və müvəqqəti işçi qruplarının iş planlarının təsdiq edilməsi. 
Sakrebulo komissiyalarının və müvəqqəti işçi qruplarının hər kvartal üçün işçi planı olmalıdır. 
Məhz, bu planların əsasında Sakrebulonun rüblük işçi planı da müəyyənləşdirilməlidir. Komis-
siyalarda müzakirə olunası məsələlərin ümumi koordinasiyası və təkrara yol verilməməsi 

üçün komissiyaların iş planları Sakrebulonun bürosu tərəfi ndən müzakirə edilməli və 
təsdiq olunmalıdır, hansının ki, işində də Sakrebulonun bütün komissiyalarının sədrləri iştirak 
edirlər. 

c) Sakrebulonun hüquqi aktı üzrə layihənin kütləvi-inzibati aparılmasına başlanması 
ilə əlaqədar qərarın qəbul edilməsi. Bu, Sakrebuloda təşəbbüslənmiş hüquqi aktın 
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layihəsinin elan olunmasının, layihənin Sakrebulo komissiyalarına, fraksiyalarına və icra 
hakimiyyətinə (meriyaya) göndərilməsinin, hüquqi aktın layihəsi üzrə əsas komissiyanın 
(komissiyaların) müəyyənləşdirilməsi, layihənin müzakirə edilməsi müddətləri və Sakrebulo 
iclasının gündəliyinə daxil olunmasının təqribi tarixi haqqında qərardır.

ç) Sakrebulonun komissiyalarında pullu ekspertlər kvotu haqqında qərarın qəbul 
edilməsi. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 28-ci maddəsinin 
2-ci bəndinə əsasən, “Komissiyanın sədri tərəfi ndən Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) 
ilə müəyyən edilmiş qaydada komissiyada işləmək, müvəqqəti və ya komissiyanın səlahiyyəti 
müddəti ilə, həm pullu və həm də pulsuz başqa şəxslər də dəvət oluna bilər”. Qanunun bu 
maddəsi Sakrebuloya yerli büdcədə komissiyaya ekspertlərin və mütəxəssislərin dəvət 
olunması üçün yerli büdcədə çəkiləcək xərcləri nəzərə alsın. Yerli büdcədə nəzərdə tutulmuş 
məbləğlərin komissiyalar arasında necə bölünməli olduğu barədə qərar Sakrebulonun büro-
sunda qəbul olunmalıdır, harada ki, komissiyanın iş planı və komissiyanın spesifi kası ilə 
əlaqədar, komissiyaya pullu ekspertlərin dəvət olunması kvotalarının müəyyən edilməsi 
mümkün ola bilər. 

3.2 Sakrebulo bürosunun iclası
Sakrebulonun bürosu kollegial orqandır, hansı ki, onun kompetensiyasına aid olan 

məsələləri müzakirə edir və qanunu Sakrebulo bürosunun iclasında qərar qəbul edir. “Yer-
li özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik Sakrebulo bürosu işinin təşkili məsələlərini 
müəyyənləşdirmir və o Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən olunmalıdır. 
Sakrebulo bürosu işinin təşkilini müəyyənləşdirərkən aşağıda verilmiş tövsiyələr normaları 
tətbiq oluna bilər. 

Sakrebulo bürosunun iclaslarını Sakrebulo sədri çağırır və aparır. Sakrebulo bürosu 
faktiki olaraq daimi fəaliyyət göstərən orqandır. Sakrebulo bürosunun bütün üzvləri öz 
səlahiyyətlərini xidməti fəaliyyətlərindən aralanmaqla həyata keçirirlər. Ona görə də, büro 
iclası, zərurətlə əlaqədar, istənilən iş günü çağırıla bilər. Buna baxmayaraq, Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə Sakrebulo bürosu iclaslarının keçirilməsinin minimum həddinin 
müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Sakrebulo bürosunun iclası, arzuolunandır ki, ən azı ayda iki 
dəfə keçirilməlidir - Sakrebulo sədrinin əmri ilə təsdiq edilmiş cədvələ müvafi q olaraq. 

Əsasnamə (reqlament) ilə, eləcə də, Sakrebulo bürosunun növbədənkənar iclasının 
çağırılması qaydası da müəyyən olunmalıdır. Sakrebulo bürosunun növbədənkənar iclası 
Sakrebulo sədri tərəfi ndən öz təşəbbüsü ilə, eləcə də, komissiyanın və fraksiyanın yazılı tələbi 
əsasında çağırıla bilər. 

Sakrebulo bürosu iclasının keçiriləcəyi yer, vaxt və gündəliyi barədə və müzakirə olunası 
məsələlərlə maraqlanan şəxslər tərəfi ndən fi kir mülahizəsi təqdim edilməsi müddəti haqqında 
məlumat iclasın keçirilməsinə ən azı yeddi gün qalmış elan olunmalıdır. 
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Sakrebulo bürosu iclasının gündəliyini Sakrebulonun sədri müəyyən edir. Büro üzvlərinin 
təklifl əri ilə gündəlikdə düzəlişlər oluna bilər. Gündəliyi və ona dəyişikliklər edilməsini büro 
iclasında iştirak edən üzvlərinin əksəriyyəti təsdiq edir. 

Sakrebulo bürosunun iclasında onun üzvünün iştirakı məcburidir. Üzrlü səbəbə görə büro 
iclasında iştirak olunmadığı halda, komissiyanın sədrini səsin həmin hüququ ilə onun müavini 
əvəz edə bilər, fraksiyanın sədrini isə - onun müavini və ya fraksiyanın üzvü müvafi q sənədlər 
təqdim olunduğu halda. Bununla əlaqədar ki, Sakrebulo bürosu, əsasən, Sakrebulonun işinin 
təşkilati məsələlərini müzakirə edir, hansılar ki, müəyyən təşkilati tədbirlərin keçirilməsi 
ilə əlaqədə ola bilər, büro iclaslarını məşvərətçi səs hüququ ilə icra başçısının (merin) və 
Sakrebulo aparatı rəisinin, iştirak etməsi zəruridir. Büro iclasında məşvərətçi səs hüququ ilə 
həmçinin Sakrebulonun üzvləri iştirak edə bilərlər. Büro iclsında məsələnin müzakirəsində 
büro üzvünün iştirak etmək hüququ, büro iclası sədrinin razılığı ilə isə - məşvərətçi səs hüququ 
ilə iştirak edən şəxslərin iştirak etmək hüququ vardır. Müzakirələr yalnız o zaman dayandırila 
bilər, nə zaman ki, büronun bütün üzvlərinə öz fi krini ifadə etmək imkanı verilir. 

Əgər onda büro üzvlərinin siyahısı ilə heyətin yarıdan çoxu iştirak edirsə, Sakrebulo büro-
sunun iclası səlahiyyətə malikdir. Büro iclasında qərar iclasda iştirak edən üzvlərin çoxluğu ilə 
qəbul edilir, açıq səsvermə ilə, səslərin bərabər bölünməsi halında, Sakrebulo sədrinin həlledici 
səs hüququ vardır. Büronun qərarı ilə, ayrı-ayrı məsələlər üzrə gizli səsvermə keçirilə bilər.

Sakrebulo bürosu müzakirə olunacaq məsələlərlə əlaqədar tövsiyələr, rəylər, təklifl ər qəbul 
edir, təşkilati məsələlərlə əlaqədar isə - qərarlar. Sakrebulo bürosunun qərarları Sakrebulo 
sədrinin əmri qismində formalaşdırılır. Sakrebulo bürosu tərəfi ndən qəbul edilmiş qərarların 
elan olunması məcburidir və Sakrebuloya Sakrebulonun ən yaxın iclasında tanış edilməlidir. 

Sakrebulo bürosunun qərarları büro iclasının protokolu formasında tərtib edilir, hansına 
ki, büro iclasının sədri imza atır. Büro üzvünün, hansı ki, büronun qərarı ilə razılaşmır, öz 
mülahizələrini büro iclasının protokoluna daxil etdirmək hüququ vardır. Sakrebulo bürosu 

iclasının protokolunu büro iclasının keçirilməsindən iki gün müddətində Sakrebulo aparatı 
tərtib və elan edir. Sakrebulo bürosu iclasının protokolunda göstərilməlidir:

  Sakrebulo bürosu iclasının vaxtı və yeri;
  İclas sədrinin və büro iclasında iştirak edən şəxslərin kimliyi;
  Müzakirə predmeti;
  Səsvermənin nəticələri;
  Qəbul olunmuş qərar.

Sakrebulo bürosu iclasının protokolunun surətləri Sakrebulonun komissiyalarına, 
fraksiyalarına, müvəqqəti işçi qruplarına və icra başçısına (merə) göndərilməlidir. 

Sakrebulonun, iclasda iştirak edənlərin səs çoxluğu ilə, lakin siyahı ilə heyətin ən azı 1\3-
nin Sakrebulo bürosunun qərarlarını ləğv etmək və onlara dəyişikliklər etmək hüququ vardır.

Sakrebulo bürosunun təşkilati-texniki xidməti və işin aparılmasını Sakrebulo aparatı təmin 
edir.
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IV Fəsil. Sakrebulonun komissiyaları və müvəqqəti işçi qrupları

4.1 Sakrebulonun komissiyaları
Sakrebulonun komissiyaları Sakrebulonun səmərəli fəaliyyətinin başlıca alətlərindən 

biridir. Sakrebulo tərəfi ndən öz səlahiyyətlərinin səmərəli həyata keçirilməsi onların 
fəal və mütəşəkkil işindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstanın orqanik qanununun 28-ci maddəsinin birinci bəndinə əsasən, “Sakrebu-
loda məsələlərin əvvəlcədən işlənib-hazırlanması, qərarların yerinə yetirilməsinə şərait 
yaradılması, icra hakimiyyətinin (meriyanın) və onun struktur vahidlərinə nəzarət məqsədi 
ilə ən çoxu 5 komissiya yaradılır”. Qanunun bu bəndi ilə Sakrebulo komissiyalarının 
yaradılması və fəaliyyətinin əsas məqsədləri:

  Sakrebulo tərəfi ndən onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin əvvəlcədən işlənib 
- hazırlanması;

  Sakrebulo qərarlarının həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılması;
  Özünüidarənin icraçı orqanı və onun struktur vahidlərinin fəaliyyətinə nəzarət.

Qanunla hansı növ komissiyaların yaradılmasının zəruri olduğu müəyyən edilməmişdir. 
Yalnız komissiyaların maksimum miqdarı - ən çoxu 5 komissiyanın yaradılmasına 
işarə edilmişdir. Komissiyalar tərəfi ndən müzakirə olunacaq məsələlər Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyənləşdirilir. Bununla yanaşı, qanunun müəyyən etdiyi 
məqsəd – Sakrebulo tərəfi ndən onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin əvvəlcədən 
işlənib-hazırlanması – komissiyaların iki əsas tipinə işarə edir:

  Komissiyalar, hansılar ki, Sakrebulonun fəaliyyətinin təşkilati məsələlərinin işlənib 
– hazırlanmasını (Sakrebulo üzvləri səlahiyyətlərinin tanınması və dayandırılması, 
Sakrebulo üzvünə münasibətdə intizam ölçülərinin tətbiq edilməsi, səsvermə zamanı 
səslərin sayılması və s.) təmin edirlər.

  Komissiyalar, hansılar ki, Sakrebulonun kompentensiyasına aid olan sahə məsələlərini 
əvvəlcədən işləyib-hazırlayırlar (bunların sırasına aşağıdakı sahə komissiyaları aid-
dir: maliyyə-büdcə, iqtisadi məsələlər, infrastruktur, kommunal təsərrüfatın, sosial 
məsələlər və s).

Qanunla komissiyada neçə üzvün olması müəyyən edilməmişdir, bu da Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə həll olunası məsələdir, lakin nəzərə alınmalıdır ki, komissiya 
kollegial orqandır və buna müvafi q olaraq, onun tərkibində üçdən az şəxs olmamalıdır.

Qanun komissiya səlahiyyətlərinin müddətini müəyyənləşdirmir. Bununla yanaşı, 
nə zaman ki, qanun Sakrebulonun iki növ işçi orqanının mövcudluğuna işarə edir 
– Sakrebulo komissiyası ilə və müvəqqəti işçi qrupuna işarə edir və bu axırıncı üçün 
səlahiyyətlərin müddətini (ən çoxu 3 ay) müəyyən edir, bu o deməkdir ki, Sakrebulonun 
komissiyası Sakrebulonun səlahiyyətlərinin müddəti ilə yaradılır, lakin, aydındır ki, 
Sakrebulo istənilən vaxt öz Əsasnaməsində (reqlamentində) dəyişiklik edə bilər – möv-
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cud komissiyanı ləğv edə və ya yenisini yarada bilər.
Qanunla komissiyaların işinin mərhələləri də müəyyənləşdirilməmişdir, lakin, nə 

zaman ki, qanun komissiyanın ən əhəmiyyətli məqsədlərindən birinə - Sakrebulo 
qərarlarının yerinə yetirilməsinə imkan yaratmağa işarə edir, bu artıq o deməkdir ki, 
Sakrebulonun komissiyası daimi fəaliyyət göstərən orqandır. O yalnız Sakrebulonun 
iclası üçün məsələlərin əvvəlcədən işlənib-hazırlanması və müzakirə olunması ilə 
məhdudlaşmır. Sakrebulonun komissiyası Sakrebulo tərəfi ndən qəbul edilmiş qərarların 
yerinə yetirilməsinin gedişi prosesinə fəal qoşulmalıdır. Komissiya qərarların icrası 
prosesində iştirakını, əsasən, özünüidarənin icraçı orqanı və onun struktur vahidlərinin 
fəaliyyətinə nəzarətlə yerinə yetirir. Bu komissiyanın ən əhəmiyyətli funksiyasıdır, hansı 
ilə ki, Sakrebulo tərəfi ndən icraçı orqanın fəaliyyətinə nəzarət olunur.

4.2 Sakrebulo komissiyasını yaratmaq qaydası
Sakrebulo komissiyalarının miqdarı və adlandırılması Sakrebulonun Əsasnaməsi 

(reqlamenti) ilə müəyyənləşdirilir. Sakrebulo komissiyalarının miqdarı 5-dən artıq 
olmamalıdır. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununa əsasən, Sakre-
bulonun komissiyası aşağıdakı ardıcıllıqla yaradılmalıdır:

  Sakrebulo tərəfi ndən Sakrebulonun Əsasnaməsinin (reqlamentinin) təsdiq edilməsi və 
Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə komissiyaların miqdarı və komissiyaların 
adlandırılmalarının müəyyənləşdirilməsi;

  Sakrebulonun Əsasnaməsinə (reqlamentinə) müvafi q olaraq, komissiyalara əsasən, 
komissiya sədrlərinin seçilməsi;

  Komissiya sədrinin təqdimatı ilə müvafi q komissiyanın tərkibinin 
müəyyənləşdirilməsi;

  Sakrebulo komissiyaları Əsasnamələrinin təsdiq edilməsi.
Sakrebulonun Əsasnaməsini (reqlamentini) qəbul etməklə Sakrebulo komissiyaların 

miqdarını və adlandırılmasını, komissiyaların ümumi səlahiyyətlərini və işinin təşkili 
qaydasını (komissiya iclaslarının mərhələliyi, iclasda məsələlərin müzakirəsi və 
qərarların qəbul olunması qaydası, komissiyanın işinin təşkilati cəhətinin təmin edilməsi 
və komissiya iclası protokolunun tərtib olunması qaydası) müəyyənləşdirir. Komissiya 
səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi müvafi q komissiyanın Əsasnaməsi ilə baş verir ki, 
bunu da Sakrebulo təsdiq edir. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanu 
ilə Sakrebulonun mümkün yeni komissiyasının necə yaradılması, komissiyanın ləğv 
edilməsi və ya komissiyaların birləşdirilməsi müəyyən edilməmişdir. Ona görə də, bu 
məsələnin Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyənləşdirilməsi zəruridir. Bu-
nunla əlaqədar ki, yeni komissiyanın yaradılması və ya ləğv edilməsi yalnız Sakrebulonun 
Əsasnaməsində (reqlamentində) müvafi q dəyişikliklərin edilməsi ilə həyata keçirilə bilər, 
yeni komissiyanın yaradılması, mövcud olanın ləğv edilməsi və ya yenidən təşkili zamanı 
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Sakrebulo Əsasnaməsinə(reqlamentinə) dəyişikliklər əlavə olunması qaydasından 
istifadə etmək zəruridir. Bu qayda aşağıdakı növdə ola bilər: “Sakrebulo sədrinin, Sakre-
bulo bürosunun və ya Sakrebulo üzvlərinin siyahı ilə tərkibinin 1/3-nin müvafi q yazılı 
sübutunun təqdimatı ilə yeni komissiyanın yaradılması, mövcud olan komissiyanın ləğv 
edilməsi və ya komissiyaların birləşdirilməsi məsələsini qoymaq hüququ vardır. Sakre-
bulo tərəfi ndən bu məsələ barədə qərar Əsasnamənin (reqlamentin) müvafi q maddəsinə 
dəyişikliklərin /yaxud da əlavələrin daxil edilməsi yolu ilə qəbul olunur”. 

Komissiya sədrinin seçilməsi komissiyanın formalaşdırılmasının ən başlıca 
pillələrindən biridir, çünki, qanuna əsasən, komissiya komissiya sədrinin seçilməsindən 
kənar yaradıla bilməz. Komissiyanın sədrini Sakrebulo Sakrebulo üzvlərinin tərkibindən 
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 35-ci maddəsinin müəyyən 
etdiyi qayda ilə seçir.

Komissiyanın formalaşdırılmasının mərhələlərindən biri komissiyanın sədri 
tərəfi ndən Sakrebulo üçün komissiyanın tərkibinin təsdiq olunmaq üçün təqdim 
edilməsidir. Komissiyanın tərkibinə üzv statusu ilə yalnız Sakrebulonun üzvü daxil 
edilə bilər. Orqanik qanun Sakrebulo sədrinin və ya Sakrebulo sədri müavininin Sakre-
bulo komissiyasının üzvləri ola biləcək – ola bilməyəcəklərini müəyyənləşdirmir. 
Lakin, onunla əlaqədar ki Sakrebulonun sədri və ya Sakrebulo sədrinin müavini ümumi 
rəhbərlikdir və komissiyaların işini əlaqələndirməlidirlər, Sakrebulonun Reqlamentində 
(Əsasnaməsində) yazılmalıdır ki, Sakrebulonun sədri və Sakrebulo sədrinin müavini 
Sakrebulo komissiyasının tərkibinə daxil olunmamalıdırlar.

Sakrebulo üzvünün bu və ya digər komissiyaya daxil edilməsi könüllüdür. Bununla 
yanaşı, qanun Sakrebulo üzvünün Sakrebulonun ən azı bir komissiyasının üzvü olmasını 
məcburi hesab edir. Qanun tələb edir ki, Sakrebulo komissiyalarında fraksiyalar pro-
porsional təqdim olunmalıdırlar, yəni fraksiya Sakrebuloda hansı proporsiya ilə təqdim 
olunmuşdursa, onun müvafi q proporsiya ilə Sakrebulo komissiyasında təqdim olunmaq 
hüququ vardır. Bununla yanaşı, fraksiyanın, fraksiyada birləşmiş üzvlərinin miqdarına 
baxmayaraq, hər bir komissiyada ən azı bir nümayəndəsinin olması mümkündür.

Bununla əlaqədar ki, Sakrebulo üzvləri komissiyada könüllü surətdə üzv olurlar, Sakre-
bulo komissiyasının sədri Sakrebulo üzvünə (hətta belə Sakrebulo fraksiyasına) komis-
siyaya üzv daxil olmağa rədd cavabı verə bilməz. Bununla yanaşı, nəzərə alınmalıdır 
ki, Sakrebulonun üzvü eyni zamanda Sakrebulonun yalnız iki komissiyasının tərkibində 
ola bilər. Beləliklə, Sakrebulo komissiyaları tərkiblərinin təsdiq olunması zamanı həm 
fraksiyaların proporsionallığı prinsipi, həm də komissiyalarda komissiya üzvlərinin 
miqdarının az-çoxluğunun bərabərliyinə əməl etmək nəzərə alınmalıdır. Sakrebulonun 
istənilən üzvünün Sakrebulo komissiyasının açıq, yaxud qapalı iclasında, onun həmin 
komissiyanın üzvü olub-olmamasından asılı olmayaraq, Sakrebulo komissiyasının 
iclasında iştirak etmək hüququ vardır. Lakin, aydındır ki, komissiya tərəfi ndən qərar 
qəbul edilməsində yalnız komissiyanın üzvləri iştirak edə bilərlər. Sakrebulo tərəfi ndən 
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Sakrebulo komissiyası tərkibinin təsdiq olunmasından sonra, Sakrebulo komissiyası öz 
işinə başlamaq səlahiyyətinə malik olur. Sakrebulo komissiyasının tərkibinə gələcək 
dəyişikliklərin daxil edilməsini komissiya sədrinin təqdimati ilə Sakrebulo təsdiq 
edir. “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanununa daxil edilmiş dəyişikliklər və 
əlavələrlə, Sakrebulonun hər bir komissiyasının Sakrebulo tərəfi ndən təsdiq edilmiş 
fərdi əsasnaməsi olmalıdır. Dəyişiklikliyədək, orqanik qanun komissiya əsasnaməsinin 
mövcudluğunu tələb etmirdi və onların səlahiyyətləri də və iş qaydası da Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyənləşdirilirdi. Sakrebulo komissiyası tərkibinin təsdiq 
olunmasından sonra, komissiya əsasnaməsinin layihəsini işləyib-hazırlamalı və təsdiq 
olunmaq üçün Sakrebuloya təqdim etməlidir. 

Komissiya Sakrebulonun daimi fəaliyyət göstərən orqanıdır, hansı ki, öz 
səlahiyyətlərini tam həyata keçirmək və kompetentli qərarlar qəbul etmək üçün müvafi q 
sahənin mütəxəssisləri və ekspertləri lazımdır. Bu məqsədlə (onunla əlaqədar ki, Sakre-
bulonun tərkibində bütün sahələrin yüksək ixtisaslı mütəxəssislər olmasın) qanun Sakre-
bulo sədrinə komissiyada işləmək üçün Sakrebulonun üzvü olmayan həm müvəqqəti, 
həm də komissiyanın səlahiyyət müddətinə mütəxəssislər dəvət etmək hüququ vardır. 
Komissiyada bu şəxsin işi ödənilmədən kənar (birdəfəlik məsləhət xarakterli) və ya 
pullu ola bilər. Sakrebulo, yerli büdcəni qəbul edərkən, hər bir komissiya üçün pulu 
ödəniləsi mütəxəssislərin dəvət olunmasına çəkiləcək xərcləri nəzərə almalıdır. Bu limit 
çərçivələrində Sakrebulo komissiyasının sədri komissiya üçün lazımi mütəxəssisləri 
seçir. Komissiyaya dəvət olunmuş pullu mütəxəssislərlə əmək müqaviləsi imzalanır və 
Sakrebulo sədri tərəfi ndən müvafi q komissiya sədrinin təqdimatı əsasında həll olunur.

4.3 Sakrebulo komissiyaları və onların səlahiyyətləri
Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə Sakrebulo komissiyalarının adlandırılması 

müəyyənləşdirilməlidir və (reqlament) ilə o ümumi səlahiyyətlərin də müəyyənləşdirilməsi 
arzuediləndir, hansılar ki, Sakrebulonun bütün komissiyaları üçün ümumidir. Bu halda 
lap başdanca komissiyaların əsasnamələrində məsələlərin təkrarı zəruridir. Sakrebu-
lonun Əsasnaməsində (reqlamentində) bu məqsədlə, qeyd olunmalıdır ki, Sakrebulonun 
komissiyası:

  İş planına müvafi q olaraq Sakrebulo qərarlarının layihələrini işləyib-hazırlayır, 
müzakirə edir və Sakrebulonun iclası üçün hazırlayır və Sakrebulonun bürosuna 
təqdim edir; 

  Sakrebuloya daxil edilmiş, onun sahəsinə mənsub olan Sakrebulo qərarlarının 
layihələrini əvvəlcədən müzakirə edir; rəylər hazırlayır, təşkilini aparır/yaxud 
onların müzakirəsində iştirak edir; 

  Sakrebulonun qarşısında hesabat verməli olan orqanların və vəzifəli şəxslərin 
hesabatlarını dinləyir;
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  O vəzifəli şəxslərin namizədliklərini müzakirə edir, hansılar ki, seçir (azad edir) 
və ya/hansıların ki, təyin olunmasına (azad edilməsinə) razılığı Sakrebulo verir və 
rəyləri Sakrebulonun bürosuna və Sakrebuloya təqdim edir; 

  Özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədini, bələdiyyə proqramlarının və büdcənin 
layihələrini müzakirə edir və rəylər işləyib-hazırlayır;

  Sakrebulo qərarlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir və lazım gəldikdə Sakrebu-
loya müvaafi q rəylər təqdim edir. 

Arzuolunandır, Sakrebulo Əsasnaməsində (reqlamentində) qeyd etsin ki, Sakre-
bulonun qarşısında hesabat verməli olan vəzifəli şəxslər komissiyanın təqdimatı ilə 
komissiya tərəfi ndən müəyyən olunmuş müddətdə müvafi q sənədləri, rəyləri və başqa 
materialları təqdim etsinlər, komissiyaların iclaslarında iştirak etsinlər, iclasda qoyulmuş 
suallara cavab versinlər və gördükləri işlər barədə hesabat versinlər. O ki, qaldı 
komissiyaların spesifi k səlahiyyətlərinə, o mmüvafi q komissiyaların əsasnamələri ilə 
müəyyənləşdirilməlidir.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununa əsasən, Sakrebulo bürosu 
Sakrebulo komissiyalarının işini əlaqələndirir və komissiyanın iş planını təsdiq edir. 

Sakrebuloda, onun səlahiyyətləri ilə əlaqədar, aşağıdakı komissiyalar yaradıla bilər:
  Mandat, prosedur məsələləri və etika komissiyası;
  Maliyyə-büdcə komissiyası; 
  Məkan - ərazi planlaşdırılması və infrastruktur komissiyası;
  Mülkiyyəti idarəetmə və təbii ehtiyatlar məsələləri komissiyası;
  Sosial məsələlər komissiyası.

a) Mandat, prosedur məsələləri və etika komissiyasının səlahiyyətlərinə aşağıdakılar 
daxil ola bilər:

  Sakrebulo üzvləri tərəfi ndən Gürcüstan qanunvericiliyinin və Sakrebulo 
Əsasnaməsinin (reqlamentinin) tələblərinə əməl etməyə nəzarət;

  Sakrebulo üzvü səlahiyyətlərinin dayandırılması və səlahiyyətlərin tanınması 
haqqında təklifl ərin hazırlanması və təsdiq olunmaq üçün Sakrebuloya təqdim 
edilməsi;

  Sakrebulo üzvünün statusu ilə Sakrebulo üzvünün vəzifə və sahibkarlıq fəaliyyətinin 
bir araya sığmaması məsələlərinin öyrənilməsi və Sakrebuloya müvafi q təklifl ərin 
verilməsi; 
  Sakrebulo komissiyaları və müvəqqəti işçi qruplarında Sakrebulo üzvlərinin pro-
porsional təqdim olunması normalarinın müəyyənləşdirilməsi barədə təklifl ərin 
hazırlanması;

  Fraksiyanın qeydə alınması üçün zəruri materialların öyrənilməsi və Sakrebulonun 
iclası üçün müvafi q rəylərin təqdim olunması;

  Sakrebulo iclası üçün fraksiyanın ləğv edilməsi, fraksiyanın tərkibindən üzvün 
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getməsi, fraksiya sədrinin seçilməsi, götürülməsi, istefa verməsi, fraksiyanın təsis 
sənədlərinə düzəlişlər edilməsi barədə arayış verilməsi;

  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən olunmuş hallarda müvəqqəti 
səs hesablama komissiyası funksiyalarını yerinə yetirmək, gizli səsvermə aparılması 
yerini və bülletenlərin formasını müəyyən etmək;

  Özünüidarə vahidi rəmzlərinin təsdiq edilməsi və ona dəyişikliklər daxil etmək 
haqqında təklifl ər işləyib-hazırlamaq; 

  Özünüidarə vahidinin fəxri mükafatları və adlarının qəbul edilməsi və verilməsi 
qaydasının müəyyən olunması barədə Sakrebuloya təklifl ər təqdim etmək;

  Özünüidarə kütləvi xidmətləri kadr siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, xidməti 
etika, insan ehtiyatlarını idarə etmək, özünüidarənin kütləvi qulluqçuları üçün 
attestasiyaların və müsabiqələrin keçirilməsi, ixtisasın yüksəldilməsi və peşə 
ustalığına yiyələnmək məsələləri barədə təklifl ər işləyib-hazırlamaq; qeyd edilən 
sahədə qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsinə və keçirilmiş tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə nəzarət;

  Yerli özünüidarə qulluqçuları ştat nüsxəsinin müəyyənləşdirilməsi, vəzifə maaşlarının, 
qulluqçuların əlavə tövsif tələblərinin müəyyənləşdirilməsi, vəzifə təlimatlarını, 
iş qeydiyyatlarının və hesabatların tərtibi, yerli özünüidarə qulluqçuları nəzarət-
attestasiya komissiyasının yaradılması barədə təklifl ərin işlənib-hazırlanması; Sakre-
bulo tərəfi ndən həmin məsələlər barədə qəbul olunmuş qərarlara əməl olunmasına və 
onların yerinə yetirilməsinə nəzarət; 
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə, Sakrebulo komissiyalarının, Sakrebulo 
aparatının, icra hakimiyyətinin (meriyanın), icra hakimiyyətinin (meriyanın) struktur 
vahidlərinin və ərazi orqanlarının əsasnamələr layihələrini və onlara dəyişikliklərin 
daxil edilməsi məsələləri üzrə təklifl ərin işlənib-hazırlanması.

Mandat, prosedur məsələləri və etika komissiyasında, komissiya üzvlərindən yaradıla 
bilər: mandat və prosedur məsələləri, eləcə də, kadr siyasəti və etika işçi qrupları.

b) Maliyyə-büdcə komissiyasının səlahiyyətlərinə daxil ola bilər:
  Özünüidarə vahidi büdcəsi layihəsinin işlənib-hazırlanması prosesinə nəzarət. 
Özünüidarə vahidi maliyyə orqanının haq-hesablarının, gəlirlərinin və vergilərinin 
proqnoz rəqəmləri barədə göstəricilərin müzakirəsi, müvafi q rəylərin və tövsiyələrin 
işlənib-hazırlanması; 

  Özünüidarə vahidi büdcəsinin layihəsinin, büdcənin yerinə yetirilməsi hesabatınin, 
eləcə də, büdcəyə dəyişikliklər və əlavələr haqqında normativ aktlar layihəsinin 
əvvəlcədən müzakirə edilməsi, müvafi q rəylərin işlənib-hazırlanması və bu məsələlər 
üzrə Sakrebulo iclasında müştərək məruzə ilə çıxış etmək;

  “Büdcə haqqında” Gürcüstan qanununun 78-ci maddəsi 6-cı bəndinin nəzərə alınması 
təqdirlərində Sakrebuloya rəylər təqdim etmək Sakrebulo funksiyasının/yaxud Sakre-
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bulo üzvlərinin siyahı ilə tərkibinin ən azı 1/3-i tərəfi ndən təşəbbüslənmiş büdcə 
layihəsinin icra başçısına (merə) göndərilmiş qeydlərə uyğunluğu haqqında Sakre-
buloya qeydlərin təqdim edilməsi; özünüidarə vahidinin maliyyə orqanı tərəfi ndən 
“Büdcə haqqında” Gürcüstan qanununun 82-ci maddəsinə müvafi q olaraq işlənib-
hazırlanmış büdcənin aylıq və rüblük qeydləri barədə rəylərin işlənib-hazırlanması;  
  Özünüidarə vahidinin maliyyə orqanı tərəfi ndən “Büdcə haqqında” Gürcüstan qa-
nununun 84-cü maddəsinin 4-cü bəndinə müvafi q olaraq işlənib-hazırlanmış yerli 
özünüidarə vahidi büdcəsinin gəlirlərinin, vergilərinin, qalığın dəyişilməsi və ya 
bütün qalığın göstərilməsi ilə təqdim edilmiş hesabatın aylıq müzakirəsi və müvafi q 
tövsiyələrin və təklifl ərin işlənib- hazırlanması; 

  “Büdcə haqqında” Gürcüstan qanununun 85-ci maddəsinə müvafi q olaraq, icra 
başçısı (mer) tərəfi ndən işlənib-hazırlanmış büdcənin yerinə yetirilməsinin rüblük 
icmalının müzakirəsi və Sakrebuloya müvafi q rəylərin və tövsiyələrin təqdim 
olunması;
  Yerli gəlirlərin və rüsumların tətbiq edilməsi və ləğv olunması, onlara güzəştlərin 
müəyyən edilməsi və maaşların müəyyən olunması haqqında təklifl ərin və rəylərin 
işlənib- hazırlanması; 
  Yerli büdcədə ehtiyat fondunun yaradılması və onun aparılması qaydası haqqında 
təklif və rəylərin hazırlanması, üç ayda bir dəfə Sakrebuloya ehtiyat fondundan 
istifadə etmək barədə informasiya təqdim olunması; 
  Özünüidarə vahidi tərəfi ndən borcun və ya qrantın alınması məsələsi və müvafi q 
müqavilənin layihəsi uzrə Sakrebulo üçün rəyin hazırlanması;

  Bələdiyyə investisialaşdırılması istiqamətlərinin və məqsədli proqramların 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lazımi vəsaitlərin müəyyənləşdirilməsi, eləcə 
də, vahid layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə, başqa özünüidarə vahidləri ilə 
büdcə vəsaitlərinin birləşdirilməsi barədə müqavilə layihəsi üzrə rəylərin işlənib-
hazırlanması;

  Yerli satınalmalar planının təsdiq edilməsi barədə Sakrebulo sədrinin təklifi nə Sakre-
bulo üçün rəylərin təqdim olunması;
  Sakrebulo sədrinin razılığı üzrə, rəyin işlənib-hazırlanması, hansı ki, özünüidarə va-
hidi büdcəsinin 5%-dən çoxunun dəyəri olan razılığın qoyulmasına aiddir; 

  Sakrebulo tərəfi ndən qəbul olunası normativ layihələrin mümkün nəticələrinin 
maliyyə -iqtisadi haq-hesablarının istiqaməti barədə Sakrebuloya rəylər təqdim 
etmək; 
  “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 57-ci maddəsinin 2-ci 
və 3-cü bəndləri ilə müəyyən edilmiş audit yoxlanışlarının hesabatının, eləcə də, 
yerli büdcənin yerinə yetirilməsi hesabatının müzakirəsi və Sakrebulonun iclasında 
yerli büdcənin yerinə yetirilməsi hesabatının təsdiq olunması zamanı həmməruzəçi 
kimi çıxış etmək;
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  Özünüidarə vahidinin təsdiq olunmuş büdcəsinə dəyişikliklərin daxil edilməməsi, 
xərcləyən idarələrin büdcə tövsifi  maddələri və kodları arasında razılaşmaların 
bölüşdürülməsi barədə icra başçısı (meri) təklifl ərinin müzakirəsi və tövsiyələrin 
təqdim olunması.

c) Məkan - ərazi planlaşdırılması və infrastruktur komissiyasının səlahiyyətlərinə 
aid ola bilər:

  Özünüidarə vahidi məkan-ərazi planlaşdırılması, özünüidarə vahidi məkan-ərazi 
planlaşdırılmasının normaları və qaydalarının müəyyənləşdirilməsi, özünüidarə 
vahidi ərazisinin zonalara (tarixi-mədəni, yaşıllaşdırma, istirahət, sənaye, ticarət, 
kənd təsərrüfatı təyinatlı və başqa xüsusi zonalar) bölünməsi, onların sərhədlərinin 
müəyyən edilməsi və dəyişdirilməsi haqqında təklif və rəylərin Sakrebuloya təqdim 
olunması; 

  Özünüidarə vahidinin torpaqdan istifadə üzrə baş planı və yenidən qurmanın nizama 
salınması planı layihələrinin müzakirə edilməsi və Sakrebulo üçün müvafi q rəylərin 
təqdim olunması;

  Məntəqələrin ərazilərindən istifadə etmək və yenidən qurulmanın tənzimlənməsi 
qaydalarının, eləcə də, şəhər tikintisi üçün sənədlərin təsdiq olunması barədə 
təklifl ərin Sakrebuloya təqdim olunması;

  Özünüidarə vahidi ərazisinin abadlaşdırılması və mühəndi infrastrukturunun inkişafı 
proqramları layihələrinin müzakirəsi və Sakrebuloya müvafi q rəylərin təqdim 
olunması;

  Sakrebulo vahidinin məntəqələrində küçələrin, meydanların adlandırılması və 
nömrələnməsi barədə Sakrebuloya müvafi q rəylərin təqdim olunması;

  Özünüidarə vahidində inzibati vahidlərinin yaradılması, ləğv edilməsi, onların 
sərhədlərinin müəyyən olunması və dəyişdirilməsi barədə Sakrebuloya müvafi q 
rəylərin təqdim olunması;
  Yerli xarakterli yolların saxlanılması və inkişaf etdirilməsi proqramları və planları 
layihələrinin müzakirəsi və Sakrebuloya müvafi q rəylərin təqdim olunması;
  Bələdiyyə nəqliyyatı ilə xidmət və yerli daşımaların qaydalarının, nəqliyyat 
marşrutlarının və cədvəllərinin müəyyənləşdirilməsi, yerli sərnişin daşınması, avto-
mobilin markirovkasını tənzimləyən normaların müəyyən edilməsi barədə Sakrebu-
loya müvafi q rəylərin təqdim olunması;

  Nəqliyyat sisteminin inkişaf etdirilməsinin yerli proqramları layihələrinin müzakirəsi 
və bu proqramların təsdiq olunması ilə əlaqədar Sakrebuloya müvafi q rəylərin 
təqdim olunması;

  Yerli özünüidarə vahidinin ərazisində yerli avtomobil yolları və yol hərəkətinin 
planlaşdırılması barədə Sakrebuloya müvafi q rəylərin təqdim olunması;
  Kənar ticarət, bazarlar və yarmarkaların tənzimlənməsi qaydalarının, bazarlar və 
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yarmarkalar üçün yerlərin ayrılması və təşkili qaydaları barədə Sakrebuloya müvafi q 
rəylərin təqdim olunması;

  Kənar reklamın yerləşdirilməsini tənzimləmə normalarının müəyyən edilməsi ilə 
bağlı Sakrebuloya müvafi q rəylərin təqdim olunması;

  Özünüidarə vahidinin məlumatlandırılması konsepsiyası və proqramı və özünüidarə 
vahidi veb-səhifəsinin əsasnaməsi layihəsinin müzakirəsi və Sakrebuloya müvafi q 
rəylərin təqdim olunması;

  Özünüidarə vahidində informasiya sisteminin, şəbəkəsinin, bazalarının, göstəricilər 
blanklarından istifadə etmək qaydalarının müəyyən edilməsi ilə əlaqədar Sakrebu-
loya müvafi q rəylərin təqdim olunması;

Komissiyada səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi məqsədi ilə, komissiya üzvlərindən 
yaradıla bilər: məkan-ərazi planlaşdırılması, infrastruktur və informasiya sisteminin 
inkişaf etdirilməsi məsələləri üzrə işçi qrupları.

ç) Mülkiyyəti idarəetmə və təbii ehtiyatlar məsələləri komissiyasının 
səlahiyyətlərinə təklifl ərin, tövsiyələrin və rəylərin işlənib-hazırlanması daxil ola bilər:

  Özünüidarə vahidi mülkiyyətinə yiyələnmək, idarə etmək və əmlakın Sakrebulonun 
qaydalarının müəyyən edilməsi haqqında;

  Yerli satınalmalar planları layihələrinin və yerli satınalmalar qaydalarının müəyyən 
edilməsi haqqında; 
  Özünüidarə vahidi əmlakının əldə edilməsi, yiyələnilməsi, istifadə olunması və idarə 
edilməsi haqqında;

  Şəxsi hüququn hüquqi şəxslərinin yaradılması, yenidən təşkili və ləğvi haqqında;
  Özünüidarə vahidinin özəlləşdirmə obyektləri nüsxəsi layihəsinin təsdiq edilməsi; 
özünüidarə vahidi əmlakının xüsusiləşdirilməsi proqramlarının və onların həyata 
keçirilməsi hesabatının təsdiq edilməsi haqqında;

  Özünüidarə vahidi əmlakının özəlləşdirmə başlanğıc qiyməti və istifadə etmə kirayəsi 
miqdarının müəyyən edilməsi; özünüidarə vahidi mülkiyyətinin hərrac formasında 
özəlləşdirilməsi zamanı hərracda qalibin sübut edici protokolunun tipik formasının 
müəyyən edilməsi haqqında;

  Özünüidarə vahidinin mülkiyyətində mövcud olan torpaqdan istifadə qaydasının 
müəyyən edilməsi haqqında;

  Təbii resursları mühafi zə və inkişaf etdirmək proqramları layihələrinin təsdiq 
edilməsi haqqında;
  Yerli təyinatlı meşə və yerli əhəmiyyətli su ehtiyatlarının idarə olunması qaydalarının 
müəyyən edilməsi haqqında.

Komissiyada səlahiyyətlərin bölünməsi məqsədi ilə, komissiyanın üzvlərindən 
mülkiyyəti idarəermə məsələləri və eləcə də təbii resursların işçi qruplarını yaratmaq olar. 
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d) Sosial məsələlər komissiyasının səlayiyətlərinə təklifl ər, tövsiyələr və rəylər 
hazırlamaq daxil ola bilər:

  Təhsilin, mədəniyyətin və idmanın inkişaf etdirilməsinin bələdiyyə proqramlarının 
layihələri haqqında;
  Məktəbəqədər və məktəbdənkənar tərbiyə idarələrinin qeyri-sahibkarlıq (qeyri- kom-
mersiya) hüquqi şəxsi formasında yaradılması və onların funksiyaları ilə əlaqədar 
məsələlər haqqında; 

  Yerli əhəmiyyətli kitabxanaların, muzeylərin, teatrların, sərgilərin, idman-sağlamlıq 
obyektlərinin fəaliyyətinə imkan yaradan bələdiyyə proqramlarının layihələri 
haqqında;
  Sağlamlığı mühafi zə və sanitar-epidemioloji xidmətlərin bələdiyyə proqramlarının 
layihələri haqqında;

  Əhalinin işlə təmin edilməsi və məşğulluğa imkan yaratmağın bələdiyyə 
proqramlarının layihələri haqqında;

  Özünüidarə vahidi büdcəsindən əhalinin əlavə sosial xidmətləri növlərinin 
maliyyənləşdirilməsi haqqında;

  Məhdud imkanlara malik şəxslərə sosial-məişət xidmətləri qaydaları və şəraitlərinin 
müəyyən edilməsi haqqında. 

Komissiyada səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi məqsədi ilə, komissiya üzvlərindən təhsil 
və sağlamlığı mühafi zə məsələləri, eləcə də, sosial təminat və məşğuliyyət məsələləri 
üzrə işçi qrupları yaradıla bilər.

4.4 Sakrebulo komissiyasının sədri
Sakrebulo komissiyası sədrini Sakrebulo “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın 

orqanik qanununun 35-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydaya müvafi q olaraq Sakre-
bulo seçir. Şəxsən: ”Sakrebulo komissiyası sədrini öz tərkibindən, Sakrebulonun 
səlahiyyətləri müddətinə, siyahı ilə heyətin yarıdan çoxu ilə Sakrebulo seçir. Komis-
siya sədrinin namizədliyini irəli sürmək Sakrebulonun siyahısı ilə heyətin beşdə-
birinin hüququ vardır”. Komissiya sədrinin namizədliyini irəli sürmək hüququnun 
yalnız Sakrebulo üzvlərindən beşdə-birinin olması barədə orqanik qanunun bu tələbi 
aydın hesab oluna bilməz, onun nəzərə alınması ilə ki, orqanik qanuna daxil edilmiş 
dəyişikliklər nəticəsində, Sakrebulo sədrinin namizədliyini irəli sürmək hüququ Sakre-
bulonun istənilən üzvünə şamil edilir. Yəqin, bu cür dəyişikliyin orqanik qanunun bu 
maddəsinə də şamil edilməsi yaxşı olardı. 

Sakrebulo komissiyası sədrinin namizədliyinin irəli sürülməsi tələbi Sakrebu-
lo üzvlərinin ən azı 1/5-i yazılı formada irəli sürməlidir. Bu halda, əgər namizədlərin 
miqdarı iki və ya çoxdursa, Sakrebulo komissiyası sədrinin seçkiləri Sakrebulo sədrinin 
seçilməsi ilə analoji keçirilir, yəni irəli sürülmüş namizədlərin vahid siyahısı onların irəli 
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sürülməsi növbəliliyinə müvafi q olaraq tərtib edilir və bundan sonra açıq səsvermə adlıq 
formada və ya gizli səsvermə bülletenlər vasitəsi ilə keçirilir. Əgər yalnız iki namizəd 
irəli sürülərsə, bu halda Sakrebulo sədri müavininin seçilməsinin analoji qaydasından 
istifadə oluna bilər, hansı ki, namizədlərin bir-birinin ardınca yalnız 2 dəfə irəli sürülməsi 
mümkünlüyünü nəzərdə tutur. Sakrebulonun qərarı Sakrebulo üzvlərinin siyahısı ilə 
heyətin çoxluğu ilə qəbul olunur.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu Sakrebulo komissiyası 
sədrinin müavini vəzifəsini nəzərdə tutmur, lakin komissiyanın işinin daha yaxşı 
təşkil edilməsi və bununla əlaqədar ki, komissiyanın sədri öz funksiyalarını komissiya 
üzvləri arasında bölüşdürmək səlahiyyətinə malikdir, arzuolunandır ki, o, komissiyanın 
üzvlərindən birinə komissiya sədrinin müavininin vəzifəsini yerinə yetirməyi həvalə et-
sin. Bu halda, komissiyanın bu üzvü xüsusi icazə olmadan, komissiya sədrinin hüquq-
vəzifələrini onun olmadığı halda yerinə yetirmək hüququna malikdir. Əgər komissiyanın 
sədri öz əvəzedicisini müəyyənləşdirmirsə, komissiyanın əsasnaməsində bunun 
qeyd edilməsi arzuolunandır ki, komissiya sədrinin olmadığı zaman onun vəzifəsini 
komissiyanın ağsaqqal üzvü yerinə yetirir. Sakrebulo komissiyası sədrinin müavini 
özünüidarənin vəzifəli şəxsi deyildir, buna müvafi q olaraq, o, bu səlahiyyətləri pulsuz 
olaraq həyata keçirir. Sakrebulo komissiyası sədrinin əsas səlahiyyətləri “Yerli özünüidarə 
haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 35-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə verilmişdir, 
buna əsasən, Sakrebulo komissiyasının sədri:

  Komissiyanın iclaslarını çağırır, açır, onlara sədrlik edir və aparır;
  Gürcüstan qanunvericiliyi, Sakrebulo Əsasnaməsinin (reqlamentinin) və 
komissiyanın əsasnaməsi ilə müəyyən edilmiş prosedurlara əməl etməyi təmin edir;

  Komissiya iclası gündəliyinin layihəsini, müzakirə olunacaq məsələ üzrə çıxış 
etmək arzusunda olanların siyahısını tərtib edir, Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqla-
menti), komissiyanın əsasnaməsi ilə müəyyən olunmuş qaydada çıxış edənlərin 
sıralanmasını müəyyənləşdirir və onlara söz verir; 

  Məsələni səsə qoyur və nəticələrini elan edir;
  Komissiya iclasının protokollarına imza atır;
  Komissiyanın adı ilə hərəkət edir;
  Sakrebulonun qarşısında hesabat verməlidir;
  Gürcüstan qanunvericiliyi, Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) və komissiyanın 
əsəsnaməsi ilə müəyyənləşdirilmiş başqa səlahiyyətləri həyata keçir.

Bu əsas səlahiyyətlərdən başqa, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində), eləcə 
də, müvafi q komissiyanın əsasnaməsində komissiya sədrinin başqa səlahiyyətlərinin 
göstərilməsi arzuolunandır, şəxsən, komissiyanın sədri: 

  Komissiyanın üzvüdür, komissiyanın adından Sakrebuloda, eləcə də, onun 
hüdudlarından kənarda çıxış edir;

  Komissiya üzvlərindən onun müavinini təyin edir;
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  Komissiya üzvlərinə tapşırıqlar verir;
  Komissiyanın iclasında iştirak etmək üçün yerli özünüidarənin və dövlət orqanlarının 
nümayəndələrini, ekspertləri və mütəxəssisləri dəvət edir;

  Sakrebulo bürosu tərəfi ndən müəyyən edilmiş kvota çərçivələrində komissiyada iş 
üçün ekspert-mütəxəssisləri dəvət edir və onların namizədliklərini əmək müqaviləsi 
imzalamaq üçün Sakrebulo sədrinə təqdim edir; 

  Komissiyanın məsləhət şurasının tərkibini təyin edir; 
  Komissiya tərəfi ndən qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;
  Komissiya tərəfi ndən yerinə yetirilmiş iş barədə Sakrebuloya illik hesabat verir;
  Komissiya tərəfi ndən qəbul olunmuş qərarları, rəyləri, tövsiyələri və komissiya 
iclasının protokollarını imzalayır.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 35-ci maddəsinin 3-cü 
bəndinə əsasən, “Sakrebulo komissiyasının sədrini Sakrebulo vəzifədən götürə bilər. 
Sakrebulo komissiyası sədrinin vəzifədən götürülməsi məsələsini Sakrebulo qarşısında 
yazılı şəkildə Sakrebulonun sədri, büro, Sakrebulonun siyahısı ilə heyətin ən azı beşdə-
biri, buna müvafi q olaraq komissiyanın tərkibinin üçdə-ikisi qoya bilər. Əgər onun 
vəzifədən götürülməsi barədə təklifə Sakrebulo siyahısı ilə tərkibin yarıdan çoxu bu 
təklifə tərəf çıxarsa, Sakrebulo komissiyasının sədri vəzifədən götürülmüş hesab edilir”.

4.5 Sakrebulo komissiyası üzvünün hüquq-vəzifələri
Sakrebulo komissiyasının üzvü yalnız Sakrebulonun üzvü ola bilər. Komissiya üz-

vünün hüquqları və vəzifələri Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərindən irəli gəlir, lakin, 
necə ki komissiyanın üzvü, onun komissiya ilə əlaqədar spesifi k hüquq-vəzifələri ola 
bilər. Bir halda ki, “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu komis-
siya üzvünün spesifi k hüquq-vəzifələrini birbaşa müəyyənləşdirmir, o Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) və komissiyanın əsasnaməsi ilə müəyyən oluna bilər. Komis-
siya üzvünün hüquq-vəzifələri aşağıdakıları əhatə edə bilər: 

  Komissiyanın işində bərabərlik əsasında iştirak edə bilər;
  Müzakirə olunan məsələ barədə öz qeydlərini, təklifl ərini və fi kirlərini söyləyə bilər, 
fərqli mövqeyi ola bilər; 

  İstənilən vaxt komissiyanın tərkibindən gedə bilər;
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) və komissiya sədri tərəfi ndən ona həvalə 
olunmuş başqa səlahiyyətləri yerinə yetirə bilər.

Komissiya üzvünün komissiya üzvü səlahiyyətləri Sakrebulonun üzvünün 
səlahiyyətlərinin dayandırılması, komissiya üzvünün Sakrebulo sədrinin və ya Sakrebulo 
sədrinin müavininin seçilməsi, yaxud komissiyadan çıxmaq haqqında yazılı ərizənin 
təqdim olunduğu halda dayandırılır. Komissiya üzvü tərəfi ndən komissiyadan getmək 
barədə yazılı ərizə Sakrebulo aparatına təqdim olunmalıdır, bu isə qeydiyyatdan keçirilən 
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kimi onu Sakrebulonun mandat, prosedur və etika komissiyasına verməyə borcludur. 
Sakrebulonun mandat, prosedur və etika komissiyası məsələni öyrənərkən yoxlayır 
ki, “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 32-ci maddəsinin 
7-ci bəndinin tələbi (Sakrebulonun üzvü sakrebulonun ən azı bir komissiyasının üzvü 
olmalıdır) pozulmayıb ki. Əgər pozuntuya yol verilməyibsə, Sakrebulonun mandat, pros-
edur və etika komissiyası Sakrebulo üzvünə o barədə işarə verməlidir ki, Sakrebulonun 
mandat, prosedur və etika komissiyası Sakrebulonun yaxın iclasına komissiya üzvünün 
ərizəsini tanış edəcəkdir. Sakrebulo Sakrebulo üzvünün bu ərizəsini arayış qismində, 
səsvermədən kənar qəbul edir. Komissiya üzvünün səlahiyyətləri komissiya üzvünün 
komissiyadan getmək barədə yazılı ərizənin təqdim olunduğu andan dayandırılır.

4.6 Sakrebulo komissiyasının iclası
Sakrebulo orqanı kollegial orqandır, hansı ki, onun kompetensiyasına aid olan məsələləri 

müzakirə edir və komissiyasının iclasında qərar qəbul edir. Sakrebulo komissiyası ən azı 
3 şəxsdən ibarət olmalıdır. Beləliklə, Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) müəyyən 
edə bilər ki, Sakrebulonun komissiyası, əgər komissiyanın sədri və komissiyanın iki üzvü 
seçilmişdirsə, işə başlamaq səlahiyyətinə malikdir.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu ilə komissiya iclaslarının 
keçirilməsi qaydası müəyyənləşdirilməmişdir. Onunla əlaqədar ki, Sakrebulonun bütün 
komissiyalarının iclasının keçirilməsinin vahid qaydası olacaqdır, arzuediləndir ki, bu 
məsələ komissiyaların əsasnamələri ilə deyil, Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə 
tənzimlənsin. Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) komissiyaların iclaslarının 
keçirilməsi qaydası aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilə bilər: 

  Komissiyanın birinci təşkilati iclası komissiyanın tərkibinin təsdiq olunmasından 
3 gün keçmiş müddətdə çağırılmalıdır. Komissiyanın birinci təşkilati iclası komis-
siya sədrinin müavinini seçir, lazım gəldikdə köməkçi komissiyaları yaradır və 
funksiyaları komissiya üzvləri arasında bölüşdürür. 

  Komissiyanın iclası heç olmasa ayda iki dəfə keçirilməlidir. Komissiya iclasının 
keçirilməsi cədvəlini, komissiya sədrinin təqdimatı ilə, Sakrebulonun sədri təsdiq 
edir. Komissiya iclasının keçirilməsi cədvəli kütləvi elan olunur. Sakrebulo 
komissiyasının əsasnaməsində həmçinin Sakrebulo komissiyasının növbədən- 
kənar iclasının keçirilməsi qaydası nəzərdə tutulmalıdır. Komissiyanın növbədən 
-kənar iclası Sakrebulo sədrinin, Sakrebulo bürosunun, komissiya sədrinin və 
yaxud komissiya üzvlərinin 1/3-nin təşəbbüsü ilə çağırılmalıdır. Eləcə də, komis-
siya Sakrebulonun və yaxud Sakrebulo bürosunun tapşırığı ilə, onun tərəfi ndən 
müəyyənləşdirilmiş müddətdə iclas keçirməyə və məsələni müzakirə etməyə bor-
cludur. Sakrebulo iclasları zamanı komissiya Sakrebulonun tapşırığı ilə, ayrı-ayrı 
məsələləri təcili surətdə müzakirə etmək məqsədi ilə toplanıla bilər. 
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  Sakrebulo komissiyasının iclaslarını komissiyanın sədri, onun olmadığı hallarda isə 
komissiya sədrinin müavini çağırır və aparır. Komissiyanın iclasının gündəliyini 
komissiyanın sədri komissiyanın iş planı əsasında tərtib edir. 

  Sakrebulo sədrinin, Sakrebulo bürosunun və ya müvafi q komissiyaların qərarları ilə 
komissiyaların birgə iclası keçirilə bilər. 

  Komissiyanın iclasları, bir qayda olaraq, komissiyanın iclası üçün ayrılmış salonda 
keçirilir. Komissiyanın qərarı ilə, komissiyanın sədri ilə razılıq əsasında komissiyanın 
səyyar iclası da keçirilə bilər. 

  Sakrebulo komissiyası iclasının keçirilməsinin yeri, vaxtı və gündəliyi barədə və 
müzakirə olunacaq məsələlər üzrə maraqlı şəxslər tərəfi ndən fi kir yürüdülməsi vaxtı 
barədə arayış Sakrebulo aparatı tərəfi ndən komissiyanın iclasının keçirilməsinə 7 
gün qalmış elan olunmalıdır.

4.7 Sakrebulo komissiyası işinin ümumi qaydası
Sakrebulo komissiyalarının işinin ümumi qaydası aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilə 

bilər:  
  Sakrebulo komissiyasının iclası kütləvidir. Komissiyanın iclası və yaxud iclasın 
hissəsi, əgər iclasda müzakirə olunacaq məsələ ilə əlaqədar göstəricilərin aşkarlanması 
qadağandırsa və ya qanunla məhdudlaşdırılmışdırsa, komissiya üzvləri siyahısı ilə 
heyətin əksəriyyətinin qərarı ilə bağlı elan olunmalıdır. Sakrebulo sədrinin, Sakrebu-
lo üzvlərinin, icra başçısının (merin), eləcə də, iclasa xüsusi dəvət olunmuş şəxslərin 
komissiyanın qapalı iclasında iştirak etmək hüququ vardır. 

  Sakrebulo aparatı iclasın keçirilməsinə 7 gün qalmış, elan verilməsini təmin 
etməlidir, hansında ki, komissiya iclasının keçirilməsi yeri, vaxtı və gündəliyi, eləcə 
də, müzakirə olunası məsələlər üzrə maraqlı şəxslər tərəfi ndən fi kir mülahizəsinin 
təqdim olunması qaydası göstərilməlidir. 

  İstənilən şəxsin öz təklifl ərini, yaxud da qeydlərini komissiyanın iclasına çıxarılacaq 
məsələ ilə əlaqədar arayışda göstərilmiş fi kir mülahizələrinin təqdim olunması 
müddətində Sakrebulo aparatına təqdim etmək hüququ vardır.

  Özünüidarə vahidində qeydə alınmış seçiciyə komissiyanın iclasında iştirak etmək 
hüququ verilməlidir. O, bu barədə komissiya iclasınnın keçirilməsinə 2 gün qalmış 
Sakrebulo aparatına məlumat verməlidir. Sakrebulo aparatı daxil olmuş məktubları 
sistemləşdirir, təklifl ərin təşəbbüsçüləri ilə razılaşma əsasında oxşar təklifl əri 
birləşdirir və komissiyanın iclasında  çıxış etmək arzusunda olanların siyahısını 
sədrə təqdim edir. 

  Komissiyanın onun tərəfi ndən müzakirə olunacaq məsələlərin işlənib-hazırlanması 
üçün icra hakimiyyətinin (meriyanın) müvafi q xidmətlərinin, elmi idarələrin, 
ictimaiyyətin nümayəndələrindən komissiyanın qruplarını yaratmaq hüququ vardır.
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  Həm komissiya üzvlərinin, həm də komissiyanın iclasına dəvət olunmuş və iştirak 
edən şəxslərin komissiya iclası sədrinin icazəsi ilə komissiyanın iclasında məsələnin 
müzakirəsi zamanı təklifl ərini təqdim etmək hüququ vardır. Debatın dayandırılması 
barədə səsvermə barədə təklif səsvermə üzrə yalnız o zaman baş verə bilər, nə za-
man ki, komissiyaya daxil olan bütün fraksiyaların nümayəndələrinə öz fi kirlərini 
söyləmək imkanları veriləcəkdir. 

  Ona müzakirə üçün verilmiş normativ aktın layihələri üzrə məruzəni komis-
siya Sakrebulo tərəfi ndən müəyyən edilmiş vaxtda təqdim etməlidir. Əgər müddət 
müəyyən edilməmişdirsə, komissiya məruzəni Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqla-
menti) üzrə müəyyənləşdirilmiş ümumi müddət çərçivələrində (müddət kimi bir ay 
müəyyən edilməsi qəbulolunandır) təqdim etməlidir.

  Əgər komissiyaya verilmiş bir neçə layihə eyni məsələyə aid olarsa, komissiya 
əsas kimi onlardan hansına zəmanət verilməsini həll edir. Qalan normativ aktların 
layihələri üzrə ayrıca qərarların çıxarılması baş vermir. Əgər komissiya üzvlərindən 
biri yenə də başqa hər hansı bir normativ aktın layihəsini əsas kimi hesab edirsə, 
məsələ səsvermə ilə həll olunur. 

  Əgər onda komissiya üzvlərinin yarısı iştirak edirsə, komissiya iclası qərar qəbul 
etmək səlahiyyətinə malikdir. Qərar qəbul olunması komissiyanın iclasında iştirak 
edən üzvlərin çoxluğu ilə baş verir. Əgər bir neçə komissiya məsələni birgə iclasda 
müzakirə edirsə, səsvermə hər komissiya üçün ayrı-ayrılıqda keçirilir.
  Komissiyanın iclasında qərar açıq səsvermə ilə qəbul olunur. Səslərin bərabər 
bölündüyü halda komissiya sədrinin həlledici səs hüququ vardır. Komissiyanın 
qərarı ilə, müzakirə olunan məsələ üzrə gizli səsvermə keçirilə bilər.

  Komissiyanın iclasında müzakirə olunacaq layihələri komissiya Sakrebulonun 
iclasında müzakirə üçün hazırlanmış, qeyri-kifayət və ya qəbul olunmaz hesab edə 
bilər. 
  Komissiyanın iclasında həmçinin komissiyanın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin 
aktual məsələləri, petisiyalar, vətəndaşların şikayətləri və ərizələri, vəzifəli şəxlərin 
izahatları, informasiyaları və yoxlanışların nəticələri müzakirə olunur.

  Komissiya müzakirə olunacaq məsələlərlə əlaqədar tövsiyələr, qənaətlər, təklifl ər, 
təşkilati məsələlərlə əlaqədar isə - qərarlar qəbul edir. 

  Komissiya üzvünün, hansı ki, komissiyanın qərarı ilə razılaşmır, öz fi kir mülahizəsinin 
komissiya iclasının protokoluna daxil olunmasını tələb etmək və Sakrebulonun 
iclasına onun tanış edilməsini və yaxud müştərək məruzəçi kimi çıxış etməyi tələb 
etmək hüququ vardır. 

  Sakrebulonun iclasında komissiyanın sədri komissiyanın rəyinin çıxarılması üçün 
bir və ya bir neçə məruzəçi təyin edir. Komissiyanın qərarları yazılı şəkildə Sakre-
bulonun bürosuna təqdim olunur. Qərarlarda müvafi q məsələlər üzrə komissiyanın 
rəyi, onun həlli üçün tövsiyələr və Sakrebulo iclasında komissiya tərəfi ndən təyin 
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edilmiş məruzəçilər qeyd olunmalıdır. 
Qərarlarda komissiya üzvləri azlığının fi kirləri və bu məsələ barədə komissiyanın 

mövqeyi də qeyd edilməlidir. 
Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) və komissiyaların əsasnamələrində təkrarların 

aradan qaldırılması məqsədi ilə, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) belə 
bir göstərişin qeyd edilməsi arzuolunandır ki, Sakrebulo iclasının iş qaydası komissiya 
iclasının işinə də şamil edilir. 

4.8 Sakrebulo komissiyası fəaliyyətinin təmin edilməsi və komissiya 
iclasının protokolu

Komissiyanın təşkilati-texniki xidmətini və fəaliyyətini Sakrebulo aparatı təmin edir. 
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 28-ci maddəsinin 2-ci 
bəndinə əsasən, komissiyanın sədri tərəfi ndən Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə 
müəyyən edilmiş qaydada komissiyada işləmək, müvəqqəti və ya komissiyanın səlahiyyət 
müddəti ilə, həm pullu və həm də ödənişdən kənar şəxslər dəvət oluna bilər. Komissiyaya 
ekspertlərin və məsləhətçilərin dəvət olunması məsələsini təkbaşına komissiyanın sədri 
müəyyənləşdirir. Orqanik qanunun 28-ci maddəsinə əsasən, onun komissiyada işləmək 
üçün şəxsləri dəvət etmək hüququ vardır. Lakin onların əməkhaqqlarının ödənilməsi 
məsələsinin Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə nizama salınması zəruridir. İlk 
növbədə, Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilməsi arzuolunandır ki, 
komissiyalarda əməkhaqqları verilməklə mütəxəssislərin kvotasnı Sakrebulonun bürosu 
müəyyən edir. Belə hallarda, komissiyanın sədrinə özünüidarə vahidinin büdcəsindən 
komissiyaya dəvət olunmuş şəxslər üçün hansı məbləğin ayrıldığı və neçə mütəxəssis 
dəvət edilməsinin mümkün olduğu əvvəlcədən bildirilir. O ki, qaldı komissiyaya dəvət 
olunmuş şəxslərlə əmək müqavilələrinin imzalanmasına, Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) yazılmalıdır ki, komissiyada işə dəvət olunmuş şəxslər Sakrebu-
lo aparatının ştatdankənar qulluqçularıdırlar və buna müvafi q olaraq, onlarla əmək 
müqaviləsini Sakrebulonun sədri imzalamalıdır. 

Komissiya kollegial orqandır, ona görə də, “Ümumi İnzibati Məcəllə”nin 106-
cı maddəsinin birinci bəndinə əsasən, komissiya iclası protokolunun tərtib olunması 
məcburidir. Komissiya iclasının keçirildiyi vaxt və yeri, komissiya iclası sədrinin və 
komissiya iclasında iştirak edən şəxslərin kimliyi, komissiya gündəliyinin məsələləri, 
irəli sürülmüş bütün təklifl ər, səsvermənin yekunları və qəbul olunmuş qərar komissiya 
iclasının protokolunda əks olunmalıdır. İclasın protokolunu komissiyanın sədri imzalayır. 

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) göstərilməlidir ki, Sakrebulo 
komissiyası iclası protokolunun tanış edilməsi və saxlanması barədə Sakrebulo iclası 
protokolu üçün müəyyən olunmuş qaydalar şamil edilir. 

Sakrebulonun üzvü, Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri və orqanları 



118

4.9 Sakrebulonun müvəqqəti işçi qrupu 
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 29-cu maddəsinə əsasən, 

“ Ayrı-ayrı məsələləri öyrənmək məqsədi ilə Sakrebulo lazım gəldiyi halda müvəqqəti işçi 
qruplarını yaratmaq səlahiyyətlərinə malikdir”. “Ayrı-ayrı məsələlər” dedikdə, nəyin 
nəzərdə tutulduğu və hansı növdə olması qanunla konkretləşdirilməmişdir. Praktikada iki 
tip müvəqqəti işçi qrupu ola bilər:

  Müvəqqəti işçi qrupu, hansı ki, Sakrebulonun səlahiyyətinə aid olan konkret 
məsələnin xüsusi öyrənilməsi məqsədi ilə yaradılır;

  Müvəqqəti işçi qrupu, hansı ki, Sakrebulo tərəfi ndən müzakirə olunan məsələ üzrə 
yaranmış fi kir müxtəlifl iyini aradan qaldırmaq və fraksiyaların mövqelərini müqayisə 
etmək məqsədi ilə (razılaşdırıcı qrup və ya infrastruktur qrupu) yaradılır.

Birinci tip işçi qrupunun yaradılması zəruriyyəti o halda meydana çıxır, nə zaman ki, 
verilmiş məsələ Sakrebulonun hər hansı bir komissiyasının sahəsinə sığışmır, Sakrebu-
lonun müxtəlif komissiyalarının müdaxiləsini tələb edir və məsələnin kompleks şəkildə 
öyrənilməsi/yaxud məsələnin öyrənilməsi forması komissiyaların işinin adi formasından 
fərqlidir və müvafi q mütəxəssislərin dəvət olunması vacibdir. 

İkinci tip işçi qrupunun yaradılması zərurəti, bir tərəfdən, Sakrebulo tərəfi ndən 
qəbul olunası qərar üzrə fi kir ayrılığının meydana çıxması zamanı baş verir, nə zaman 
ki, Sakrebulonun iclasında vahid mövqeyə gəlmək mümkün olmur, bu isə qərar qəbul 
edilməsinə mane olur. Məsələn, əgər Sakrebulo nə Sakrebulo sədri tərəfi ndən təqdim 
edilmiş büdcənin layihəsi üzrə və nə də onun tərəfi ndən deyilmiş qeydlərin “alterna-
tiv” layihəsinin qəbul olunması mümkün olmazsa, razılaşdırıcı müvəqqəti işçi qru-
punun yaradılması vacibdir, hansı ki, Sakrebulonun fraksiyaları və icraçı orqanın 
nümayəndələrinin iştirakı ilə büdcənin qabul oluna biləcək layihəsini işləyib-hazırlaya 
biləcəkdir. Digər tərəfdən, Sakrebulo qərarının səs çoxluğu ilə qəbul olunması müm-
kündür, lakin məsələnin əhəmiyyəti ilə əlaqədar, ümumi konsensusun tapılması vacibliyi 
məcburi olsun. Bu halda Sakrebulo fraksiyasının, hansının ki, prinsipial fərqli mövqeyi 
vardır, mövqeləri uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə müvəqqəti işçi qrupunu yaratmaq tələbini 
irəli sürmək hüququ vardır. 

Müvəqqəti işçi qrupunun yaradılması barədə qərarı Sakrebulo qəbul edir. “Yerli 
özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 29-cu maddəsinin 2-ci bəndinə 
əsasən “Müvəqqəti işçi qrupunun üzvlərini və sədrini işçi qrupunun səlahiyyətləri 
müddətinə, hansı ki, 3 aydan artıq olmamalıdır, öz tərkibindən Sakrebulo seçir”. 
Gördüyümüz kimi, qanunun bu maddəsi ilə əlaqədar, müvəqqəti işçi qrupunun 
formalaşdırılması Sakrebulo komissiyasının formalaşdırılmasından fərqlidir. Sakrebulo 
komissiyasını formalaşdırarkən əvvəlcə komissiya sədrinin seçilməsi baş verir, sonra isə 
komissiya tərkibinin təsdiq olunması. Müvəqqəti işçi qrupunun formalaşdırılması zamanı 
Sakrebulo öz tərkibindən eyni bir vaxtda müvəqqəti işçi qrupunun həm sədrini və həm 
də üzvlərini seçir. Buna baxmayaraq, müvəqqəti işçi qrupunun formalaşdırılması zamanı 
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komissiyanın formalaşdırılmasının müəyyən edilmiş proporsional heyətlərinə əməl 
etmək prinsipi nəzərə alınmalıdır. O halda ki, əgər interfraksiyaçı qrup yaradılırsa, onda 
fraksiyalanın proporsional deyil/ əksinə bərabər nümayəndəliklərinin yaradılmasına əməl 
etmək məcburidir. 

Müvəqqəti işçi qrupunun yaradılması barədə Sakrebulonun qərarında onun yaradılması 
məqsədi, təhqiq edəcəyi məsələlərin dairəsi, səlahiyyətlərin müddəti və üzvlərin miqdarı 
göstərilməlidir. Müvəqqəti işçi qrupunun əsasnaməsini, hansında ki, onun səlahiyyətləri 
və işinin təşkilati məsələləri müəyyənləşdirilmiş olmalıdır, müvəqqəti işçi qrupu işləyib-
hazırlayır və Sakrebulonun bürosu təsdiq edir. 

Sakrebulo müvəqqəti işçi qrupu səlahiyyətlərinin müddəti başa çatanadək, onun 
səlahiyyətlərinin müvəqqəti dayandırılması və məsələnin öyrənilməsinin dayandırılması 
və yaxud müvəqqəti işçi qrupu tərkibinin dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul edə bilər. 

Müvəqqəti işçi qrupu səlahiyyətlərinin müddəti 3 aydan artıq olmamalıdır. Səlahiyyətlər 
müddətinin başa çatmasınadək müvəqqəti işçi qrupu qərar layihəsini və yaxud müzakirə 
olunacaq məsələ barədə qənaəti təqdim etməyə borcludur. Sakrebulo bu müddətin başa 
çatmasınadək, müvəqqəti işçi qrupundan cari hesabatla çıxış etməsini tələb edə bilər. 

İşçi qrupunun hesabatı Sakrebulo iclasının gündəliyinə daxil olunur və işçi qrupu 
səlahiyyətləri müddətinin başa çatmasınadək dinlənilməlidir. İşçi qrupunun hesabatı 
dinlənildikdən sonra (əgər işçi qrupunun səlahiyyət müddəti başa çatmışdırsa, eləcə də, o 
halda, əgər Sakrebulo işçi qrupunun işini qeyri-məqbul hesab edərsə və yaxud əgər məsələ 
aktuallığını itirərsə və Sakrebulo bu məsələnin öyrənilməsinin davam etdirilməsini vacib 
saymazsa), Sakrebulo onun səlahiyyətlərini dayandırır. Əgər işçi qrupu 3 ay müddətində 
məsələni həll edə bilməzsə və yaxud Sakrebulo onun hesabatını natamam hesab edərsə, 
məsələnin əlavə öyrənilməsi məqsədi ilə, Sakrebulo həmin məsələ üzrə yeni müvəqqəti 
işçi qrupu yaratmaq səlahiyyətinə malikdir. 

Sakrebulonun müvəqqəti işçi qrupunun sədri Sakrebulonun vəzifəli şəxsi hesab edilmir 
(o maaş almır və Sakrebulo bürosunun üzvü deyildir). Beləliklə, o məhdudiyyət, hansı ki, 
Sakrebulonun sədrinə və Sakrebulo müavininə müəyyən edilmişdir ki, onlar Sakrebulo 
komissiyasının üzvləri ola bilməzlər, bu müvəqqəti işçi qrupuna şamil edilmir. Əksinə, 
arzuediləndir ki, barışdırıcı və yaxud infrastrukturlu müvəqqəti işçi qrupunun rəhbərliyini 
məhz Sakrebulo sədri öz öhdəsinə götürsün. 

Sakrebulonun müvəqqəti işçi qrupunun sədrinin, sədrin müavininin seçilməsi və 
yenidən seçilməsi, müvəqqəti işçi qrupunun iclası, iclasda qərarların qəbul olunması qru-
pun işinin, onun fəaliyyətinin təmin edilməsi və protokolun tərtib olunması qaydası Sakre-
bulo komissiyası üçün müəyyən edilmiş qaydalara analoji surətdə müəyyənləşdirilir, əgər 
işçi qrupunun əsasnaməsi ilə başqa qayda müəyyən edilməzsə.
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V Fəsil. Sakrebulonun fraksiyası

5.1 Sakrebulo fraksiyasının təsis edilməsi və qeydiyyatdan keçməsi
Fraksiya ümumi-siyasi görüşlərə malik Sakrebulo üzvlərinin könüllü birliyidir, hansı 

ki, Sakrebuloda onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə yaradılır. Buna müvafi q 
olaraq, qanun Sakrebulo fraksiyasının yaradılması imkanlarına yol verir və ona məcburiyyət 
xarakteri həvalə etmir. Fraksiyaya üzvün qəbulu, ondan çıxmaq və yaxud azad olunmaq, 
onun rəhbər orqanlarının və vəzifəli şəxslərinin seçilməsi qaydası, fraksiya üzvlərinin 
səlahiyyətləri, məqsədləri və vəzifələri, əsasnamənin qəbulu və ya ona dəyişikliklərin daxil 
edilməsi proseduru, iclasların keçirilməsi və qəbul olunması qaydası fraksiyanın əsasnaməsi 
ilə müəyyənləşdirilir, hansını ki, fraksiyanın ümumi iclası qəbul edir. 

Fraksiyanın yaradılmasının əsası Sakrebulo üzvlərinin siyasi baxışlarıdır. Bununla 
əlaqədar, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) göstərilmək arzuolunandır 
ki, bir partiyanın üzvləri yalnız bir fraksiya yarada bilərlər. Partiyanın üzvünün, əgər 
onun partiyasının üzvləri fraksiya yaratmışlarsa, başqa fraksiyaya daxil olmaq hüququ 
olmamalıdır. Orqanik qanuna əsasən, Sakrebulonun üzvü yalnız bir fraksiyada birləşə 
bilər. Bir halda ki, fraksiya Sakrebulo üzvlərinin könüllü birliyidir, Sakrebulo üzvünün 
istənilən vaxt fraksiyadan getmək hüququ vardır. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın 
orqanik qanununun 31-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, Sakrebulo fraksiyasını yarat-
maq üçün onda Sakrebulonun ən azı 3 üzvünün birləşməsi vacibdir. 

Fraksiya həm partiyalılıq, eləcə də qeyri-partiyalılıq əsasında (bu halda bu cür frak-
siyaya Sakrebulonun partiya üzvü olmayan üzvləri də daxil ola bilərlər) yaradıla bilər. 
Buna baxmayaraq, fraksiya siyasi xarakterli təşkilatdır və bütün o məhdudiyyətlər, 
hansılar ki, bu cür təşkilat üçün müəyyənləşdirilmişdir, buna da şamildir. Şəxsən, milli, 
ərazi və yaxud başqa şəxsi əlamətlə (dini, peşə və s.) fraksiya yaratmaq yolverilməzdir. 

Orqanik qanunla fraksiyaların qeydiyyatdan keçirilməsi prosedurları müəyyən 
edilməmişdir. Bu məsələ Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə tənzimlənməlidir. 
Fraksiyanın qeydiyyatdan keçirilməsi prosedurlarını müəyyənləşdirərkən, aşağıda 
verilmiş tövsiyə qaydalarından istifadə edə bilərik.

Sakrebulonun fraksiyalarını Sakrebulonun bürosu qeydiyyatdan keçirir, özü də man-
dat, prosedur və etika komissiyasının təqdimatı ilə. Fraksiyanın qeydiyyatdan keçirilməsi 
üçün fraksiya sədrinin və fraksiyada birləşmiş Sakrebulo üzvlərinin yazılı ərizəsi 
və fraksiyanın əsasnaməsi zəruridir. Sakrebulo üzvlərinin birliyi onun qeydiyyatdan 
keçirildiyi andan fraksiya statusu alır. 

Fraksiya qeydiyyatdan keçənədək öz tərkibindən fraksiyanın sədrini seçməlidir, hansı 
ki, fraksiyanın Sakrebulonun mandat, prosedur və etika komissiyasına qeydiyyatdan 
keçmək üçün ərizə ilə müraciət edir. Ərizədə fraksiyanın adı, sədrinin və fraksiya 
üzvlərinin kimliyi qeyd olunur. Ərizə fraksiyanın bütün üzvləri tərəfi ndən imzalanmalıdır. 

Sakrebulonun üzvü, Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri və orqanları 



121

Ərizəyə fraksiya tərəfi ndən qəbul olunmuş fraksiya əsasnaməsi də əlavə edilməlidir. 
Fraksiyanın qeydə alınması məsələsini yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci 

iclasında Sakrebulonun mandat, prosedur və etika komissiyası (daimi komissiyanın 
yaradılmasınadək isə - müvəqqəti mandat komissiyası) müzakirə edir və rəyi Sakre-
bulonun bürosuna (Sakrebulonun bürosu formalaşdırılana qədər isə - Sakrebulonun 
sədrinə) təqdim edir. Sakrebulonun birinci iclasında Sakrebulonun sədri müvəqqəti 
mandat komissiyasının rəyi təqdim olunan andan dərhal sonra Sakrebulo iclasına 
fraksiyanın təsis edilməsi barədə məlumat verməlidir. Sakrebulo Sakrebulonun sədrinin 
bu bəyanatını arayış kimi səsvermədən kənar qəbul edir və fraksiya qeydiyyatdan keçmiş 
hesab olunur. Sakrebulo bürosu formalaşdıqdan sonra təsis edilmiş fraksiyanın qeydiyy-
atdan keçməsi üçün fraksiya üzvlərinin ərizəsi və fraksiyanın əsasnaməsi Sakrebulonun 
mandat, prosedur və etika komissiyasına verilir. Sakrebulonun mandat, prosedur və eti-
ka komissiyası ərizəni və fraksiyanın nizamnaməsini təqdim olunduğu andan Sakrebu-
lonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilmiş (ən geci 3 gün ərzində) müddətdə 
müzakirə etməlidir. Komissiya fraksiyanın ərizəsi və nizamnaməsini müzakirə edərkən 
yalnız fraksiyanın təsisinin “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 
31-ci maddəsinin tələbləri ilə uyğun gəlib-gəlmədiyini müəyyən etməlidir. O halda, əgər 
təqdim edilmiş əsasnamə “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 
31-ci maddəsinin tələblərinə uyğun gəlirsə, yəni, əgər fraksiya milli, ərazi və ya başqa 
şəxsi əlamətlə yaradılmayıbsa, komissiya Sakrebulo bürosuna müvafi q rəy təqdim edir. 

Yeni fraksiyanın yaradılması məsələsi Sakrebulonun ən yaxın iclasının gündəliyinə 
daxil edilməlidir və onu növbədənkənar (gündəliyin birinci məsələsi kimi) müzakirə 
etməlidirlər. Sakrebulonun mandat, prosedur və etika komissiyasının müsbət rəyi 
təqdirində, Sakrebulo rəyi məlumat şəklində səsvermədən kənar qəbul edir və fraksiya 
qeydiyyatdan keçirilmiş hesab olunur. Bu halda, əgər Sakrebulonun mandat, prosedur 
və etika komissiyası hesab edərsə ki, “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik 
qanununun 31-ci maddəsinin tələbi pozulmuşdur və Sakrebuloya əsaslandırılmış mənfi  
rəy təqdim edilmişdir, onda Sakrebulo fraksiyanın yaradılmasına rədd cavabı vermək 
barədə qərarı səsvermə yolu ilə qəbul edir. Əgər Sakrebulo fraksiyanın yaradılmasına 
rədd cavabı vermək barədə qərar qəbul edə bilməzsə, onda fraksiya qeydiyyatdan keçmiş 
hesab olunur. 

Fraksiya yeni üzvün qəbul edilməsi, üzvün getməsi və ya çıxarılması, nizamnaməyə 
dəyişikliklər, fraksiya sədrinin dəyişilməsi barədə Sakrebulonun mandat, prosedur 
məsələləri və etika komissiyasına dərhal məlumat verməlidir. Əgər fraksiyadan üzvlərin 
getməsi və ya çıxarılması nəticəsində onda birləşmiş Sakrebulonun 3 üzvündən az şəxs 
qalarsa, fraksiya ləğv olunmuş hesab edir, bu barədə isə Sakrebulonun mandat, prosedur 
məsələləri və mandat komissiyası yaxın iclasda Sakrebuloya məlumat verir. Belə halda 
da fraksiyanın ləğv edilməsi haqqında qərar məlumat qismində səsəqoyulmadan kənar 
qəbul edilir. 
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Fraksiyanın yaradılmasına rədd cavabı verilməsi və ya fraksiyanın ləğv olunması 
barədə Sakrebulonun qərarı həmin qərarın qəbul olunmasından bir ay müddətində 
məhkəməyə şikayət oluna bilər. 

5.2 Sakrebulo fraksiyasının hüquqları
Sakrebulo fraksiyasının yaradılmasından məqsəd ümumi siyasi baxışlara ma-

lik Sakrebulo üzvlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsindən, Sakrebuloda və Sakre-
bulodan kənar öz mövqeyini nümayiş etdirməkdən və keçirməkdən ibarətdir. Bununla 
əlaqədar, Sakrebulo fraksiyasının hüquqları qərarların işlənib-hazırlanması, müzakirəsi 
və qəbul olunması prosesinə fraksiyanın daha fəal qoşulmasına yönəldilmişdir. Sakrebulo 
fraksiyasının hüquqları Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) əks olunmalıdır, 
hansı ki, özünüidarənin əhəmiyyətli normativ aktlarından biridir və fraksiya hüquqlarının 
həyata keçirilməsinin təminatını yaradır.

Fraksiyanın öz mövqeyini real göstərməsi və müdafi ə etməsi üçün, onun aşağıdakı 
hüquqları olmalıdır: 

  Sakrebulonun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin həlli ilə əlaqədar öz xəttini 
bildirmək və keçirmək; 

  Sakrebulonun iclasında müzakirə olunacaq məsələlər barədə fraksiyanın vahid mövqeyi-
ni bildirmək və iclasda məruzəçinin təyin edilməsi barədə qərar qəbul etmək;
  Fraksiyaların koalisiyası və ya başqa fraksiyalarla birləşmək, fraksiyanın ləğv 
edilməsi, fraksiyanın nizamnaməsinin və ya bəyannaməyə dəyişikliklərin və 
əlavələrin daxil edilməsi haqqında qərar qəbul etmək;
  Fraksiyanın nizamnaməsini qəbul etsin və ona dəyişikliklər etsin; fraksiyanın 
nizamnaməsi ilə müəyyən olunmuş qayda ilə fraksiyanın vəzifəli şəxslərini seçsin 
və yenidən seçsin; 

  Fraksiyanın fəaliyyəti məsələləri üzrə qərar qəbul etsin; 
  Sakrebulonun vəzifəli şəxslərinin seçkili vəzifələri üzrə namizədləri təqdim etsin;
  Fraksiyanın proporsional nümayəndəli kvotlarından istifadə etmək məsələlərini həll 
etsin; 
  Normativ aktlar layihələrini işləyib-hazırlasın və Sakrebulonun müzakirəsinə təqdim 
etsin;
  Sakrebulonun bütün komissiyalarına və müvəqqəti işçi qruplarına fraksiyanın heç 
olmasa bir nəfər üzvünü daxil etsin;

  Ayrı-ayrı məsələlər üzrə müvəqqəti işçi qruplarının yaradılmasını tələb etsin; 
  Sakrebulo tərəfi ndən yaradılmış orqanların və Sakrebulonun qarşısında hesabat 
verməli olan vəzifəli şəxslərə sualla müraciət etsin;

  Sakrebulo tərəfi ndən seçiləcək, təyin ediləcək, təsdiq olunacaq və yaxud o 
namizədlər barədə, hansılar ki, təyin olunmasına razılığı Sakrebulo verir, Sakrebu-
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lonun komissiyasında və Sakrebulonun iclasında fi kir yürüdür;
  İldə iki dəfə, Sakrebulo bürosu tərəfi ndən təsdiq edilmiş cədvələ müvafi q olaraq, 
Sakrebulonun iclasında fraksiyanın bir saatlıq məruzəsini etsin;

  Özünüidarə vahidinin informasiya vasitələrində öz nöqteyi-nəzərini və müraciətini 
elan etsin; 
  Fraksiyaların koalisiyasını yaratsın, onlarda birləşsin və yaxud çıxsın; 
  Fraksiya nümayəndəsinin Sakrebulonun iclasında fraksiyadan kənar üzvə nisbətən 
sözlə çıxış etməyin növbəlilik üstünlüyü vardır.

Fraksiya hüquqlarından ən əhəmiyyətlilərindən biri Sakrebulonun komissiyasında 
və yaxud müvəqqəti işçi qrupunda heç olmasa bir nəfər nümayəndəsinin olmasıdır. 
Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilməsi arzuolunandır ki, o halda, 
əgər fraksiya tərəfi ndən komissiyaya və yaxud müvəqqəti işçi qrupuna təqdim edilmiş 
Sakrebulonun üzvü keçə və ya fraksiyadan çıxarılarsa, fraksiyanın, öz kvotasına müvafi q 
olaraq bu komissiyaya, yaxud da müvəqqəti işçi qrupuna fraksiyanın yeni üzvünün 
namizədliyini təqdim etmək hüququ vardır. 

Fraksiya nümayəndələrinin miqdarı Sakrebulo komissiyaları və müvəqqəti işçi 
qruplarında (interfraksiyalı qrupdan başqa) fraksiyada birləşmiş üzvlərin miqdarına 
müvafi q olaraq müəyyənləşdirilir. Fraksiyaların proporsional nümayəndəliyinin 
kvotalarını Sakrebulonun bürosu Sakrebulonun mandat, prosedur məsələləri və etika 
komissiyasının təqdimatı əsasında müəyyənləşdirir.

Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə fraksiyanın Sakrebulo bürosunun bu 
qərarlarınınhüquqa uyğunluğu məsələsini Sakrebulonun iclasında qoymaq hüququ vardır. 
Sakrebulo bu məsələni növbədənkənar müzakirə etməlidir. 

Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyənləşdirmək arzuolunandır ki, 
Fraksiyanın proporsional nümayəndəliklərinin dəyişdirildiyi təqdirində, Sakrebu-
lonun komissiyaları və müvəqqəti işçi qruplarında fraksiyanın nümayəndəliyinin fərdi 
məsələsini müvafi q fraksiya həll edir. Fraksiya istənilən vaxt onun tərəfi ndən təqdim 
edilmiş üzvün fraksiyanın başqa üzvü ilə dəyişdirə bilər, bu məsələ barədə də müvafi q 
komissiyanın (müvəqqəti işçi qrupunun) sədrinə yazılı məlumat verməlidir.

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) fraksiyaların koalisiyasının yaradılması 
məsələsi nəzərə alına bilər. Fraksiyaların koalisiyası fraksiyaların könüllü, müvəqqəti 
birliyidir. Bundan məqsəd fraksiyaların fəaliyyətini birgə əlaqələndirməkdən ibarətdir. 
Fraksiyaların koalisiyasının nizamnaməsi və əlaqələndirici orqanı ola bilər, hansının ki, 
səlahiyyətləri, strukturu və işinin təşkili koalisiyanın nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilir. 

Fraksiyanın koalisiyası elə bir subyekt deyildir, hansı ki, fraksiyadan fərqli hüquqları 
ola bilsin. Fraksiyanın mövcud olub-olmaması koalisiyada onun nümayəndəlik kvotasına 
təsir göstərə bilməz. Fraksiyaların koalisiyası fraksiyaların qarşılıqlı razılığı əsasında 
yaradıla bilər və ona görə də, koalisiyada birləşmiş fraksiyanın istənilən vaxt koalisiya-
dan çıxmaq hüququ vardır. 
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5.3 Sakrebulo fraksiyasının vəzifəli şəxsləri və fəaliyyətinin təşkili
Fraksiyanın daxili strukturunun və işinin təşkili qaydaları: fraksiya iclasının mərhələliyi, 

iclasın keçirilməsi və qərarların qəbul olunması qaydası və s. fraksiyanın nizamnaməsi ilə 
müəyyənləşdirilir. Qanunvericilik fraksiyanın işinə münasibətdə hər hansı bir xüsusi qay-
dalar müəyyənləşdirmir, lakin, onunla əlaqədar ki, fraksiya Sakrebulo üzvlərinin könüllü 
birliyidir, fraksiyanın nizamnaməsi könüllülüyə əməl etmək prinsipini əks etdirməlidir. 
Şəxsən, fraksiya əsas məsələlər üzrə (fraksiya nizamnaməsinin qəbul olunması və ona 
dəyişikliklərin daxil edilməsi, fraksiyanın adının seçilməsi və yenidən seçilməsi, fraksi-
yadan üzvün çıxarılması və s.) qərarı fraksiyanın iclasında qəbul etməlidir, hansı ki, əgər 
onda fraksiya üzvlərinin ən azı yarısı (nizamnamə ilə daha yüksək kvorum da müəyyən 
edilə bilər) iştirak edirsə, səlahiyyətli olmalıdır. Qərarların qəbul edilməsi fraksiya 
üzvlərinin səs çoxluğu ilə (bu halda da fraksiyanın nizamnaməsi ilə daha tövsifl i çoxluq 
müəyyən oluna bilər) baş verməlidir. Fraksiyadan üzvün getməsi sərbəst olmalıdır. 

Bu elə əsas tələbatdır, hansılar ki, fraksiyanın nizamnaməsinə təqdim edilməlidir, o 
hallardan başqa, hansılar ki, “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu-
nun 31-ci maddəsinin 5-ci bəndi ilə verilmişdir – “Milli, ərazi və yaxud başqa şəxsi (dini, 
peşə və s.) əlamətləri ilə fraksiyada birləşmək yolverilməzdir”. 

5.4 Sakrebulo fraksiyası fəaliyyətinin təmin edilməsi

Fraksiya, bir qayda olaraq, partiya əlaməti ilə yaradılır, lakin, “Yerli özünüidarə 
haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 31-ci maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən, fraksi-
yalar qeyri-partiya əlamətinə əsasən də formalaşdırıla bilər. “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstanın orqanik qanunu fraksiyanın fəaliyyətini təmin etmək üçün xüsusi normaları 
nəzərdə tutmur. Fraksiyanın fəaliyyəti üçün müvafi q partiyanın maliyyə, maddi və 
yaxud insan resurslarından istifadə etmək olar. Buna baxmayaraq, Sakrebulo fraksiyanın 
fəaliyyətini təmin etmək üçün özünüidarə vahidi büdcəsi ilə nəzərdə tutulmuş müəyyən 
məbləğlərin ayrılması imkanına da malikdir. Əgər Sakrebulo bu cür qərar qəbul edərsə, 
bu məbləğlər fraksiyalara onlarda birləşmiş Sakrebulo üzvlərinin miqdarına proporsional 
surətdə ayrılmalıdır.

Fraksiyanın öz səlahiyyətlərini həyata keçirməsi üçün, Sakrebulonun salonunda, 
ondan istifadə etmək üçün müvafi q yer, eləcə də fraksiyanın toplaşması üçün iş otağı 
ayrılmalıdır. Fraksiya üçün Sakrebulonun iclas salonunda yer və iş sahəsinin ayrılması 
fraksiyada birləşmiş üzvlərin proporsionallığı ilə baş verməlidir. 
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III Hissə. 
Sakrebulonun işinin təşkili

I Fəsil. Sakrebulo işinin təşkilati təminatı

1.1 Sakrebulonun inzibati binasının abadlaşdırılması standartları
Sakrebulonun yerləşdiyi özünüidarə vahidinin inzibati mərkəzinin inzibati binası, 

hansının ki, qurulması və ondan istifadə edilməsi məsələləri Sakrebulonun Əsasnaməsi 
(reqlamenti) və daxili qaydası ilə nizama salınmalıdır, Gürcüstan qanunvericiliyinin 
müəyyən etdiyi qaydalar və standartlara əməl etməklə dəqiq sürətdə tənzimlənməlidir. 

a) Rəmzlərdən istifadə etmək
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 3-cü maddəsinin birinci 

bəndinin “o” köməkçi bəndinə əsasən, dövlət bayrağı həmişəlik olaraq Gürcüstan yer-
li özünüidarə orqanlarının binalarında, eləcə də, o binalarda, harada ki, bu orqanların 
iclasları keçirilir, iclasların bütün mərhələsində ucaldılır. “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstanın orqanik qanununun 8-ci maddəsinin birinci bəndinə əsasən, “Gürcüstanın 
dövlət rəmzlərindən istifadə etmək qaydasına əməl etməklə özünüidarə vahidinin ger-
bi və bayrağı ola bilər”. “Gürcüstanın dövlət bayrağı haqqında” Gürcüstanın orqanik 
qanunu dövlət bayrağı ilə birlikdə özünüidarə vahidinin bayrağından istifadə etmək 
məsələsini tənzimləmir. Lakin, bu qayda Gürcüstan prezidentinin 2010-cu il 31 may 
tarixli № 363-cü sərəncamının 8-ci maddəsi ilə müəyyən edilmişdir, hansına əsasən, yer-
li özünüidarə orqanlarının binalarında özünüidarə vahidinin bayrağı həmişə Gürcüstan 
dövlət bayrağının sol tərəfi ndə (müşahidəçinin mövqeyindən sağ tərəfdə) ucaldılır, bu-
nunla yanaşı, Gürcüstanın dövlət bayrağı özünüidarə vahidinin bayrağından böyük ölçülü 
olmalı və daha yüksəyə qaldırılmalıdır. 

“Dövlət gerbi haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu yerli özünüidarə orqanlarına in-
zibati binalarının fasadında dövlət gerbini yerləşdirməyi həvalə etmir. Lakin, Gürcüstan 
prezidentinin 2010-cu il 31 may tarixli № 363-cü sərəncamının 4-cü maddəsi ilə 
özünüidarə binasının fasadında və iclas salonlarında kiçik dövlət gerbinin yerləşdirilməsi 
işarə olunmuşdur. Bu maddəyə əsasən: 

  Özünüidarə vahidinin gerbi kiçik dövlət gerbinin sol tərəfi ndə (müşahidəçinin 
mövqeyindən sağ tərəfdə) bərabər hündürlükdə: a) yerli özünüidarə orqanları 
binalarının fasadlarında; b) salonlarda, harada ki, yerli özünüidarənin nümayəndəli 
və icraçı orqanlarının iclasları keçirilir; c) yerli özünüidarə orqanları (vəzifəli 
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şəxsləri) tərəfi ndən verilmiş normativ və fərdi-inzibati hüquqi aktlar üzrə, eləcə də, 
başqa rəsmi sənədlər üzərində.

  Yuxarıda müəyyənləşdirilmiş qayda ilə, özünüidarə vahidinin gerbi yerli 
özünüidarənin nümayəndəli və icraçı orqanlarının vəzifəli şəxslərinin iş otaqlarında 
yerləşdirilə bilər.
  Özünüidarə vahidinin gerbi yerli özünüidarə orqanlarının blanklarında və 
ştamplarında əks olunur.

O halda, üç və daha çox gerbdən istifadə etmək baş verirsə, onda “Dövlət gerbi 
haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydaya 
əməl olunmalıdır, hansına əsasən: 

  Üç və daha çox, tək rəgəmli gerbin və yaxud heraldik nişanədən eyni vaxtda istifadə 
edildiyi təqdirdə, dövlət gerbi başqa gerblərin (heraldik nişanələrinin) ortasında 
yerləşdirilir (əks olunur); 
  Dörd və daha çox, cüt rəgəmli gerbin və yaxud heraldik nişanədən eyni vaxtda 
istifadə edildiyi təqdirdə, dövlət gerbi mərkəzdən sağda yerləşdirilir (əks olunur). 

  Dövlət gerbinin, Abxaziya və Acarıstan Muxtar Respublikalarının, yerli özünüidarə 
və idarəçilik orqanlarının, ictimai birliklərin, təşkilatların və istehsalatların 
gerblərinin (heraldik nişanələrindən) eyni vaxtda istifadə edildiyi təqdirdə, başqa 
gerbin və yaxud heraldik nişanənin dövlət gerbindən yüksəkdə yerləşdirilməsi (əks 
olunması), yaxud da dövlət gerbindən öz ölçüsü ilə iri olması yolverilməzdir.

  Dövlət gerbinin bir lövhədə müvafi q idarənin (təşkilatın) adı ilə birlikdə təsvir 
olunması yolverilməzdir. 

Yuxarıda qeyd edilən qaydalara əsasən, yerli özünüidarənin inzibati binasında həm 
dövlət, həm də özünüidarə vahidi bayrağının (onun mövcudluğu təqdirində) sərgisi 
məcburidir. Eləcə də, inzibati binanın fasadında və o salonda, harada ki, Sakrebulonun 
iclasları kiçik dövlət gerbi və özünüidarə vahidi gerbinin (onun mövcudluğu təqdirində) 
yerləşdirilməsi məcburidir. 

b) Məhdud imkanlı şəxs üçün inzibati binada azad hərəkət etmək imkanının 
yaradılması

Sakrebulonun inzibati binası kütləvi idarədir, hansı ki, özünüidarə vahidinin əhalisinə 
eyni cür xidmət göstərməlidir. Ona görə də, inzibati binanın düzəldilməsi zamanı “Məhdud 
imkana malik şəxslərin sosial mühafi zəsi haqqında” Gürcüstan qanununun tələbi nəzərə 
alınmalıdır ki, ictimai istifadə üçün nəzərdə tutulmuş bina elə təchiz edilməlidir ki, 
“Məhdud imkana malik şəxs bu binada sərbəst istiqamətlənə və hərəkət edə bilsin”. 

c) İnzibati binada tütündən istifadə etmək
Əhəmiyyətlidir ki, inzibati binanın düzəldilməsi və ondan istifadə etmək məsələləri 

daxili qayda ilə müəyyənləşdirilsin. Daxili qaydanı tərtib edərkən, həm binadan istifadə 
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etməyin təhlükəsizlik məsələləri – yanğın təhlükəsizliyi, təhlükə yarandığı təqdirdə 
evakuasiya planı və s., eləcə də inzibati binada tütündən istifadə etmək nəzərə alınmalıdır. 
“Gürcüstanda tütün nəzarəti haqqında” Gürcüstan qanununun 4-cü maddəsinin 2-ci 
bəndinə əsasən, kütləvi idarənin binasında tütün çəkmək üçün xüsusi yer ayrılmalıdır. 
Həmin maddənin 3-cü bəndi ilə tütün çəkmək üçün ayrılmış xüsusi yerin minimum 
standartları elə müəyyənləşdirilmişdir: “Xüsusi papiros çəkmək yeri yalnız tütün çəkməyə 
aid olmalıdır və hər növ işdən, ərzaqlardan/və istirahət otağından və başqa təyinatlı 
blokdan, qurğudan və əşyalardan aralı olmalı, havası asan təmizlənə bilən və ya açıq 
pəncərəli, hansı ki, açıq məkana çıxır ki, (yalnız süni ventilyasiya ilə də yer düzəldilməsi 
yolveriləndir), yaranmış tütün tüstüsü tamamilə idarənin başqa hissələrindən ayrılmış 
olsun”. Bu halda, əgər belə yeri düzəltmək mümkün olmursa, binada papiros çəkilməsi 
qadağan edilir. Ona görə də, binanın girəcəyində müvafi q qeyd aparılmalıdır. 

ç) Vətəndaşları qəbul etmək üçün şəraitlərin yaradılması 
Yerli özünüidarə əhali ilə ən yaxın olan hakimiyyətdir. Ona görə də, özünüidarənin 

inzibati binasını düzəldərkən vətəndaşlarla daimi kommunikasiya spesifi kası 
nəzərə alınmalıdır, bu isə ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar sərbəst surətdə özünüidarə 
nümayəndələrinə müraciət edə və müəyyən olunmuş qayda ilə görüşə bilsinlər. 
Eyni zamanda – özünüidarənin kütləvi qulluqçularına öz fəaliyyətlərində maneçi-
lik törədilməməlidir. Bu məqsədlə, inzibati binanın birinci mərtəbəsində vətəndaşları 
qəbul etmək üçün otaq ayrılmalıdır. Praktikada belə bir qayda özünə yer tapmışdır ki, 
özünüidarənin vəzifəli şəxsləri vətəndaşları özlərinin iş otaqlarında qəbul edirlər. Bu for-
ma qəbulolunmazdır, çünki:

  İş kabineti vəzifəli şəxslərin gündəlik iş yeridir, harada ki, bir qayda olaraq, müxtəlif 
növlü sənədlər saxlanılır, əgər iş kabinetindən vətəndaşları qəbul etmək üçün istifadə 
olunarsa, onların mühafi zəsi təhlükə altında qalır;

  Vətəndaşların qəbulunda, bir qayda olaraq, aparatın əməkdaşı iştirak etməlidir, hansı 
ki, vətəndaşlar tərəfi ndən qoyulmuş məsələlərin qeydə alınmasını, eləcə də lazım 
gəldikdə hüquqşünas da iştirak etməlidir ki, hüquq məsləhəti verə bilsin. İş kabineti 
özünün həcminə əsasən ola bilsin ki, bu şəraitləri ödəyə bilməsin, hətta belə, əgər 
vətəndaşlar qrupu ilə görüş keçirilirsə;
  Vəzifəli şəxslərin iş otaqları, bir qayda olaraq, inzibati binanın yuxarı mərtəbəsində 
yerləşdirilir. Bu günkü şəraitlərdə özünüidarənin inzibati binası, hansı ki, bu cür 
qurulmuşdur, məhdud imkana malik şəxsin binanın yuxarı mərtəbəsinə sərbəst 
surətdə qalxmaq imkanı nadirdir. Bundan başqa, qəbul saatlarında vətəndaşların inzi-
bati binanın dəhlizində hərəkəti bu binada olan özünüidarənin kütləvi qulluqçularına 
öz funksiyalarını yerinə yetirməkdə mane ola bilər; 
  İş kabinetində vətəndaşların qəbulu zamanı vəzifəli şəxs ilə vətəndaş arasında 
müəyyən məsafə olur. Özünüidarə ilə vətəndaş arasında bilavasitə, bərabər və part-
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nyorluq münasibətləri yaradılmalıdır. Bu cür münasibətlərin formalaşdırılmasının 
ilk addımlarından biri “bərabər şəraitlərdə görüş” olmalıdır, hansı ki, kabinetdə 
qəbul zamanı mövcud olan böyük-kiçik psixologiyasının təsirini aradan qaldırardı. 

Vətəndaşların qəbul otağından başqa, inzibati binanın birinci mərtəbəsində, eləcə də 
özünüidarənin elə xidmətlərinin yaradılması arzuolunandır, hansılar ki, vətəndaşların 
gündəlik əlaqələri vardır (məsələn, məktubların qeydə alınması üçün məsuliyyət daşıyan 
əməkdaş, eləcə də kütləvi informasiyanın verilməsinə səlahiyyəti olan kütləvi xidmətçi 
və s.). Bu halda, nə vətəndaşlara bu xidmətləri axtarmaq lazım gəlməyəcəkdir və nə də 
özünüidarənin kütləvi qulluqçularına işdə maneçilik törədilməyəcəkdir. 

1.2 Sakrebulonun iclaslar salonu
Sakrebulonun iclaslar salonu Sakrebulo tərəfi ndən məsələlərin müzakirə edildi-

yi və qərarların qəbul olunduğu yerdir. Ona görə də, Sakrebulonun iclaslar salonu elə 
düzəldilməlidir ki, bir tərəfdən, iclas sədrinin iclası aparmaq imkanı, digər tərəfdən isə, 
məsələ üzrə fi kir mülahizəsi, öz düşündüyünü ifadə etmək, iclasın gedişini dinləmək və 
iclasın və videoçəkilişlərin aparılması imkanı olsun. 

Gürcüstanda təəssüfl ər olsun ki, yerli özünüidarənin inzibati binalarının salonları 
yuxarıda qeyd olunan şəraitlərəi təmin etmir. Bu salonlar əksərən kommunist rejimi 
dövründə tikilmiş və düzəldilmişdir və rəyasət heyətində olan şəxsin çıxışına qulaq as-
maq üçün idi – iştirak etmək üçün yox. Kollegial iş forması Gürcüstanda yalnız indi 
tətbiq olunmağa başlanmışdır. İdarənin formasının təşkili özünüidarənin başlıca kollegial 
orqanı kimi Sakrebulodan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Ona görə də, Sakrebulo salonu-
nun düzəldilməsi o qədər də ikinci dərəcəli iş deyildir. Sakrebulonun işinin təşkili salonun 
düzgün düzəldilməsindən başlanır. O yuxarıda qeyd edilən şərtlərin yerinə yetirilməsinə 
xidmət etməlidir və bu məqsədlə istifadə etmək olar:

a) İclas sədrinin və onun müavininin yeri, n. d. rəyasət heyəti o yerdir, hansıları 
ki, Sakrebulonun sədri və onun müavini tuturlar. “Rəyasət heyəti” üzü salona doğru 
yönəldilmiş olmalıdır ki, iclasın sədri iclasın gedişinə nəzarət edə bilsin və Sakrebulo 
salonunda olan bütün şəxsləri görə bilsin. “Rəyasət heyəti”nin yanında, yenə də üzü sa-
lona doğru olan yeri Sakrebulo aparatının əməkdaşları tutmalıdırlar, hansılar ki, iclasın 
protokolunu təmin edirlər, səslərin hesablanmasında iclas sədrinə kömək göstərirlər və 
Sakrebulo üzvlərinin qeydə alınmasını təmin edirlər. Elə buradaca, bir qayda olaraq, 
hüquqşünas olmalıdır, hansı ki, iclas sədrinin tapşırığı ilə, lazım gəldiyi halda, iclasda 
müzakirə olunan məsələlər üzrə izahat verir, eləcə də iclasın prosedurları ilə əlaqədar 
qeydlərini verə bilər. 

“Rəyasət heyəti”nin yanında tribuna yerləşdirilməlidir, harada ki, Sakrebulonun 
üzvləri sözlə çıxış etsinlər. Tribuna üzü salona doğru yerləşdirilməlidir və o cür ki, iclasın 
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sədri həm sözlə çıxış edəni, eləcə də salonda olan şəxsləri görə bilsin. 

b) Sakrebulo üzvlərinin yeri. Sakrebulo üzvlərinin Sakrebulo salonunda fərdi yeri 
olmalıdır. Sakrebulo üzvlərinin bir hissəsinin ümumi stol arxasında yer tutması, qalan 
hissəsinin – ümumi stolun yanında yerləşdirilmiş stullar üzərində yer tutmaları doğru 
deyildir. Bununla, bir tərəfdən, Sakrebulo üzvlərinin bərabər səlahiyyətlilik hüququ, 
digər tərəfdən isə Sakrebulonun bu üzvlərinin zəruri iş şəraitləri olmayacaqdır. Beləliklə, 
Sakrebulo üzvünə stol və stolun yanında fərdi yer ayrılmalıdır, hansında ki, o iclasda 
paylanılmış, eləcə də özünün hazırladığı materialları yerləşdirə bilər. Bununla yanaşı, 
onun Sakrebulonun başqa üzvlərini narahat etmədən tribunaya getmək imkanı olsun. 

c) Özünüidarənin icraçı orqanının nümayəndələri üçün yer. Bu yeri icra 
hakimiyyətinin (meriyanın) nümayəndələri tuturlar. Sakrebulonun iclasında, bir qayda 
olaraq, icra başçısı (mer), eləcə də, o xidmətlərin nümayəndələri, hansılar ki, Sakrebulo 
iclasında müzakirə olunacaq məsələlər sahəsinə səlahiyyətlidirlər, iştirak etməlidirlər. 
Özünüidarənin icraçı orqanının nümayəndələrinə Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamen-
ti) ilə Sakrebulonun iclasında iştirak etmək hüququ verilməsi vacibdir ki, onlar, iclas 
sədrinin razılığı ilə, müvafi q izahatlar versinlər və öz fi kirlərini ifadə edə bilsinlər.

ç) İclasda iştirak edən üçün yer. Gürcüstan qanunvericiliyi və Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilmiş hallarda və qayda ilə, özünüidarə vahidinin 
qeydiyyatdan keçmiş seçicisinin Sakrebulonun iclaslarında iştirak etmək hüququ vardır. 
Ona görə də, salonda o seçicilər üçün xüsusi yer (stoldan kənarda ola bilər) ayrılmalıdır, 
hansılar ki, Sakrebulonun gündəliyi ilə nəzərdə tutulmuş məsələlərin müzakirəsində 
iştirak etmək arzusunda olduqlarını bildirirlər. Bu şəxslər iclasda iştirak edən şəxslər 
üçün ayrılmış yerdə müvafi q məsələnin müzakirəsi başa çatanadək yer tuta bilərlər, bun-
dan sonra isə öz arzularına əsasən, iclas salonunda yalnız iştirak etmək arzusunda olanlar 
üçün ayrılmış yerdə yer tuta bilərlər.  

d) Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün yer. Sakrebulo iclaslarının 
şəffafl ığını təmin etmək üçün, Sakrebulonun salonunda kütləvi informasiya nümayəndələri 
üçün xüsusi yer olmalıdır, haradan ki, onların Sakrebulonun iclasının gedişinə və 
aparılmasına maneçilik törətmədən audio, yaxud video yazılar etsinlər. 

e) İclasda iştirak edən şəxslər üçün yer. Sakrebulonun iclası açıqdır, yəni istənilən 
şəxsin Sakrebulonun iclasında iştirak etmək hüququ vardır. Bu hüququ həyata keçirməyə 
mane olmaq və ya hər hansı bir süni maneələr yaratmaq (məsələn, buraxılış vərəqələri, 
əvvəlcədən yazılmaq) qanunu pozmaqdır. Ona görə də, Sakrebulonun salonunda, im-
kan daxilində, müəyyən miqdarda Sakrebulonun iclasında iştirak etmək arzusunda olan 
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şəxslər üçün müəyyən miqdarda stul və ya yer ayrılmalıdır. Bu yerin Sakrebulo salonunun 
giriş qapısı yanında ayrılması optimaldır, çünki bu şəxslərin salona daxil olub-çıxması 
Sakrebulo iclasının gedişinə mane olmamalıdır. Arzu ediləndir ki, iclasda iştirak edən 
şəxslərin yeri Sakrebulonun salonundan maneə ilə ayrılsın. O halda, əgər iclasda iştirak 
etmək arzusunda olanların miqdarı ayrılmış yerlərdən çox olarsa, Sakrebulo aparatı, 
özlərinin əlində olan texniki imkanlardan istifadə etməklə (məsələn, salondan kənarda 
səs- gücləndiricilər aparmaqla, əgər bu mümkündürsə, tele və radio translyasiyası) ilə 
iclasda iştirak etmək arzusunda olanlara Sakrebulonun iclasında məsələlərin müzakirəsini 
dinləmək imkanı verilməlidir. 

Salonun mikrofonla təchiz edilməsi və iclasın audio yazısının edilməsi arzuolunandır. 
Bu axırıncı texniki personala protokolda iclasın gedişi prosesini səhvsiz əks etdirməyə im-
kan verərdi. Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) qeyd edilməsi arzuolunandır 
və eləcə də iclas salonunda (şəxsən iclasda iştirak edən şəxslər üçün ayrılmış yerdə) 
iclasda intizama əməl etmək qaydaları asılmalıdır: Sakrebulo iclasının gedişinin bütün 
iştirakçı şəxsi intizama əməl etməli və iclas sədrinin tələblərinə və göstərişlərinə tabe 
olmalıdırlar, ucadan danışmaq və ya elə hərəkət etmək, hansı ki, iclasın gedişinə mane 
olur. Sakrebulo iclasının gedişi zamanı mobil telefondan istifadə etmək yolverilməzdir. 

Sakrebulonun iclas salonu, bir qayda olaraq, yalnız Sakrebulonun iclasları üçün istifadə 
olunmalıdır. Əgər inzibati binada başqa salon yoxdursa, onda, eləcə də Sakrebulo büro-
sunun, Sakrebulo komissiyalarının və Sakrebulonun müvəqqəti işçi qruplarının iclasları 
üçün Sakrebulo sədri tərəfi ndən təsdiq edilmiş cədvələ müvafi q olaraq, istifadə oluna 
bilər. Sakrebulonun inzibati binasında inzibati funksiyaları Sakrebulonun sədri həyata 
keçirir. Ona görə də, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) qeyd olunmalıdır ki, 
Sakrebulonun iclas salonunda başqa növ tədbirlər: müşavirələr, seminarlar, konfranslar 
və s. yalnız Sakrebulo sədrinin icazəsi ilə keçirilə bilər. 

1.3 Sakrebulonun fəaliyyətinin planlaşdırılması
Sakrebulonun fəaliyyətinin planlaşdırılması mərkəzi məsələlərdən biridir, hansı 

ilə ki, Sakrebulo tərəfundən iclasa məsələlərin hazırlanması və müzakirəsi müddətləri 
və ardıcıllığı müəyyənləşdirilir. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qa-
nunu ilə müəyyənləşdirilmiş Sakrebulonun xüsusi səlahiyyətlərində Sakrebulonun onun 
fəaliyyətinin işçi planının hazırlanması və təsdiq edilməsi barədə Sakrebulonun vəzifəsi 
göstərilməmişdir. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu Sakrebu-
loya özünüidarənin həyata keçirilməsində qabaqcıl rol verilmişdir. Bu rol, ilk növbədə 
rəhbərliyi nəzərdə tutur, yəni Sakrebulo özünüidarənin fəaliyyətinin istiqamətlərini və 
onların həyata keçirilməsinin ardıcıllığını müəyyənləşdirilməlidir. İş planı olmadan, 
Sakrebulo passiv “qeydiyyatçıya” çevrilir, hansı ki, onun qarşısında icraçı orqan tərəfi ndən 
və yaxud “yuxarıdan” hansı məsələləri qoyacaqlarını gözləyir. Belə halda Sakrebulo artıq 
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idarəedici və təşəbbüskar deyildir. Bu təşəbbüs artıq Sakrebuloya kənardan gəlir və Sakre-
bulonun fəaliyyəti də “yuxarıdan” gələn təşəbbüslərə söykənmiş olacaqdır. Aydındır ki, 
belə yanaşma ilə Sakrebulo psevdoözünüidarə orqanına çevrilir. Sakrebulo özü nəyin və 
nə zaman icra olunacağını özü müəyyənləşdirməlidir. Ona görə də, prinsipçə Sakrebu-
lonun öz iş planını özünün müəyyənləşdirməsi və müdafi ə etməsi vacibdir. 

Sakrebulonun iş planı nəinki təkcə Sakrebulonun, eləcə də, icra hakimiyyətinin 
(meriyanın) fəaliyyətini də müəyyənləşdirir. Sakrebulonun iş planı ilə əlaqədar icra 
hakimiyyəti (meriya) Sakrebulonun müvafi q hüquqi aktlarının layihələrini işləyib-
hazırlamağa, onların müzakirəsində iştirak etməyə və onların yerinə yetirilməsini təmin 
etməyə borclu olur. Bu barədə “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu-
nun 39-cu maddəsinin 3-cü bəndinin “l” köməkçi bəndində göstərilmişdir ki, icra başçısı 
(mer) “Sakrebulonun iş planı və iclasların gündəliyi ilə əlaqədar, müvafi q məsələlərin 
hazırlanmasını əlaqələndirir; Sakrebulo sədrinə müzakirə etmək üçün icra hakimiyyəti 
(meriya) tərəfi ndən işlənib-hazırlanmış məsələləri, təklifl əri, rəyləri və tövsiyələri təqdim 
edir; Sakrebulo qərarlarının yerinə yetirilməsini əlaqələndirir”.

Sakrebulonun iş planı özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədindən irəli gəlməlidir 
və onda əks olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə xidmət etməlidir. Sakrebulonun 
fəaliyyətinin planlaşdırılmasının kvartallar əsasında baş verməsi optimaldır. Sakrebulo, 
əlbəttə, daha uzun müddətli iş planı da qəbul edə bilər (məsələn, illik iş planı), lakin 
uzunmüddətli planda gələcəyin bütün məsələlərinin nəzərə alınması qeyri-mümkündür. 
Ona görə də, Sakrebulonun hər kvartalın sonunda növbəti iclasda növbəti kvartalın iş 
planının layihəsini müzakirə etməsi və Sakrebulonun sərəncamı şəklində qəbul etməsi 
daha məqsədəuyğundur. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 30-cu maddəsinin 
2-ci bəndinin “a” köməkçi bəndinə əsasən, Sakrebulonun bürosu “Sakrebulo iclasının 
gündəliyini, eləcə də Sakrebulonun iş planını və iş proqramının layihələrini tərtib edir”. 
Sakrebulonun bürosu, hansı ki, Sakrebulonun komissiyaları və fraksiyalarının rəhbər 
şəxslərini birləşdirir, mövqelərin uyğunlaşdırılması və gələcək fəaliyyətin planlaşdırılması 
üçün optimal halqadır. Sakrebulonun iş planı Sakrebulo komissiyalarının planları əsasında 
tərtib oluna bilər – Sakrebulo fraksiyaları və icra hakimiyyətinin (meriyanın) təklifl ərinin 
nəzərə alınması ilə. Lakin, əksinə prosesin baş verməsi də mümkündür ki, Sakrebulonun 
iş planı əsasında Sakrebulonun komissiyalarının işçi planları tərtib olunsun. 

Sakrebulonun iş planını tərtib edərkən nəzərə alınmalıdır ki, iş planı Sakrebulo 
iclası gündəliklərinin birləşdirilməsi deyildir. İş planını tərtib edərkən, məsələlərin 
həddindən artıq dəqiqləşdirilməsi məqsədəuyğun deyildir. İş planı planla müəyyən 
edilmiş müddətlərdə, Sakrebulonun fəaliyyətinin əsas istiqamətləri əsaslarını 
müəyyənləşdirməlidir – konkret qərarların qəbul olunmasını və ya mövcud qərara 
dəyişikliklər edilməsini yox.

Sakrebulo fəaliyyətinin planlaşdırılması təkcə Sakrebulonun iş planını qəbul etməklə 
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məhdudlaşmır. Sakrebulonun bürosu Sakrebulonun iş planı ilə əlaqədar, Sakrebulo 
komissiyalarının, müvəqqəti işçi qruplarının və fraksiyası nümayəndələrinin, eləcə 
də, icra başçısının (merin) təklifl ərinin nəzərə alınması ilə Sakrebulonun aylıq növbəti 
iclasının gündəliyinin layihəsini tərtib etməlidir. Gündəliyin layihəsində artıq iş planı ilə 
nəzərdə tutulmuş planların dəqiqləşdirilməsi və konkretləşdirilməsi baş verir. Məsələnin 
adlandırılması və məsələnin məruzəçisi də müəyyənləşdirilir. Eləcə də, növbəti iclasların 
cədvəli də müəyyənləşdirilməlidir, hansında ki, növbəti iclasın neçə gün davam edəcəyi 
qeyd olunmalıdır. 

1.4 Sakrebulonun işinin ümumi qaydası
Sakrebulonun növbəti iclasları, “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qa-

nununun 24-cü maddəsinin birinci bəndinə müvafi q olaraq, Sakrebulonun sədri tərəfi ndən 
ən azı ayda bir dəfə çağırılır. Sakrebulo aylıq növbəti iclasının açılışı gününü əvvəlcədən 
müəyyən edə bilər. Məsələn, müəyyənləşdirsin ki, Sakrebulonun iclası hər ayın birinci 
bazar ertəsi günü keçirilir (əgər bazar ertəsi qeyri -iş günüdürsə, onda növbəti iş günü). 
Sakrebulo iclasının müəyyənləşdirilməsinin bu cür qaydası həm Sakrebulo üzvlərinə, 
həm də əhaliyə Sakrebulo iclasının keçirilməsi gününü əvvəlcədən bilmək imkanı verir, 
bu da Sakrebulonun işini sabitləşdirir. Bu cür qayda aydındır ki, onu da istisna etmir ki, 
Sakrebulo öz qərarı ilə Sakrebulonun iclasını təyin edə bilər və bunu başqa günə də keçirə 
bilər, lakin bu yalnız müstəsna ümumi müəyyən edilmiş qayda ilə mümkündür. 

Gürcüstan qanunvericiliyi Sakrebulonun iclasları ilə əlaqədar “sessiya” terminindən 
istifadə etmir, hansı ki, iclasların müəyyən miqdarını qeyd edir və yalnız sessiyanın 
açılışı və bağlanmasının təqvim müddətləri ilə məhdudlaşır. Sakrebulonun iclaslarına 
münasibətdə “növbəti iclas” terminindən istifadə olunur. “Növbəti iclas” termini bu 
iclasın gündəliyi ilə nəzərdə tutulmuş məsələlərin müzakirə edilməsi və qərarların qəbul 
olunması məqsədi ilə keçirilmiş Sakrebulo iclaslarının məcmusunu əhatə edir. Növbəti 
iclas bir gündə başa çata bilər və yaxud gündəliklə nəzərdə tutulmuş məsələlərin miqdarı 
ilə əlaqədar, bir neçə gün davam edə bilər. Növbəti iclasda Sakrebulo iclaslarının miqdarı 
Sakrebulonun növbəti iclasının gündəliyinin məsələlərinin miqdarı ilə əlaqədardır. 
Növbəti iclasın cədvəli ilə iclasların keçirilməsi günləri müəyyən olunur, hansılarda ki, 
iclaslar arasında bir və ya bir neçə gün fasilə də ola bilər. Sakrebulonun növbəti iclası 
yalnız o zaman bağlana (başa çata) bilər, nə zaman ki, Sakrebulo tərəfi ndən növbəti 
iclasın gündəliyi ilə nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər üzrə müvafi q qərar (o cümlədən 
gündəlik ilə nəzərdə tutulmuş məsələnin (məsələlərin) müzakirəsinin təxirə salınması 
barədə) müvafi q qərar qəbul olunacaqdır. 

Sakrebulonun növbəti iclası Sakrebulonun sədri, onun olmadığı təqdirdə, Sakrebulo 
sədrinin müavini tərəfi ndən açılır. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qa-
nunu ilə, əgər iclasda nə Sakrebulonun sədri və nə də onun müavini iştirak etmirsə, bu 
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halda necə hərəkət etmək dəqiqləşdirilməmişdir. Onların səlahiyyətlərini əvəzedənin, 
ağsaqqalın məsələsinə orqanik qanunun yalnız iki maddəsi: 23-cü maddənin 2-ci bəndi 
aiddir, harada göstərilmişdir ki, “Sakrebulo iclaslarını sədrin seçilməsinədək Sakre-
bulonun ağsaqqal üzvü aparır” və 24-cü maddənin 3-cü bəndi ki, “Növbədənkənar 
iclasda Sakrebulo sədrinin və Sakrebulo sədri müavinin iştirak etmədikləri təqdirdə 
iclasa iştirak edənlərdən ağsaqqal üzv sədrlik edir”. Gördüyümüz kimi, orqanik qanun 
iki konkret hala işarə edir: birincisi – yeni seçilmiş Sakrebulonun iclasları Sakrebulo 
sədrinin seçilməsinədək. Bu halda, orqanik qanun Sakrebulonun ağsaqqal üzvünə işarə 
edir. Yəni, konkret şəxsə - iclasda iştirak edən ağsaqqala yox. Beləliklə, Sakrebulonun 
iclaslarını Sakrebulonun sədri seçilənədək yalnız Sakrebulonun ağsaqqalının iclası apar-
maq səlahiyyəti vardır. Bu halda orqanik qanun Sakrebulonun qocaman üzvünə deyil, 
əksinə iclasda iştirak edənlərdən qocamana işarə edir. Bununla əlaqədar ki, orqanik qanun 
Sakrebulo üzvünə Sakrebulo iclasını aparmağı həvalə etmir, əgər Sakrebulonun iclasında 
iclasda iştirak edənlərdən ağsaqqal iclası aparmaqdan imtina edərsə, bu səlahiyyət yaşa 
əsasən başqa ağsaqqal üzvə keçməlidir. Əgər Sakrebulonun iclasında iştirak edən bütün 
üzvlər iclası aparmaqdan imtina edərsə, onda iclas açılmayacaqdır. 

Gördüyümüz kimi, yuxarıda qeyd edilən konkret hallara aiddir və orqanik qanun 
növbəti iclasa Sakrebulo sədrinin və onun müavininin gəlmədikləri halında nə baş 
verəcəyini müəyyənləşdirmir. Əgər Sakrebulonun sədri və Sakrebulo sədrinin müavini 
şəxsi və ya siyasi əlamətlərə görə iclasa gəlməsələr, yaxud Sakrebulonun iclasını qoyub 
getsələr, bu məsələ daha problematik olacaqdır. Bu halda, o prinsipdən çıxış etməliyik ki, 
Sakrebulo kollegial orqandır – bir hakimiyyətlilik üzərində qurulmuş orqan yox. Beləliklə, 
Sakrebulo sədrinin və onun müavininin olmadıqları hal Sakrebulonun işinə mane ola 
bilər. Ona görə də, iclası iştirak edənlərdən ağsaqqal (iclasda iştirak edən üzvlərdən qoca-
man üzv Sakrebulo aparatının nümayəndəsi tərəfi ndən Sakrebulonun üzvlərinin iclasda 
iştirakçıların qeydiyyatdan keçirilməsi əsasında) aparmalıdır. 

Orqanik qanunda həm də o hala işarə edilməmişdir, nə zaman ki, Sakrebulonun 
iclasına, hansını ki, ağsaqqal aparır və bu iclasa Sakrebulonun sədri və ya müavini gəlir. 
Bu halda, “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 24-cü və 33-cü 
maddələrinin tələblərindən çıxış etməliyik, bu maddələrə əsasən, Sakrebulonun iclaslarına 
Sakrebulonun sədri, onun olmadığı təqdirdə isə, Sakrebulo sədrinin müavini sədrlik edir. 
Ona görə də, iclasa Sakrebulo sədrinin və ya onun müavininin gəldikləri təqdirdə, ağsaqqal 
iclasın sədrliyini Sakrebulo sədrinə, onun olmadığı təqdirdə isə, Sakrebulo sədrinin 
müavininə təhvil verməlidir. Lakin, o halda, əgər iclasda, hansında ki, iştirakçılardan 
ən qocamanı sədrlik edir, iclas sədrindən yaşca daha böyük üzv gələrsə, iclas sədrliyini 
təhvil vermək olmamalıdır. İclas sədri kimi ağsaqqalın müəyyənləşdirilməsi məsələsi 
yalnız iclasda Sakrebulonun sədri və onun müavininin olmadıqları halda baş verir. Bu 
zaman orqanik qanun iclasda iştirak edənlərdən ən ağsaqqalına işarə edir – Sakrebulonun 
ağsaqqal üzvünə yox. İclasın yeni sədrinin müəyyənləşdirilməsi məsələsi yalnız o halda 
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qoyula bilər, əgər iclasın sədri salonu tərk edirsə. 
Sakrebulonun növbəti iclasının açılışını “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanun 

Sakrebulo üzvlərinin tam heyətinin əksəriyyətinin iştirakı ilə əlaqələndirir. Beləliklə, 
əgər iclasda Sakrebulo üzvlərinin tam heyətinin əksəriyyətinin iştirakı təsdiq edilibdirsə, 
iclasın açılması barədə iclasın sədri təkbaşına səsvermənin keçirilməsindən kənar qərar 
qəbul etməlidir. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 25-ci 
maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, “Əgər iclasda Sakrebulonun tam tərkibinin yarıdan 
çoxu iştirak edirsə, Sakrebulonun iclası səlahiyyətə malikdir”. Qanunun bu tələbi elə 
başa düşülməməlidir ki, iclasda məsələnin müzakirəsi üçün iclasda Sakrebulonun tam 
heyətinin yarıdan çoxu iştirak etməlidir. Qanunun maddəsinin bu cür interpretasiyası ilə, 
iclasda iştirak edən Sakrebulo üzvlərinin sayı tam heyətin yarıdan çoxu həddindən aşağı 
düşərsə, Sakrebulonun iclası dayandırılmalıdır. Qanunun tələbinin bu cür başa düşülməsi 
Sakrebulo iclasının gedişini mürəkkəbləşdirər. Belə bir mülahizə daha doğrudur ki, qa-
nunun bu tələbi Sakrebulonun növbəti iclasının açılışına, eləcə də, Sakrebulo tərəfi ndən 
hüquqi aktın və eləcə də, elə qeyri-hüquqi xarakterli sənədin qəbul olunmasına aiddir, 
hansı ki, Sakrebulonun adından verilir (məs., müraciət, elan və s.). Bu hallarda, iclasda 
Sakrebulo üzvlərinin tam heyətinin yarıdan çoxunun iştirak etməsi vacibdir. O ki, qaldı 
prosedurla əlaqədar qərarlara, onların qəbul edilməsi iştirakçıların əksəriyyəti ilə baş 
verməlidir, lakin ən azı Sakrebulo üzvlərinin siyahısı ilə heyətin 1/3-i ilə, əgər Gürcüstan 
qanunvericiliyi ilə və yaxud Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə başqa qayda 
müəyyən edilməmişdirsə. Məsələnin müzakirəsi üçün kvorumun mövcudluğu tələbi 
qanunvericiliklə baş vermir. Ona görə də, arzuolunandır, Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) iclasın gedişi zamanı kvorumun minimum həddi müəyyənləşdirilməlidir 
ki, bu da Sakrebulonun siyahı ilə tərkibinin 1/3-dən az olmamalıdır, çünki daha az kvo-
rumun mövcudluğu halında Sakrebulo prosedur məsələləri barədə də qərar qəbul edə 
bilməz. 

Sakrebulo iclasda hüquqi aktlar qəbul edir: normativ – Sakrebulonun qərarını və 
fərdisini – Sakrebulonun sərəncamını. Hüquqi aktlardan başqa, Sakrebulo qeyri-hüquqi 
xarakterli qərarlar da qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir: müraciət, elan, tövsiyə, arayış 
və s. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 26-cı maddəsinin 2-ci 
bəndinə əsasən, “Sakrebulonun qərarları (qərardadlar və sərəncamlar) iştirak edənlərin 
səs çoxluğu ilə qəbul edilir, lakin, Sakrebulonun siyahı ilə tərkibindən üçdə-biri ilə, əgər 
bu qanunla başqa qayda müəyyən edilməmişdirsə”. Qərarın qəbul olunması bu ümumi 
qaydadan istisna “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu ilə müəyyən 
edilmişdir, nə zaman ki, qərarın qəbul olunması üçün Sakrebulo üzvlərinin tövsif çoxluğu 
zəruridir. Məsələn, Sakrebulo sədrinin seçilməsi və yenidən seçilməsi yalnız Sakrebu-
lo üzvlərinin siyahılı tərkibinin çoxluğu ilə, “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın 
orqanik qanunu ilə müəyyən edilmişdir ki, özünüidarə vahidinin əsas mülkiyyətinin 
özəlləşdirilməsi üzrə Sakrebulo qərarı Sakrebulonun siyahılı tərkibinin 2/3-si ilə, 
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“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 72-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən qəbul edir, 
büdcə layihəsinin təsdiq edilməsi Sakrebulo üzvlərinin siyahı ilə tərkibinin çoxluğu ilə 
baş verir.

1.5 Sakrebulo iclasının təşkilati-texniki təminatı
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 37-ci maddəsinin birinci 

bəndinə əsasən, “Sakrebulonun işinin təşkilati təminatını Sakrebulo aparatı həyata 
keçirir”. Orqanik qanun bunun dəqiq izahatını vermir ki, təşkilati təminat deyildikdə nə 
nəzərdə tutulur. Lakin, özünün məzmunu ilə Sakrebulo fəaliyyətinin təşkilati təminatı 
həm Sakrebulo iclaslarının, həm də Sakrebulo bürosunun, Sakrebulo komissiyalarının 
və müvəqqəti işçi qruplarının və Sakrebulonun vəzifəli şəxslərinin və yaxud Sakrebulo 
üzvlərinin işinin təşkilati təminatını əhatə edir. Sakrebulo iclaslarının təşkilati təminatı 
onlardan ən əhəmiyyətlilərindən biridir. Bu məqsədlə Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) bunun əks olunması arzuolunandır və bundan sonra artıq Sakrebulo 
aparatının əsasnaməsində aşağıdakı funksiyaları daha da konkretləşdirilməlidir: 

  Sakrebulo iclasının gündəliyinin və iclasda müzakirə olunacaq məsələlərin 
layihələrini və başqa lazımi informasiyanın hazırlanmasının təşkilini yerinə yetirsin;

  İclasa dəvət olunmuş şəxslərin siyahısını tərtib etsin və Sakrebulonun sədri tərəfi ndən 
onun təsdiq edilməsindən sonra bu şəxslərin xəbərdar edilməsini təmin etsin;

  Sakrebulo üzvlərinin qeydiyyatdan keçməsini təmin etsin;
  İclasın aparılması prosesində Sakrebulo iclasının sədrinə kömək göstərsin, iclasda 
intizama əməl olunmasını və iclasın texniki təminatını həyata keçirsin;

  Sakrebulo iclasının protokolunu tərtib etsin, qeydə alsın, elan etsin və Sakrebulo 
tərəfi ndən qəbul edilmiş qərarları göndərsin.
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II Fəsil. Sakrebulo iclasının növləri

2.1 Sakrebulonun növbəti iclası
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu Sakrebulonun növbəti və 

növbədənkənar iclaslarını bir-birindən ayırır. Qanun göstərir ki, Sakrebulonun növbəti 
iclası ayda heç olmasa bir dəfə çağırılmalıdır. Beləliklə, qanunla müəyyənləşdirilmiş hər 
ayda Sakrebulonun növbəti iclasının minimum miqdarı, bunu istisna etmir ki, Sakrebulo 
ayda bir neçə iclas keçirilməsini əvvəlcədən planlaşdıra bilər. Belə halda bu iclasların 
hər biri növbəti iclas hesab olunacaqdır. Növbəti ilə növbədənkənar iclaslar arasında əsas 
fərq budur ki:

  Növbəti iclas Sakrebulonun iş planı ilə nəzərdə tutulmuş məsələlər üzrə çağırılır, 
növbədənkənar iclas isə - elə məsələləri müzakirə etmək üçün, hansılar ki, Sakrebu-
lonun iş planı ilə nəzərdə tutulmamışdır;

  Növbəti iclas üçün iclasın sonunda Sakrebulo üzvləri tərəfi ndən müxtəlif məsələlər 
üzrə çıxışların dinlənilməsi xarakterikdir (gündəliklə nəzərdə tutulmuş müxtəlif 
məsələlər: ərizələr, müraciətlər və s.) Növbədənkənar iclas isə xüsusi günün qaydası 
ilə keçirilir, hansının ki, başa çatması ilə birlikdə, növbədənkənar iclas bağlanmış 
(başaçatdırılmış) elan olunur;
  Növbəti iclasın gündəliyi, bir qayda olaraq, bir neçə, əksər hallarda isə, bir-biri ilə 
əlaqəli məsələləri əhatə edir. Növbədənkənar iclas isə, bir qayda olaraq, bir konkret 
məsələnin və onunla bilavasitə əlaqəli məsələlərin müzakirəsi məqsədi ilə çağırılır; 

  Növbəti iclasın açılması üçün kvorumun mövcud olmadığı halda, açılış bir neçə saa-
ta təxirə salınır, sonra isə - növbəti günə keçirilir. Növbədənkənar iclas halında, əgər 
kvorum baş tutmursa, iclas təxirə salınmır və iclasda qoyulmuş məsələ gündəlikdən 
çıxarılır. Məsələ ümumi qayda ilə yenidən qoyula bilər.

Yuxarıda qeyd edilənlərdən başqa, növbəti və növbədənkənar iclaslar arasında digər 
prosedur fərqlər yoxdur. Növbədənkənar iclasda qəbul olunmuş qərarların eyni cür 
qüvvəsi vardır, necə ki, növbəti iclasda qəbul edilmişin. Növbədənkənar iclasın pro-
tokolunun nömrəsi də növbəti iclasların sıra nömrəsinin davamıdır – növbədənkənar 
iclasın göstərilməsi ilə. Növbədənkənar iclasların protokolların ayrıca nömrələnməsi 
yolverilməzdir. 

Sakrebulonun növbəti iclası, əgər iclasın günləri əvvəlcədən Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyənləşdirilmişdirsə və onun tarixi və keçiriləcəyi yer 
dəyişdirilmirsə, rəsmi çağırış lazım gəlmir. Sakrebulonun üzvü Sakrebulonun növbəti 
iclasında xüsusi çağırış olmadan da gəlməyə borcludur. Buna baxmayaraq, Sakrebulo 
aparatı Sakrebulonun növbəti iclasının açılmasına 7 gün qalmış Sakrebulonun növbəti 
iclasının keçiriləcəyi yeri, başlanması və ya başa çatdırılmasının ehtimal olunan tarixini, 
iclasların cədvəlini, gündəliyin barəsində, eləcə də müzakirə olunacaq məsələlər üzrə 
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maraqlı şəxslər tərəfi ndən fi kir irəli sürülməsi müddəti barədə məlumat elan edir.
Sakrebulo öz qərarı ilə davam etdirmək, gündəliyin məsələlərinin başa çatdırıldığı 

təqdirdə isə, eləcə də, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş əlahiddə halda 
Sakrebulonun növbəti iclasının vaxtından əvvəl başa çatdırılması və ya dayandırılması 
haqqında qərar vermək səlahiyyətinə malikdir.

2.2 Sakrebulonun növbədənkənar iclası
Sakrebulonun növbədənkənar iclası Sakrebulonun iş planı ilə nəzərdə tutulmuş 

məsələnin (məsələlərin) müzakirə olunması üçün çağırılır. Beləliklə, əgər Sakrebu-
lonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə növbəti iclasın çağırıldığı gün əvvəlcədən müəyyən 
edilməmişdirsə, bu halda çağırılmış iclas növbəti iclas hesab olunacaqdır, istər həmin 
ay növbəti iclas çağırılmış olsa belə. Başqa halda, əgər məsələ Sakrebulonun iş planı ilə 
nəzərdə tutulmamışdırsa, Sakrebulonun növbədənkənar iclası çağırılır. Məsələn, o halda, 
əgər məsələ dövlət nəzarət orqanının (vəzifəli şəxsin) tələbinə aiddirsə “Yerli özünüidarə 
orqanlarının fəaliyyətinə dövlət nəzarəti haqqında” Gürcüstan qanunu ilə nəzərdə 
tutulmuş halda və onun Sakrebulo tərəfi ndən qanunla nəzərdə tutulmuş müddətlərdə 
müzakirə edilməsi vacibdir.  “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu-
nun 24-cü maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, Sakrebulonun növbədənkənar iclası çağırılır:

  Sakrebulo sədrinin təşəbbüsü ilə;
  Sakrebulo üzvlərinin siyahı ilə tərkibinin 1/3-nin tələbi ilə;
  Sakrebulo fraksiyasının təklifi  ilə;
  Özünüidarə vahidinin ərazisində qeydə alınmış seçicilərin ümumi sayının ən azı 3%-
nin tələbi ilə.

Orqanik qanunun 24-cü maddəsinin 3-cü bəndi ilə növbədənkənar iclasın çağırılması 
və keçirilməsinin prosedur məsələləri verilmişdir: “Sakrebulonun növbədənkənar 
iclasına tələbin (təklifi n) təqdim olunmasından 1 həftə müddətində Sakrebulonun 
sədri çağırır. Sakrebulo sədri tərəfi ndən növbədənkənar iclasının bu müddətdə 
çağırılmadığı halda Sakrebulo toplaşmaq səlahiyyətinə malikdir. Sakrebulo üzvlərini 
növbədənkənar iclasın çağırılması barədə təşəbbüskarın yazılı müraciəti əsasında 
xəbərdar olunmalarını Sakrebulonun sədri təmin edir. Növbədənkənar iclasa Sakrebu-
lo sədri və Sakrebulo sədrinin müavininin gəlmədikləri halda iclasa iştirak edənlərdən 
ağsaqqal üzv sədrlik edir”. Orqanik qanunun bu layihəsində verilmiş normalar Sakre-
bulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) konkretləşdirilməlidir. Orqanik qanun göstərir 
ki, “Sakrebulonun növbədənkənar iclasını tələbin (təklifi n) təqdim olunmasından 1 həftə 
müddətində Sakrebulonun sədri çağırır”. Bu göstərişdə birmənalı qaydada görünmür ki, 
Sakrebulonun sədri 1 həftə müddətində qərar qəbul etməyə, müvafi q əmr verməyə və 
növbədənkənar iclası təyin etməyə borcludur, yoxsa Sakrebulonun sədri tələbin (təklifi n) 
təqdim olunmasından 1 həftə müddətində növbədənkənar iclası keçirməyə borcludur. 
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Növbədənkənar iclasın çağrılması tələbi, bir qayda olaraq, məsələnin imperativ həllindən 
irəli gəlir. Ona görə də, belə bir qənaətə gələ bilərik ki, qanunun bu norması tələbin 
(təklifi n) təqdim edilməsindən 1 həftə müddətində növbədənkənar iclasın keçirilməsini 
nəzərdə tutur - növbədənkənar iclasın çağrılması barədə qərarın qəbul olunmasını yox. 
Bu halda “Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsi”nin 34-cü maddəsinin birinci bəndinin 
tələbi nəzərə alınmalıdır ki, .. “Kollegial kütləvi idarə 1 həftə tez gələcək iclasın, onun 
keçiriləcəyi yerin, vaxtın və gündəliyi barədə, müvafi q qərarın qəbul olunduğu təqdirdə 
isə - eləcə də onun bağlanması haqqında kütləvi elan verməyə borcludur”. Məcəllə 
ilə müəyyən edilmiş müddətə əməl etmək məqsədi ilə, əgər məsələ təxirəsalınmaz 
zəruriyyətə aid deyildirsə, Sakrebulonun sədri tələb (təklif) təqdim olunduğu andan əmr 
verməyə və növbədənkənar iclasın keçiriləcəyi yeri, onun vaxtını və gündəliyini kütləvi 
elan etməyə borcludur. 

Orqanik qanunun 24-cü maddəsinin 3-cü bəndinin yuxarıda qeyd edilən birinci 
cümləsi imperativ formada verilmişdir və Sakrebulo sədrini tələbin (təklifi n) təqdim 
olunmasından 1 həftə müddətində növbədənkənar iclası keçirməyə məcbur edir. Həmin 
bəndin 2-ci cümləsi isə belə bir imkana yol verir ki, Sakrebulonun sədri növbədənkənar 
iclası çağırmasın: “Sakrebulonun sədri tərəfi ndən növbədənkənar iclasın bu müddətdə 
çağırılmadığı halda Sakrebulo toplanmaq səlahiyyətinə malikdir”. Sakrebulonun 
Əsasnaməsində (reqlamentində) qanunla müəyyən edilmiş bu normanın dəqiqləşdirilməsi 
və bütün mümkün halların müzakirə edilməsi zəruridir. İlk növbədə, Sakrebulo sədri 
tərəfi ndən növbədənkənar iclasın çağırılmasına rədd cavabı vermək müddəti müəyyən 
edilməlidir. Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə o hal da nəzərə alınmalıdır, nə 
zaman ki, Sakrebulo sədrinin növbədənkənar iclasının çağrılmasına motivləşdirilmiş 
rədd cavabına növbədənkənar iclasın çağırılmasının təşəbbüsçüsü razılaşır və eləcə 
də tələbin (təklifi n) geri götürülməsi proseduru yazılmalıdır. Əgər Sakrebulonun sədri 
növbədənkənar iclası çağırmazsa, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) Sakre-
bulonun toplaşmaq prosedurunun nəzərə alınması zəruridir. Bu halda Sakrebulo aparatı 
növbədənkənar iclasın keçirildiyi yer, vaxt və onun gündəliyi barədə arayış elan etməli və 
Sakrebulo üzvlərinin xəbərdar olunmalarını təmin etməlidir. 

2.3 Sakrebulonun səyyar iclası
Sakrebulonun iclası, bir qayda olaraq, Sakrebulonun iclas salonunda keçirilir, lakin, 

Sakrebulo, müzakirə olunacaq məsələnin xarakteri ilə əlaqədar, iclasın (həm növbəti, 
həm də növbədən kənar) Sakrebulo salonundan kənarda keçirilməsi barədə qərar qəbul 
edə bilər. Bu qərar bütünlüklə növbəti iclasa və ya növbəti iclasın gündəliyi ilə nəzərdə 
tutulmuş konkret məsələ üzrə keçirilən Sakrebulo iclasına aid ola bilər. 

“Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanun ilə Sakrebulonun səyyar iclası 
reqlamentləşdirilməmişdir. Ona görə də lazım gəlir ki, Sakrebulo Əsasnamədə 
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(reqlamentdə) Sakrebulonun səyyar iclasının keçirilməsi mümkünlüyünü əks etdirməsi 
zəruridir. Sakrebulonun yerləşməsi Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə 
müəyyənləşdirilir, ona görə də Sakrebulo nəzərə almalıdır ki, Sakrebulonun səyyar 
iclası nəyə görə keçirilir, bunun barəsində Sakrebulonun sərəncamı qəbul olunmalıdır. 
Səyyar iclasın keçirilməsi üçün yalnız Sakrebulo sədrinin əmri kifayət deyildir. Sakre-
bulo sədrinin əmri ilə iclasın keçirilməsi tarixi müəyyənləşdirilir, keçirilmə yerinin 
dəyişdirilməsi isə yalnız Sakrebulonun qərarı ilə ola bilər.

Sakrebulonun səyyar iclasları, bir qayda olaraq, elə məsələlərin müzakirəsi məqsədi 
ilə keçirilir, hansılar ki, özünüidarə vahidinə daxil olan inzibati vahidin fundamental 
sosial-iqtisadi maraqlarına aid olur. Səyyar iclas, eləcə də, Sakrebulonun fəaliyyətinə 
vətəndaşların iştirakına imkan yaratmaq məqsədi ilə də keçirilə bilər. Əgər Sakrebulo 
iclası özünüidarə vahidinə daxil olan məntəqədə keçirirsə, məntəqənin sakinlərinə 
Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilmiş qayda ilə məsələlərin 
müzakirəsində iştirak etmək imkanı verir. 

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) Sakrebulonun səyyar iclasının 
keçirilməsi təklifi nin təşəbbüskarının kim ola biləcəyinin müəyyənləşdirilməsi zəruridir. 
Təşəbbüslə çıxış etmək hüququnun Sakrebulo sədrinə, Sakrebulo üzvünə və özünüidarə 
vahidinə daxil olan inzibati vahiddə qeydə alınmış seçicilərin 1%-nə verilməsi hüqu-
qunun verilməsi arzuolunandır. 

Sakrebulonun səyyar iclasının keçirilməsi, eləcə də, necə ki, Sakrebulonun bütün 
iclaslarının keçirilməsini, Sakrebulonun aparatı təmin edir. Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) qeyd edilməsi arzuolunandır, eləcə də göstərilsin ki, müvafi q inzibati 
vahiddə təyin edilmiş icra hakimiyyəti (meriya) nümayəndəsinin vəzifəsinə Sakrebulo 
aparatı ilə birlikdə Sakrebulonun səyyar iclasının keçirilməsini təşkil etmək də əlavə 
olunsun.

Sakrebulonun səyyar iclasının keçiriləcəyi yer, iclasın başlanılması və başa çatmasının 
ehtimal olunan vaxtının, cədvəlinin, gündəliyinin, eləcə də, müzakirə olunacaq məsələlərlə 
maraqlı şəxslər tərəfi ndən fi kirlərin irəli sürülməsi müddəti haqqında arayış Sakrebulo 
aparatı tərəfi ndən iclasın keçiriləcəyinə ən azı 7 gün qalmış elan olunmalıdır. 
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III Fəsil. Yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci iclası

3.1 Yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci iclasının çağırılması
Yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci iclası xüsusi gündəliyin və onunla əlaqədar ki, bu iclas-

da Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri seçilməlidir, bu iclasın müddəti olduqca uzaldıla bilər. 
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 23-cü maddəsinin birinci 

bəndində göstərilmişdir ki, “Yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci iclası müvafi q seçki 
komissiyası tərəfi ndən seçkilərin nəticələrinin yekun aktının elan olunmasından 2 həftə ərzində 
keçirilir”. Lakin, “Gürcüstanın Seçki Məcəlləsi”nin 125¹-ci maddəsinə əsasən, “Gürcüstanın 
bütün ərazisində yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanının – Sakrebulonun birinci iclasını 
Gürcüstan prezidenti seçkilərinin son nəticələrinin yekunlaşdırılmasından keçən 30 gün 
müddətində çağırır”. Gördüyümüz kimi, bu qanunlar arasında müəyyən ziddiyət vardır, 
lakin, onunla əlaqədar ki, “Gürcüstanın Seçki Məcəlləsi”nə yuxarıda qeyd olunan maddə 
“Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanunun 23-cü maddəsinə nisbətən daha gec (2006-cı 
ilin 23 mayı) daxil edilmişdir, üstünlük “Gürcüstan Seçki Məcəlləsi”nin bu normasına verilir. 

“Gürcüstan Seçki Məcəlləsi” 129¹²-cu maddəsinin birinci bəndinə əsasən, Gürcüstanın 
Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə və məntəqə komissiyalarından daxil olmuş protokol-
lar əsasında, seçkilər günündən ən geci 24 gün ərzində, öz iclasında seçkilərin nəticəsini 
yekunlaşdırır. Həmin məcəllənin 644-cü maddəsinin 7-ci bəndinə əsasən, “Seçkilərin son 
nəticələri cəmləşdirildiyi andan MSK öz veb-səhifəsində seçkilərin nəticələri barədə hər bir 
seçki məntəqəsinə əsasən və ən geci növbəti gün məlumat elan edir və onu mətbuata və kütləvi 
informasiyanın başqa vasitələrinə verir”. Seçkilərin nəticələrinin elan olunmasından bir ay 
müddətində, Gürcüstan prezidenti tərəfi ndən yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci iclasının 
çağırılması haqqında sərəncamı dərc olunur. Yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci iclası 
seçkilərin yekunlarının elan olunmasından bir həftə ərzində çağırılmalıdır. 

Sakrebulonun birinci iclasının keçiriləcəyi yerin və vaxtın barəsində elan yerli qəzetlərdə, 
kütləvi informasiyanın digər vasitələrində iclasın keçirilməsinə iki gün qalmış elan olunmalıdır. 

3.2 Yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci iclasının açılışı
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 23-cü maddəsinin birinci 

bəndinə əsasən, yeni seçilmiş Sakrebulo “Əgər müvafi q seçki komissiyası Sakrebulonun tam 
tərkibinin ən azı üçdə-birinin seçildiyini təsdiq edərsə (seçilmiş elan edərsə), yeni seçilmiş 
Sakrebulo çağırıla və öz işinə başlaya bilər”. Beləliklə, əgər seçki komissiyası tərəfi ndən 
Sakrebulo üzvlərinin 2/3-dən azı seçilmiş elan olunarsa, Sakrebulonun iclası çağrılmır. Bu o 
halda mümkündür, əgər seçkilərin nəticəsi özünüidarə vahidində bütünlüklə və yaxud onun 
bir neçə məntəqəsində batil olunmuş hesab edilərsə və yeni seçkilər təyin olunarsa. 

Yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci növbəti iclası, əgər onda yeni seçilmiş Sakrebulonun 
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tam tərkibinin yarıdan çoxu iştirak edərsə açıla bilər. Sakrebulo üzvlərinin qeydə alınması, 
müvafi q seçki komissiyası tərəfi ndən verilmiş Sakrebulo üzvünün müvəqqəti vəsiqəsi 
əsasında, Sakrebulonun aparatı həyata keçirir. İclasda iştirak etdiklərinin Sakrebulonun 
üzvləri qeydəalma vərəqində öz imzaları ilə təsdiq etməlidirlər. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununa əsasən, Sakrebulonun 
birinci iclasını Dairə seçki komissiyasının sədri açır. Lakin iclasın açılması o demək deyildir 
ki, iclasa o sədrlik etməlidir. Dairə seçki komissiyasının sədri iclası açandan dərhal sonra 
dairə komissiyası tərəfi ndən seçilmiş hesab olunan şəxslərdən ağsaqqalın (yaşca böyüyün) 
adını çəkir, hansı ki, iclasın sədri olmaq və Sakrebulonun sədri seçilənədək Sakrebulonun 
iclaslarını aparmaq səlahiyyətinə malikdir. “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanun 
Sakrebulonun birinci iclasının sədrini müəyyənləşdirərkən Sakrebulo iclasında iştirak edən 
üzvlərdən ağsaqqalına deyil, “Sakrebulonun ağsaqqalı”na işarə edir. Bu cür işarə Sakrebu-
lonun ağsaqqal üzvünü Sakrebulonun birinci iclaslarını Sakrebulonun sədri seçilənədək bu 
iclaslara sədrlik etməyi həvalə edir. Lakin, doğru ola bilməz ki, qanunun bu qeydi imperativ 
qismində başa düşülsün. Bu halda, əgər Sakrebulonun ağsaqqal üzvü hər hansı bir səbəbə görə 
yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci iclasında iştirak edə bilməzsə, onda iclas pozulmalıdır, bu 
da ki, əlbəttə, düzgün deyildir. Əgər Sakrebulonun ağsaqqal üzvü yeni seçilmiş Sakrebulonun 
birinci iclasında iştirak etmirsə və yaxud Sakrebulonun iclasına sədrlikdən imtina edərsə, o, 
Sakrebulonun başqa, yaşca böyük üzvü ilə əvəz edilməlidir. 

Yeni seçilmiş Sakrebulo iclasının sədri (ağsaqqal üzvü) Sakrebulonun sədri seçilənədək 
Sakrebulonun iclasını aparır, Sakrebulo iclasının keçirilməsinin təşkilati məsələlərinin həllinə 
rəhbərlik edir və Sakrebulonun iclasının protokolunu imzalayır. İclas başa çatdıqdan sonra 
iclasın sədri Sakrebulonun başqa üzvlərindən fərqli səlahiyyətlərdən istifadə etmir və əgər 
birinci iclasda Sakrebulonun sədrinin seçilməsi baş verməzsə, Sakrebulonun növbəti iclasında 
iclasın sədrinin müəyyənləşdirilməsi məsələsi yenidən qoyulur. Belə halda, Sakrebulo 
aparatının rəisi iclasda iştirak edən üzvlərdən ağsaqqalın adını çəkməlidir, hansı ki, Sakrebu-
lonun sədri seçilənədək iclası aparmalıdır. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 27-ci maddəsinin 2-ci 
bəndinə əsasən, Sakrebulo iclasının protokoluna iclasın sədri qol çəkir. Beləliklə, əgər yeni 
seçilmiş Sakrebulonun birinci iclasında Sakrebulo sədrini seçmək mümkün olmazsa, iclasın 
protokoluna Sakrebulonun ağsaqqal üzvü qol çəkir, hansı ki, bu iclasın sədri idi. Sakrebulonun 
qərarlarına imza atmağa aid olan məsələlər də problematik idi. “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstanın orqanik qanununun 33-cü maddəsinin 3-cü bəndinin “q” köməkçi bəndinə 
əsasən, Sakrebulonun qərarlarına və sərəncamlarına Sakrebulonun sədri imza atır. Sakrebulo 
sədrinin bu səlahiyyətini yalnız Sakrebulo sədrinin müavini həyata keçirə bilər - Sakrebulo 
sədrinin olmadığı təqdirdə, onun tərəfi ndən səlahiyyətlərin həyata keçirilməsinin qeyri-müm-
kün olduğu halda və ya onun vəzifədən istefa verməsi, yaxud vəzifədən götürüldüyü halda, 
bu səlahiyyəti sədrin müavini həyata keçirir. Beləliklə, orqanik qanun iclasın sədri tərəfi ndən 
Sakrebulonun qərarına qol çəkmək imkanını nəzərdə tutmur. Bu problem o zaman qarşıya 
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çıxır, nə zaman ki, yeni seçilmiş Sakrebulo Sakrebulo üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması 
və Sakrebulo sədrinin seçilməsi barədə qərar qəbul edir. Bu halda, Sakrebulonun iclasının pro-
tokoluna Sakrebulonun ağsaqqal üzvü qol çəkir, hansı ki, bu iclasın sədridir. O ki, qaldı Sakre-
bulonun Sakrebulo üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması və Sakrebulo sədrinin seçilməsi 
barədə sərəncama, o orqanik qanunun tələbi ilə əlaqədar, Sakrebulonun sədri tərəfi ndən 
imzalanmalıdır. Növbədənkənar iclasda qəbul edilmiş qərarların imzalanması məsələsi 
qarşıya çıxarkən, əgər bu iclasın çağırılmasına Sakrebulonun sədri və onun müavini qarşı 
çıxırdılarsa və iclasa iclasda iştirak edən Sakrebulo üzvlərindən ağsaqqal sədrlik edirdisə, 
bu məsələ daha problematikdir. Bu halda Sakrebulonun sədri Sakrebulonun növbədənkənar 
iclasında qəbul edilmiş qərarlara imza atmalıdır. Təəssüfl ər olsun ki, qanun bu halları nəzərdə 
tutmur, Sakrebulonun sədri və Sakrebulo sədrnin müavini Sakrebulo tərəfi ndən qəbul edilmiş 
qərarlara qol çəkmədikdə nə baş verir. Bu çatımazlıq qanuna yalnız müvafi q dəyişikliklər 
olunmaqla aradan qaldırıla bilər.  

3.3 Yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci iclasında (iclaslarında) müzakirə 
olunacaq məsələlər

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu yeni seçilmiş Sakrebulonun 
birinci iclasında müzakirə olunacaq yalnız bir məsələyə işarə edir. Bu, Sakrebulo üzvlərinin 
səlahiyyətlərinin tanınmasıdır. Şəxsən, orqanik qanunun 23-cü maddəsinin 3-cü bəndinə 
əsasən: “Yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci toplanışı o zaman baş tutmuş hesab edilir, əgər 
Sakrebulonun artıq səlahiyyətlərini təsdiq etdiyi Sakrebulo üzvlərinin miqdarı Sakrebulonun 
tam tərkibinin ən azı üçdə-ikisindən artıqdır. Bu vaxtdan etibarən əvvəlki çağırış Sakrebu-
losunun səlahiyyəti dayandırılır”. Orqanik qanun nə Sakrebulo üzvlərinin səlahiyyətlərinin 
tanınması üçün zəruri olan proseduru müəyyənləşdirir və nə də başqa məsələni, hansı ki, yeni 
seçilmiş Sakrebulonun birinci iclasında müzakirə ediləcək məsələni. Ona görə də, Sakre-
bulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) bütün prosedur dəqiq yazılmalı və lazımi məsələ 
Sakrebulonun birinci iclasında müzakirə edilməlidir. Tövsiyə üçün yeni seçilmiş Sakrebu-
lonun birinci iclası, Sakrebulonun səlahiyyətləri tanınanadək, aşağıdakı gündəliklə aparıla 
bilər:

  Seçki komissiyaası sədrinin məruzəsi; 
  Müvəqqəti mandat komissiyasının seçilməsi;
  Müvəqqəti səssayma komissiyasının seçilməsi;
  Sakrebulo üzvləri səlahiyyətlərinin tanınması.
İclas açıldıqdan və iclas sədrinin adı bildirildikdən sonra, yeni seçilmiş Sakrebulo, ilk 

növbədə, müvafi q seçki komissiyası sədrinin seçkilərin nəticələri, daxil olmuş şikayətlər, 
ərizələr və seçki qanunvericiliyinin pozulması faktlarının aşkar edilməsi barədə məruzəsini 
dinləyir. Yeni seçilmiş Sakrebulonun səlahiyyətlərinin tanınması üçün, bir tərəfdən, seçki 
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komissiyası sədrinin məruzəsi ilə əlaqədar, yeni seçilmiş Sakrebulonun səlahiyyətlərinin 
tanınması barədə rəy verəcək müvəqqəti komissiya yaradılması, digər tərəfdən isə səsvermənin 
keçirilməsini təmin edəcək müvəqqəti komissiyanın yaradılması zəruri olacaqdır. Ona görə 
də, seçki komissiyası sədrinin məruzəsi dinlənildikdən sonra yeni seçilmiş Sakrebulo, iclasda 
iştirak edən üzvlərin səs çoxluğu ilə, lakin ən azı Sakrebulo üzvlərinin siyahı ilə tərkibinin 
1/3-nin açıq səsverməsi ilə, müvəqqəti səssayma komissiyasını və müvəqqəti mandat 
komissiyasını seçməlidir. Hər bir müvəqqəti komissiyaya ən azı 3 nəfər üzv seçilməlidir, 
hansılar ki, öz heyətindən, açıq səsvermə ilə, səs çoxluğu ilə müvəqqəti seçki komissiyasının 
sədrini seçirlər. Müvəqqəti komissiyalar öz səlahiyyətlərini Sakrebulo tərəfi ndən müvafi q 
daimi komissiyaların seçilməsinədək həyata keçirməlidirlər.

Seçki komissiyasının sədri, müvəqqəti komissiyanın seçilməsindən sonra, Sakrebulo 
üzvləri səlahiyyətlərinin təsdiq edilməsi üçün lazımi sənədləri (seçki protokollarını, seçkilərin 
nəticələri, onların keçirilməsinin düzgünlüyü, daxil olan şikayətlərin barəsində qeydləri, 
ərizələri, seçki qanunvericiliyinin pozulmasını aşkar edən faktlar barəsində ərizələri və s.) 
müvəqqəti mandat komissiyasına verməlidir, bundan sonra isə fasilə elan olunur. Fasilə 
zamanı, ayrıca otaqda müvəqqəti mandat komissiyası toplaşır, hansı ki, seçki komissiyası 
tərəfi ndən təqdim olunmuş materiallara əsaslanaraq, müvafi q rəy hazırlayır və Sakrebuloya 
məlumat verir. 

Yeni seçilmiş Sakrebulo, müvəqqəti mandat komissiyası sədrinin məruzəsinə müvafi q 
olaraq, iclasda iştirak edən üzvlərin səs çoxluğu ilə, lakin Sakrebulonun üzvlərinin siyahı 
ilə tərkibinin ən azı 1/3-i ilə, açıq səsvermə ilə Sakrebulo üzvləri səlahiyyətlərinin tanınması 
barədə sərəncam qəbul edir. Sakrebulo hər bir üzvün səlahiyyətlərinin tanınması üzrə tək-
tək və yaxud – müvəqqəti mandat komissiyası tərəfi ndən təqdim olunmuş vahid siyahı üzrə 
sərəncam qəbul edə bilər. Əgər yeni seçilmiş Sakrebulo üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması 
barədə Sakrebulonun sərəncamı vahid siyahı ilə qəbul edilərsə, ona o şəxsin soyadı daxil 
edilməyəcəkdir, hansının ki, seçilməsinin qanuniliyindən məhkəməyə şikayət olunmuşdur. 
Bu şəxsin səlahiyyətlərinin tanınması məsələsini, əgər məhkəmə onu seçilmiş elan edərsə, 
onda Sakrebulo bunu məlumat şəklində qəbul edəcəkdir.

Əgər Sakrebulo Sakrebulo üzvlərinin tam tərkibinin ən azı üçdə-ikisinin səlahiyyətlərini 
tanıyarsa, yeni seçilmiş Sakrebulonun birinci növbəti iclası baş tutmuş hesab olunacaqdır. 
Əgər Sakrebulonun səlahiyyətləri tanınmış üzvlərinin miqdarı, Sakrebulo üzvlərinin tam 
tərkibinin 2/3-dən az olarsa, bu halda isə Sakrebulonun iclası dayandırılır və o müvafi q seçki 
komissiyası sədrinin çağırışı ilə həmin gündən 10 gün müddətində bərpa olunur, nə zaman 
ki, Sakrebulonun qarşısında o qədər şəxsin səlahiyyətlərinin tanınması məsələsi qoyulur, nə 
qədər ki, Sakrebulonun tam tərkibinin üçdə-ikisinin tamamlanması üçün kifayətdir. Əgər bu 
müddətdə Sakrebulo üzvlərinin tam tərkibinin 2/3-nin səlahiyyətlərinin tanınması mümkün 
olmazsa, “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 23-cü maddəsinin 
5-ci bəndinə müvafi q olaraq, “Gürcüstan Seçki Məsəlləsi”nin müəyyən etdiyi qayda ilə, yeni 
seçkilər təyin olunur.  
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Sakrebulonun səlahiyyətləri tanındıqdan sonra, Sakrebulo məsələləri aşağıdakı ardıcıllıqla 
müzakirə etməlidir: 

  Sakrebulo sədrinin seçilməsi;
  Sakrebulo sədrinin təqdimatı ilə Sakrebulo sədri müavininin seçilməsi;
  Sakrebulo fraksiyalarının təsis edilməsi barədə məlumatın qəbul edilməsi;
  Sakrebulonun Əsasnaməsinə (reqlamentinə) müvafi q olaraq Sakrebulonun daimi 
komissiyaları sədrlərinin seçilməsi.

Sakrebulonun səlahiyyətlərinin tanınmasından Sakrebulo sədrinin seçilməsinədək Sakre-
bulo iclasında yalnız Sakrebulo fraksiyalarının təsis edilməsi və qeydiyyatdan keçirilməsi 
mümkün ola bilər. Sakrebulo başqa məsələni müzakirə edə bilməz. O halda, əgər Sakrebulo 
sədrinin seçilməsi məsələsi uzanarsa və Sakrebulo sədrinin yenidən səsəqoyulması da qalibi 
müəyyən edə bilməzsə, Sakrebulonun iclası təxirə salınmalıdır, ən çoxu bir həftə müddətinə 
arzuolunandır, çünki Sakrebulo sədrinin seçilməsinədək Sakrebulo, praktiki olaraq, qeyri-
səlahiyyət qabiliyyətlidir.

Sakrebulo Sakrebulo sədrini seçdikdən sonra, Sakrebulo sədri müavininin seçilməsi 
məsələsini müzakirə edir. Yalnız Sakrebulo sədrinin Sakrebulo sədri müavininin namizədliyini 
irəli sürmək hüququ vardır. Sakrebulonun sədri bu məsələnin təxirə salınmasını tələb edə bilər. 
Onun bu tələbini Sakrebulo yalnız məlumat qismində səsvermədən kənar qəbul edə bilər. Bu 
məsələ barədə fi kir yürütmək və yaxud səsəqoyma keçirilə bilməz, çünki sədr müavininin 
namizədliyinin irəli sürülməsi yalnız Sakrebulo sədrinin preroqatividir. 

Sakrebulo komissiyaları sədrlərinin seçilməsi əhəmiyyətli məsələlərdən biridir, çünki o 
Sakrebulo bürosunun formalaşdırılmasını şərtləndirir. Sakrebulo komissiyaları sədrlərinin 
seçilməsi Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyənləşdirilmiş Sakrebulonun dai-
mi komissiyalarına əsasən baş verir. Sakrebulo Sakrebulo komissiyaları sədrlərinin seçilməsi 
məsələsinin gələcək iclasa keçirilməsi barədə qərar qəbul edə bilər, lakin Sakrebulo sədri 
müavininin seçilməsinin təxirə salınmasından fərqli olaraq, bu məsələ yalnız səsvermə ilə 
qəbul oluna bilər. Bununla yanaşı, o da nəzərə alınmalıdır ki, əgər birinci iclasda Sakrebulo 
komissiyaları sədrlərinin seçilməsi mümkün olmazsa, Sakrebulo bürosunun formalaşdırılması 
da baş tutmayacaqdır, hansı ki, Sakrebulonun işinin sonrakı planlaşdırılmasını təmin etməlidir. 
Beləliklə, arzuolunandır ki, Sakrebulo elə birinci iclasdaca Sakrebulo komissiyaları sədrlərinin 
seçilməsini, Sakrebulo bürosunun formalaşdırılmasını qaydaya salsın ki, bu da Sakrebulonun 
növbəti iclaslarının ahəngdar işi üçün vacib ilkin şərtdir. 

Sakrebulo sədrinin və Sakrebulo komissiyaları sədrlərinin seçilməsindən sonra, Sakrebu-
lonun birinci iclası Sakrebulo sədrinin tərəfi ndən bağlı (başa çatdırılmış) elan oluna bilər. Bun-
dan sonra növbəti iclasadək iş Sakrebulo komissiyalarında davam etdirilməlidir, hansıların ki, 
başlıca vəzifəsi iş planlarını tərtib etməkdən ibarətdir. Sakrebulonun bürosu komissiyaların 
işçi planlarının nəzərə alınması ilə Sakrebulonun iş planını işləyib-hazırlamalı və təsdiq olun-
maq üçün Sakrebulonun növbəti iclasına təqdim etməlidir. 
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IV Fəsil. Sakrebulonun iclası

4.1 Sakrebulo iclasının keçirilməsinin əsas prosedurları
Sakrebulonun iclası, Sakrebulonun işinin başlıca formasıdır. Sakrebulo onun 

kompetensiyasına daxil olan məsələlər üzrə qərarı yalnız Sakrebulonun iclasında qəbul 
edir. Sakrebulo iclasının keçirilməsi və qərarların qəbul olunması prosedurlarına əməl 
etmək zəruridir, çünki “Ümumi İnzibati Məcəllə”nin 61¹-ci maddəsinin birinci bəndinə 
əsasən, “Əgər o qanuna ziddirsə və yaxud onun işlənib-hazırlanmasının və ya elan 
olunmasının qanunla müəyyənləşdirilmiş digər tələbləri pozulmuşdursa, inzibati-hüquqi 
akt batil hesab olunur”. 

“Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanunla iclasın keçirilməsi prosedurları 
müəyyən edilməmişdir. Bu məsələ Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə 
müəyyənləşdirilməlidir. Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) verilmiş Sakre-
bulo iclasının proseduru iclasda məsələlərin tam həllini, fi krin azad ifadə edilməsini və 
qərarın qəbul olunmasının obyektivliyini təmin etməlidir. 

Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə Sakrebulo iclasının aşağıdakı əsas 
prosedurları müəyyən oluna bilər: 

  İclasın açılışı;
  İclasın gündəliyinin və məsələlərin müzakirəsinin ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi;
  Məsələlərin müzakirəsi;
  Müzakirə olunan məsələlər barədə qəbul olunacaq qərarların formalaşdırılması;
  Qərar qəbul olunması üçün səsvermə keçirilməsi;
  Gündəliklə nəzərdə tutulmuş məsələlərin başaçatdırılmasından sonra iclasın bağlı 
(başaçatdırılmış) elan edilməsi.

4.2 Sakrebulo iclasının açılışı və iclasın gündəliyi
Sakrebulonun növbəti iclası, əgər onda Sakrebulonun tam heyətinin yarıdan çoxu 

iştirak edərsə, açıla bilər. Ona görə də, iclas açılanadək, Sakrebulo üzvlərinin qeydiyyat-
dan keçirilməsi zəruridir. Sakrebulo üzvlərinin qeydəalınmasını Sakrebulo aparatı aparır. 
Sakrebulo üzvlərinin qeydiyyatdan keçirilməsi, bir qayda olaraq, Sakrebulonun iclasının 
başlanmasına bir saat qalmış başlanmalıdır. Sakrebulonun üzvləri qeydiyyat vərəqəsində 
gəldiklərini öz imzaları ilə təsdiq edirlər. Sakrebulo iclasının açılması üçün təyin edilmiş 
saatda Sakrebulo aparatının nümayəndəsi Sakrebulo sədrinə (onun olmadığı təqdirdə 
isə Sakrebulo sədri müavininə) Sakrebulo üzvləri qeydəalınmasının nəticələri barədə 
məlumat verir. Əgər qeydəalma Sakrebulo üzvlərinin tam tərkibinin yarıdan azının 
iştirakı ilə keçirilirsə, iclasın sədri Sakrebulo iclasının açılışının həmin günün başqa 
saatına keçirilməsi barədə təkbaşına qərar qəbul edir. Bu halda, əgər ikinci toplanışda da 
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Sakrebulo üzvlərinin zəruri miqdarı olmazsa, Sakrebulonun iclası növbəti günə keçirilir. 
Sakrebulonun birinci iclasının açılışı Sakrebulonun növbəti iclasının birinci günü baş 

verir. Əgər Sakrebulonun növbəti iclası bir neçə gün davam edirsə, sonrakı günlərdə 
iclasın açılması deyil, iclasın davam etdirilməsi baş verir. Ona görə də, başqa günlərdə 
iclasın başlanmasından əvvəl Sakrebulo üzvlərinin qeydəalınması iclasın protokolunda 
iştirakçıların qeydəalınması məqsədi ilə aparılır. Bu halda Sakrebulo üzvlərinin tam 
heyətinin iştirak etməməsi iclasın davam etdirilməsinə mane olan mühit olmamalıdır. 

Sakrebulo tərəfi ndən, gündəliklə nəzərdə tutulmuş məsələlər üzrə qərarların qəbul 
olunmasınadək Sakrebulo üzvlərinin qeydəalınmasının keçirilməsi məcburidir. 
Səsverməyədək keçirilmiş qeydəalmanın nəticəsində əgər məlum olsa ki, iclasda Sakre-
bulonun tərkibindən yarıdan çoxu iştirak etmir, səsvermə proseduru Sakrebulo iclasının 
sədri tərəfi ndən müəyyən edilmiş vaxta təxirə salınır. O ki, qaldı prosedur məsələləri 
üzrə qərarın qəbul olunmasına (məs., növbədənkənar tənəffüsün elan olunması, çıxışlar 
üçün ayrılmış vaxtın uzadılması, Sakrebulo üzvlərinin yenidən qeydə alınması və s.), 
Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) qeyd edilməsi arzuolunandır ki, o iclasda 
iştirak edən üzvlərin əksəriyyəti ilə həll edilir. Prosedur məsələləri üzrə qərarların qəbul 
edilməsi zamanı, qeydəalmanın keçirilməsi düzgün olmaz. Bu cür yanaşma Sakrebulo 
iclasının keçirilməsi prosesinə maneçilik törədə bilər və məsələnin müzakirəsini poza 
bilər. “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanun prosedur məsələsi üzrə qərarların qəbul 
olunmasının xüsusi tələblərini qaydaya salmır. Ona görə də, bu məsələlər, Sakrebulonun 
Əsasnaməsində (reqlamentində) mümkün qədər dəqiq əks olunmalıdır. Nəzərə alınmalıdır 
ki, prosedur məsələsi üzrə qəbul olunmuş qərar Sakrebulonun sərəncamı qismində deyil, 
protokol qeydiyyatı ilə formalaşdırılır. Məsələn, əgər Sakrebulo çıxışçının reqlamentlə 
müəyyən edilmiş vaxtını uzatmaq barədə qərar qəbul edirsə, bunun barəsində Sakrebu-
lonun sərəncamı verilmir. İclasın protokoluna isə müvafi q qeyd daxil edilir – Sakrebulo 
səs çoxluğu ilə Sakrebuloya reqlamentlə müəyyən edilmiş vaxtı uzatdı. 

Sakrebulo üzvlərinin qeydəalınması başa çatdırıldıqdan sonra, Sakrebulonun sədri 
iclasda neçə nəfər üzv iştirak etdiyi barədə qeydəalmanın nəticələrini Sakrebuloya tanış 
etməlidir və kvorumun mövcud olduğu halda iclası açıq elan etməlidir. İclasın açıq 
elan olunmasından sonra, Sakrebulo iclasın gündəliyinin layihəsini və iclasın cədvəlini 
müzakirə etməlidir. Bu məsələlərlə iclası iclas sədri tanış edir, hansı ki, gündəliklə 
nəzərdə tutulmuş məsələləri, onların ardıcıllığı və iclasların cədvəli barəsində Sakrebu-
loya məlumat verir. 

Gündəliklə və iclasın cədvəlinin layihəsi ilə tanışlıqdan sonra, onların müzakirəsinə 
başlanılır. Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) qeyd edilməsi vacibdir ki, bu 
məsələlərin müzakirəsi zamanı Sakrebulo üzvlərinin çıxışı yalnız gündəliyin layihəsi 
ilə nəzərdə tutulmuş məsələnin (məsələlərin) çıxarılmasına, məsələlərin yerinin 
dəyişdirilməsinə və bir-biri ilə əlaqədar olan və ya bir cür məsələlər üzrə mükalimənin 
birləşdirilməsinə, eləcə də, iclasların keçirilməsi cədvəlinə aid ola bilər. Sakrebulonun 
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Əsasnaməsində (reqlamentində) bu məsələlər üzrə Sakrebulo üzvlərinin sözlə çıxış etmək 
müddəti (3 dəqiqədən artıq olması arzuolunan deyildir) müəyyən edilməlidir ki, Sakre-
bulo vaxtında qərar qəbul etsin və gündəliklə nəzərdə tutulmuş məsələlərin müzakirəsinə 
başlasın. 

İclasın gündəliyinin və iclasın cədvəl layihəsinin müzakirəsindən sonra, Sakrebulo, 
açıq səsvermə ilə və yaxud səsvermədən kənar əgər heç kəs əleyhinə deyilsə, gündəliyin 
və iclaslar cədvəlinin təqdim olunmuş sifətdə yaxud dəyişikliklərlə qəbul olunması 
barədə qərar qəbul edir. 

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) mütləq göstərilməlidir ki, Sakre-
bulonun növbəti iclasının gündəliyinənin layihəsinə əlavə məsələlər daxil etmək 
yolverilməzdir. İstisna yalnız elə məsələlər ola bilər, hansılar ki, Sakrebulo tərəfi ndən 
məlumat kimi qəbul edilə bilər (məsələn, Sakrebulonun vəzifəli şəxsinin vəzifədən istefa 
verməsi və səlahiyyətlərinin başqa hallar ilə əlaqədar vaxtından əvvəl dayandırılması). 
Sakrebulo yalnız gündəliklə nəzərdə tutulmuş məsələləri müzakirə edir və qərarlar 
qəbul edir. Bu məhdudiyyətlərə baxmayaq, Sakrebulo üzvünün elə məsələlər barədə 
bəyanat verilməsini tələb etmək hüququ vardır, hansı ki, iclasın gündəliyində yoxdur. 
Belə bəyanat üçün iclasın sədri Sakrebulo üzvünə fasiləyə qədər və yaxud gündəliklə 
nəzərdə tutulmuş məsələlər başa çatdırıldıqdan sonra söz verməlidir. Sakrebulo üzvü 
tərəfi ndən qoyulmuş məsələnin müzakirəsi və ya bu cür bəyanatlarla əlaqədar mükalimə 
keçirilməməlidir. Sakrebulo yalnız qeyd edilən məsələnin Sakrebulonun gələcək növbəti 
iclasının gündəliyinə daxil edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər.

4.3 Sakrebulo iclasının cədvəli
Sakrebulonun növbəti iclasının cədvəli gündəliklə nəzərdə tutulmuş iclasların günlər 

əsasında bölünməsi deməkdir, o ki, qaldı Sakrebulo iclasının cədvəlinə, onda Sakrebulo 
iclasının başlanması və başa çatdırılması, eləcə də, tənəffüslərin vaxtı və müddəti 
qeyd edilir. Sakrebulo iclasının cədvəlinin Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə 
müəyyən edilməsi arzuolunandır. Belə halda tənəffüslərin elan edilməsi üçün səsvermə 
keçirmək zəruri deyildir. Eyni zamanda, bu cür ümumi qaydanın qəbul edilməsi Sakrebu-
lonun istənilən vaxt konkret iclasın cədvəlinin dəyişdirilməsi barədə qərar qəbul etməsini 
məhdudlaşdırmır. 

Sakrebulo iclasının cədvəlinə əsasən, ilk növbədə, iclasın başlanması və qurtarması 
müəyyənləşdirilir. İclasın sədrinin cədvəldə əvvəlcədən müəyyən edilmiş iclasın başa 
çatdırılması saatı səsvermədən kənar iclası başa çatdırmaq və gündəliklə başlanmış 
məsələlərin müzakirəsini Sakrebulonun növbəti iclasının cədvəli ilə nəzərdə tutulmuş 
növbəti günə keçirmək hüququ vardır. Bununla yanaşı, zəruriyyətlə əlaqədar, Sakrebu-
lonun öz qərarı ilə Sakrebulo iclasını davam etdirmək hüququ vardır. Bu halda, Sakre-
bulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) Sakrebulo iclasının davam etdirilməsi həddinin 
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qeyd edilməsi zəruridir (məsələn, Sakrebulonun iclası müvafi q günün saat 21:00-dək da-
vam etdirilə bilməz).

Sakrebulo iclasının cədvəlində, iclasın başlanması və qurtarmasından başqa, eləcə də, 
iclasın gedişi göstərilməlidir. Məsələn, iclas aşağıdakı cədvəl üzrə aparıla bilər:

  Səhər iclası 10.00-dan 13.00-dək;
  Axşam iclası 15.00-dan 18.00-dək;
  Tənəffüslər: 11.30-dan 11.45-dək, 13.00-dan 15.00-dək, 16.30-dan 17.00-dək.
İclasda tənəffüslərin göstərilməsi iclas sədrinə bu vaxtın gəlib-çatdığı andan 

səsvermədən kənar tənəffüs elan etmək imkanı verir. Bununla yanaşı, bu cür qeydəalınmış 
cədvəl halında, iclasın sədri Sakrebulo iclasına tənəffüsün təxirə salınması təklifi  
ilə müraciət etməyə borcludur. Nəzərə alınmalıdır ki, Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) iclasların cədvəlinin qeyd edilməsi o demək deyildir ki, Sakrebulo konk-
ret iclasın cədvəlinin dəyişdirilməsi üçün Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) 
dəyişiklik etməlidir. Sakrebulo sədrinin təklifi  ilə, lazım gəldiyi halda, Sakrebulonun 
açıq səsverməsi və ya səsvermədən kənar, əgər Sakrebulonun heç bir üzvü fərqli fi kir 
dəyişiklikliyi təklifi ni irəli sürmürsə, konkret iclasın cədvəlində dəyişiklik edir.

Sakrebulonun iclasları, bir qayda olaraq, iş günlərində keçirilməlidir. Növbəti 
iclasın gündəliyinin nəzərdə tutulmuş iclaslarının günləri növbəti iclasın cədvəli ilə 
müəyyənləşdirilir, hansını ki, gündəlik ilə birlikdə Sakrebulo təsdiq edir. 

4.4 Sakrebulo iclasında iclas sədrinin hüquq-vəzifələri
“Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanuna əsasən, Sakrebulo iclaslarını bir qayda 

olaraq, Sakrebulonun sədri, onun olmadığı halda və yaxud onun tapşırığı ilə - Sakre-
bulo sədrinin müavini aparır. Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) göstərmək 
vacibdir ki, Sakrebulo sədrinin və sədrin müavininin olmadıqları halda, iclası iclasda olan 
Sakrebulonunun ağsaqqal (yaşca böyük) üzvü aparır.

Ehtimal olaraq, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) Sakrebulo iclası 
sədrinin səlahiyyətləri aşağıdakı cür müəyyənləşdirilə bilər:

Sakrebulo iclasının sədri:
  Sakrebulo üzvlərinə Sakrebulonun növbəti iclasının açılması və bağlanmasına 
(başaçatdırılmasına) rəhbərlik edir, tənəffüsləri, o cümlədən növbədən =kənar 
tənəffüsü elan edir;

  Məsələnin müzakirəsinə rəhbərlik edir;
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilmiş iclas prosedurlarına 
əməl olunmasını təmin edir;
  Çıxışlarda iştirak edənlərin növbəliliyini müəyyən edir və onlara söz verir;
  Məsələləri səsə qoyur və səsəqoymanın nəticələrini elan edir;
  İclasda gündəliyin pozulduğu hallarda, qaydanın pozulmasına münasibətdə ölçülər 
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götürür;
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə nəzərdə tutulmuş hallarda (iclasda kvoru-
mun olmaması və yaxud iclasın gedişi zamanı intizamsızlıq başlayarsa, iclasın sədri 
bunun qarşısını ala bilmirsə), iclası dayandırır və növbədənkənar tənəffüs elan edir 
və yaxud iclası o biri günə keçirir;
  Lazım gəldikdə çıxışların dayandırılması və tərəfl ərin iştirakı ilə razılaşdırılmış 
müvəqqəti işçi qrupunun yaradılması və ya məsləhət görüşünün keçirilməsi barədə 
məsələni səsə qoyur;

  Səsə qoyulmada qoyulmuş variantların çoxluğu zamanı (üç və ya daha çox) lazım 
gəldikdə reytinq səsverməsi təşkil edir, bunun nəticələrinə müvafi q olaraq, müəllifl ərə 
nisbətən az qəbul oluna biləcək təklifl ərin götürülməsini təklif edir; 

  Sakrebulo iclasının protokoluna qol çəkir. 

Sakrebulo iclasının sədri borcludur:
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyənləşdirilmiş prosedurlara əməl 
etməyə;

  Fikr azad surətdə ifadə etməyə və məsələnin tam, hərtərəfl i müzakirəsinə imkan  
yaratmağa;

  Sakrebulo üzvünün çıxışına şərh verməməyə, Sakrebulo üzvünün çıxışını 
qiymətləndirməməyə; əgər sual bilavasitə ona verilməmişdirsə, suala cavab 
verməməyə, yalnız o haldan başqa, nə zaman ki, Sakrebulonun üzvü Sakrebulo 
Əsasnaməsinin (reqlamentinin) tələblərini pozur; 

  Məsələnin müzakirəsində iştirak etdiyi təqdirdə, öz səlahiyyətlərini qanunla iclasın 
aparılmasına səlahiyyəti olan şəxsə (Sakrebulo sədrinin müavininə və yaxud ağsaqqal 
üzvə, hansı ki, məsələnin müzakirəsində iştirak etmir) tapşırmağa və yalnız bu 
məsələ üzrə səsvermədən sonra öz məsuliyyətinin həyata keçirilməsinə qayıtmağa.

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) Sakrebulo sədrinin xüsusi hüququ 
- əvvəlcədən yazılış olmadan və Sakrebulonun iclasında məsələnin müzakirəsi zamanı 
növbədənkənar çıxış etmək hüququ verilmiş olmalıdır. Sakrebulo sədri tərəfi ndən bu 
hüquqdan istifadə etmək aşağıdakı qaydalara əməl etməklə baş verməlidir: 

  Əgər Sakrebulonun sədri eyni vaxtda həm də iclasın sədridirsə, o, iclasın 
sədrliyini müzakirə olunacaq məsələ üzrə Sakrebulo tərəfi ndən qərar qəbul 
olunanadək,Sakrebulo sədrinin müavininə tapşırmalıdır; 

  Əgər Sakrebulonun sədri sözlə debatlar qurtardıqdan sonra çıxış edərsə, debatlar 
məhdud qaydada davam etdirilməlidir, yəni Sakrebulo sədrinin çıxışından sonra, 
söz Sakrebulo fraksiyaları və Sakrebulo komissiyalarının bir-bir nümayəndəsinə 
verilməlidir.
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4.5 Sakrebulo iclasında müzakirə olunacaq məsələlər
Sakrebulo iclasında müzakirə olunacaq məsələlər Sakrebulonun gündəəliyi ilə 

müəyyənləşdirilir. Sakrebulo yalnız gündəliklə nəzərdə tutulmuş məsələlər üzrə 
müzakirə aparmaq səlahiyyətinə malikdir. Sakrebulo məsələləri gündəliklə müəyyən 
olunmuş ardıcıllıqla müzakirə edir. Bir qayda olaraq, məsələnin müzakirəsi səsəqoyma 
və müvafi q qərarın qəbul olunması ilə başa çatmalıdır, lakin, Sakrebulo iclası sədrinin 
təklifi  ilə, açıq səsvermə və ya səsvermədən kənar, əgər Sakrebulonun heç bir üzvü fərqli 
fi kir bildirməzlərsə, Sakrebulo iclasının qaydası ilə nəzərdə tutulmuş növbəti məsələyə 
keçmək və ya sonra o məsələyə qayıtmaq, hansının barəsində ki, qərar qəbul edə 
bilmədilər, bu məsələyə qayıtmaq mümkündür. Bu halda məsələ gündəlikdən çıxarılmır 
və Sakrebulo, növbəti iclasın başa çatdırılmasınadək, qərar qəbul etməlidir. Məsələnin 
gündəlikdən çıxarılmadan təxirə salınmasını aşağıdakı hallarda tətbiq etmək olar:

  İclas salonunda səsvermə ilə qərar qəbul etmək üçün zəruri olan kvorum yoxdur;
  Məsələ əlavə məsləhətləşmələrin keçirilməsini tələb edir, hansı ki, növbəti iclasın 
cədvəli ilə müəyyən edilmiş vaxta sığışa bilər;

  Məsələ əlavə informasiya alınmasını tələb edir, hansı ki, növbəti iclasın cədvəli ilə 
müəyyən edilmiş vaxta sığışa bilər;

Əgər məsələ gündəlikdən çıxarılmadan təxirə salınarsa, Sakrebulo ona mütləq 
müzakirənin o mərhələsindən qayıdır, nə zaman ki, o dayandırılmışdı. Əgər məsələ 
üzrə debatlar başa çatdırıldısa, lakin səsvermə kvorumun olmamağı üzündən təxirə 
salındısa, məsələyə qayıdılan andan yalnız səsvermə keçirilir. Əgər məsələ debatların 
başlanmasınadək təxirə salınmışdırsa, məsələyə qayıtmaq debatların açılması ilə başlanır. 
Əgər məsələ debatlar zamanı gündəlikdən çıxarılmadan təxirə salınarsa, məsələyə 
qayıdarkən o məhdud qayda ilə davam etdirilə bilər.

Əgər məsələ əlavə öyrənmək tələb edirsə, hansı ki, növbəti iclasın cədvəli ilə müəyyən 
edilmiş vaxta sığışmırsa, Sakrebulo səsvermə ilə məsələnin təxirə salınması və onun 
gələcək növbəti iclasının gündəliyinə daxil edilməsi barədə sərəncam qəbul etməlidir. Bu 
halda, məsələnin müzakirəsinin hansı mərhələsində bu qərarın qəbul edilməsi baş verdisə, 
növbəti iclasda məsələnin müzakirəsi lap əvvəldən-ümumi qayda ilə başlanmalıdır. 

4.6 Sakrebulo iclasında məsələnin müzakirəsinin ümumi qaydası
Sakrebulo iclasında məsələlərin müzakirəsi vacibdir və hamının müzakirə oluna-

caq məsələlər ilə əlaqədar informasiya almaq hüququ vardır. Gürcüstan qanununun 
“Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsi”nin 28-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş hallar 
istisna təşkil edir, nə zaman ki, məsələ dövlət, kommersiya və yaxud şəxsi məxfi liyə 
aid olur. Belə məsələnin müzakirəsi zamanı Sakrebulo Sakrebulonun qapalı iclasının 
keçirilməsi barədə qərar qəbul edir. Sakrebulonun qapalı iclasının keçirildiyi halda, 
Sakrebulo üzvlərindən başqa, yalnız bu müzakirə olunacaq məsələ üzrə dəvət olunmuş 
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şəxslərin iştirak etmək hüququ vardır, başqa şəxslər iclas salonunu tərk etməyə borclu-
durlar. Sakrebulo iclasının keçirildiyi zaman Sakrebulonun qapalı iclasında başqa, Sakre-
bulonun qapısının bağlanması yolverilməzdir.

“Yerli özünüidarə haqqında” müəyyən edilmiş özünüidarə vahidinin səlahiyyətlərinə 
aid olan bütün məsələlər kütləvidir və buna müvafi q olaraq, Sakrebulonun iclasları, bir 
qayda olaraq, açıqdır. Sakrebulo iclasının bağlanması müstəsna haldır və onun vacibliyi 
o halda meydana çıxa bilər, əgər Sakrebulo məsələnin müzakirəsi zamanı dövlət, kom-
mersiya və ya şəxsi məxvilik təşkil edən informasiya dinləməlidir. Bu halda iclasın o 
hissəsi bağlanır, hansı ki, bu informasiyanı dinləməyə verilir. Sakrebulo iclasın müvafi q 
mərhələsinin bağlanması barədə qərarı adlıq səsvermə ilə qəbul etməlidir. Bu cür for-
ma “Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsi”nin 34-cü maddəsinin 3-cü hissəsini tələb 
edir, hansına əsasən: “Kollegial kütləvi idarə iclasın bağlanması barədə qərarın qəbul 
edilməsi üçün keçirilən adlıq səsvermənin nəticələrini, eləcə də iclasın protokolunun 
göstəricilərini 33-cü maddə ilə nəzərdə tutulmuş qaydada reyestrə daxil etdirməlidir”. 
Sakrebulonun qapalı iclası protokolunun elan olunması qaydası “Gürcüstanın Ümumi 
İnzibati Məcəlləsi”nin 33-cü maddəsində verilmişdir: “Məxfi liyə aid olan informasiyanın 
alınmasından sonra məxfi  kütləvi informasiyanın, eləcə də kollegial kütləvi idarələrin 
qapalı iclası protokolunun ağıl çərçivələrində ayrılası istənilən hissəsi elan olunmalıdır. 
Belə halda informasiyanın elan olunması zamanı o şəxs göstərilir, hansı ki, informasiyanı, 
informasiyanın məxfi  sayılması əsasını və məxfi lik müddətini məxfi ləşdirmişdir”. 

Sakrebulonun iclası özünüidarənin həyata keçirilməsinin əsas formalarından biridir 
və iclasın kütləviliyinin maksimum təmin edilməsi zəruridir. Buna müvafi q olaraq, 
Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) bu məsələyə xüsusi diqqət ayrılmalıdır. 
Kütləviliyin təminatı əhatə edir: Sakrebulo iclasının keçirilməsi barədə əhalinin 
məlumatlandırılmasını, Sakrebulonun iclaslarında vətəndaşların iştirakının mümkün-
lüyünü, qəbul olunmuş qərarların kütləvi elan olunmasını. 

“Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsi”nin 34-cü maddəsinin birinci hissəsinə 
əsasən: “Kollegial kütləvi idarə bir həftə qabaqcadan gələcək iclasın, onun keçiriləcəyi 
yeri, vaxtı və gündəliyi barədə kütləvi elan verməyə borcludur”. Qanunun bu tələbi ilə 
əlaqədar, Sakrebulonun aparatı növbəti iclasın açılmasına ən azı 7 gün qalmış Sakrebulo 
iclasının keçiriləcəyi yer, növbəti iclasın başlanması və qurtarmasının ehtimal olunan tar-
ixi, iclasların cədvəli və gündəliyi barədə arayış elan etməyə borcludur. Əgər Sakrebu-
lonun gündəliklə normativ aktın qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, Sakrebulo aparatı 
“Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsi”nin 106²-cı maddəsinə əsasən normativ aktın 
layihəsini və inzibati aparılış barədə arayışı elan etməyə borcludur. 

Sakrebulo iclasında gündəliklə nəzərdə tutulmuş məsələnin müzakirəsi məruzəçinin 
çıxışı ilə başlanır. Məruzəçi bu məsələnin təşəbbüsçüsü və yaxud onun tərəfi ndən təyin 
edilmiş şəxs ola bilər. Həm bir nəfər, həm də bir neçə şəxs məruzə təqdim edə bilər. 
Məruzəçi, onun üçün reqlamentlə müəyyənləşdirilmiş vaxtda, müzakirə olunacaq 
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məsələnin təşəbbüslənməsi səbəbi və məqsədi, məsələnin əsas məğzi, əhəmiyyəti və 
vacibliyi, eləcə də, maliyyə əsaslanmaları, bu məsələ üzrə qərarın qəbul olunmasının yer-
li bedcənin xərclərinin artmasına və ya gəlirlərin azalmasına səbəb olub-olmadığı barədə 
Sakrebuloya məlumat verməyə borcludur və bu halda maliyyələşdirmənin müvafi q 
mənbələrini göstərməlidir. Eləcə də, məruzəçi müzakirə olunan məsələ ilə əlaqədar hansı 
təklif və qeydlərin söylənildiyi, onlardan hansı qeydlərin nəzərə alınmalı olduğu, hansının 
olunmadığı və nəyə görə olunmadığı haqqında iclasa bildirməyə borcludur. Məruzəçi 
həmçinin Sakrebulo iclasına qərarın layihəsi üzrə yerli özünüidarənin icra hakimiyyətinin 
(meriyanın) hüquq xidmətinin qərarın layihəsinin Gürcüstan qanunvericiliyinə uyğun 
olması barədə rəyini tanış etməlidir.

Məruzəçidən sonra köməkçi məruzə ilə çıxış edənə söz verilir. Köməkçi məruzə 
ilə, bir qayda olaraq, Sakrebulonun o komissiyası tərəfi ndən təyin olunmuş məruzəçi 
çıxış edir, hansı ki, müzakirə olunacaq məsələ onun səlahiyyət sahəsinə aiddir (əgər bu 
komissiyanın özü məsələnin təşəbbüsçüsü deyildirsə). Əlavə məruzəçi qismində Sakre-
bulonun fraksiyası, eləcə də, Sakrebulo sədrinin təşəbbüsü və yaxud tələbi ilə yerli 
özünüidarənin icra hakimiyyətinin (meriyanın) müvafi q xidmətinin nümayəndəsi çıxış 
edə bilər. Əlavə məruzəçi yaxud da məruzəçinin oponenti kimi çıxış edə bilər və Sakre-
bulonun iclasına məruzəçidən fərqli olaraq (bütünlüklə və ya qismən) mövqe təqdim edə 
bilər, yaxud əlavə dəlillərlə məruzəçinin mövqeyini müdafi ə edə bilər. 

İclasın sədri məruzəçi və əlavə məruzəçi dinlənildikdən sonra Sakrebulo üzvlərinə və 
Sakrebulonun iclasında iştirak etmək hüququna malik olan şəxslərə məsələ ilə əlaqədar 
suallarla məruzəçiyə və əlavə məruzəçiyə (həmməruzəçiyə) müraciət etmək imkanı 
verməlidir. Məruzəçi və əlavə məruzəçi (həmməruzəçi) tərəfi ndən cavab verildikdən son-
ra iclasın sədri müzakirələrin başlandığını elan etməyə borcludur, əgər müvafi q məsələ 
barədə müzakirədən kənar qərar qəbul edilməzsə. Əgər qoyulmuş məsələ üzrə qeydlər 
edilməmişdirsə və Sakrebulonun heç bir üzvü müzakirələrdə iştirak etmək arzusunda 
deyildirsə, qərar müzakirədən kənar qəbul olunur. Bu halda, Sakrebulo iclasının sədri 
məruzəçini dinlədikdən sonra məsələni səsverməyə qoymaq səlahiyyətinə malikdir.

Sakrebulonun iclasında debatların özünüidarə vahidində qeydiyyatdan keçmiş o 
seçicilərin çıxışları ilə başlanmalıdır, hansıların ki, müəyyən edilmiş qayda ilə Sakre-
bulonun iclasında iştirak etmək hüququ vardır. Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) 
ilə bu cür qaydanın tətbiq edilməsi Sakrebulo üzvlərinə öz mövqelərini ifadə edənədək 
seçiciləri dinləmək, onların müzakirə ediləcək məsələlərə münasibətlərini öyrənmək və 
seçicilər tərəfi ndən irəli sürülmüş dəlilləri nəzərə almaq imkanını verir. 

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) belə bir qaydanın yazılması və buna 
kəskin əməl olunması zəruridir – Sakrebulonun iclasında iştirak edən şəxsin çıxış etməsi 
(eləcə də, replika və sual qoymaq) hüququ yalnız o zaman vardır, nə zaman ki, iclasın 
sədri ona söz verəcəkdir. Sakrebulonun iclasında çıxış edən şəxs, hansı ki, sözlə çıxış 
etmək istəyir, əvvəlcədən Sakrebulonun sədri yanında yazılmalıdır. Bununla yanaşı, o 
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da qeyd edilməlidir ki, o, müzakirə olunacaq məsələ üzrə “əleyhinə çıxan” qismində 
çıxış edir, yoxsa “tərəfdar” kimi. İclasın sədri buna əsasən çıxış edənlərin növbəliliyini 
müəyyənləşdirir. İlk dəfə söz “əleyhinə çıxan”a, sonra isə “tərəfdar”a verilməli və bu 
beləcə ardıcıllıqla davam etdirilməlidir. 

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) yerdən sözlə çıxış etmək hansı halda 
ola bilər və yalnız tribunadan hansı şəraitdə mümkün olacağının müəyyənləşdirilməsi 
zəruridir. Məruzəçi, həmməruzəçi, debatlarda iştirak edən şəxs yalnız tribunadan sözlə 
çıxış edə bilərlər. Yerdən sual vermək (qoyulmuş suala qısa və müzakirə olunan məsələyə 
aid olmalıdır), replika (qısa qeyd və yaxud cavablar vermək) və çıxış iclasın proseduru 
ilə əlaqədar olmalıdır. 

Sakrebulonun iclasında sual vermək yalnız məruzənin (həmməruzənin) başa 
çatmasından sonra, replika və iclasın prosedurası ilə əlaqədar çıxış isə - iştirak edən 
şəxsin sözlə çıxışının başa çatdırılmasından sonra mümkündür. Necə ki, replika, eləcə 
də prosedur ilə əlaqədar çıxışın 2 dəqiqədən çox müddət ərzində uzadılması arzuolunan 
deyildir. 

Əlavə çıxışçıların növbəliliyinin müəyyən edilməsi Sakrebulo iclası sədrinin 
preroqativasıdır. Sədr çıxış edənlərin növbəliliyini müəyyən edərkən nəzərə alır 
ki, çıxış edən məsələnin həm “tərəfdarları”, eləcə də “əleyhdarları”nın, həmçinin 
fraksiyaların və fraksiyadan kənar üzvlərin mövqelərini proporsional əks etdirsin. Sakre-
bulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) növbəliliyin müəyyən edilməsi qaydasının 
müəyyənləşdirilməsi zəruridir. Debatlarda çıxış edənlərin növbəliliyi aşağıdakı 
parametrlərdə müəyyənləşdirilə bilər: çıxış barədə ərizənin təqdim olunması vaxtı; frak-
siya indeksasiyası ilə (o fraksiyanın üzvüdürmü və Sakrebulonun müvafi q fraksiyasında 
neçə mandata malikdir); o, məsələ üzrə “tərəfdar” kimimi çıxış edir, yoxsa “əleyhdar” 
qismindəmi. 

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) müəyyən edilməsi arzuolunandır ki, 
şəxsin bir məsələ üzrə keçirilən müzakirələrdə neçə dəfə çıxış etmək hüququ ola bilər. 
Sakrebulonun iclasında iştirak edən şəxs, bir qayda olaraq, bir məsələ üzrə keçirilən 
müzakirələrdə yalnız iki dəfə çıxış edə bilər. Bundan başqa, Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) məruzəçinin hüququnun müəyyənləşdirilməsi arzuolunandır, iclas 
sədrinin razılığı ilə, növbədənkənar izahat üçün neçə dəfə söz ala bilər, eləcə də - şəxsin 
sözlə çıxışdan imtina etməsi və bu hüququ başqasına qüzəştə getsin və ya növbəsini 
dəyişsin.

İclasın sədri çıxış edənlərin siyahısının başa çatmasından sonra müzakirələri bağlı 
elan edir. Debatlar Sakrebulo sədrinin və yaxud Sakrebulo üzvünün təklifi  ilə dayandırıla 
bilər, əgər verilmiş məsələ üzrə ən azı iki natiq çıxış etmişdirsə və müzakirələrə yazılmış 
şəxslərdən heç biri məruzəçidən fərqli mövqedə qeydə alınmırsa. Bu halda debatların 
dayandırılmasından sonra, fraksiyaların hər bir üzvünə, arzuolunduğu təqdirdə, sözlə 
çıxış etmək hüququ verilməlidir. 
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4.7 Sakrebulonun iclasında çıxışların müddəti. Mükalimələrin 
məhdudlaşdırılması qaydası. Son söz

Sakrebulo iclasında sözlə çıxışların müddətinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsinin 
böyük əhəmiyyəti vardır, ona görə ki, iştirak edən bütün şəxslərə məsələ üzrə çıxış etmək 
imkanı vermək mümkün olsun. Eyni zamanda, çıxış edənin sözü, mümkün qədər la-
konik və işlə əlaqədar olmalıdır. Bir halda ki, Gürcüstan qanunvericiliyi ilə Sakrebulonun 
iclasında sözlə çıxış etməyin müddəti müəyyənləşdirilməmişdir, bu məsələ Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə nizama salınmalıdır. 

Sakrebulonun iclasında sözlə çıxışların müddəti aşağıdakı cür müəyyən edilə bilər:
  Sakrebulonun iclasında məruzə üçün çıxışçıya 20 dəqiqə verilsin;
  Həmçıxışçıya – 15 dəqiqə;
  Məruzəçinin və həmməruzəçinin yekun sözü üçün – 10 dəqiqə;
  Müzakirələrdə ilk çıxış edənə 7 dəqiqə verilsin, ikinci dəfə çıxış edən zaman – 5 
dəqiqə;

  Prosedur məsələləri, izahatlar, informasiya, müraciət, elanlar və suallar üçün iclasda 
iştirak edən şəxsə - 3 dəqiqəyə qədər söz verilsin;

  Replikalar üçün – 2 dəqiqəyədək.
Prosedur məsələləri üzrə Sakrebulo üzvünə söz növbədənkənar verilir. Prosedur kimi 

aşağıdakı məsələlər hesab edilir:
  Tənəffüsün elan olunması və fasilənin müddəti barədə;
  Sakrebulo iclasının təxirə salınması haqqında;
  Sözlə çıxış vaxtının müddəti haqqında;
  İclasda iştirak edən şəxslər üçün sözlə çıxış etmək hüququnun verilməsi haqqında;
  Müzakirə olunacaq məsələlər üzrə debatların təxirə salınması və ya dayandırılması 
haqqında;

  Sakrebulonun komissiyası üçün məsələnin əlavə öyrənilməsinə verilməsi haqqında;
  Çıxışlar olmadan məsələnin səsə qoyulmasına dair;
  Qapalı iclasın aparılması haqqında;
  Sakrebulonun iclasında Sakrebuloya hesabat verməli olan orqanın vəzifəli şəxslərinin 
dəvət olunması haqqında;

  Səsvermə qaydası haqqında;
  Səsvermənin təxirə salınması haqqında;
  Çıxışçıların növbəliliyinin dəyişməsi haqqında;
  Sakrebulo üzvlərinin əlavə qeydiyyatdan keçməsi haqqında;
  Səslərin yenidən sayılması haqqında.

Sakrebulo iclasının sədri, çıxışçının tələbi ilə, iclasda iştirak edən üzvlərin səs çoxluğu 
ilə, çıxışçının vaxtını ən çoxu 10 dəqiqə uzada bilər. Bununla yanaşı, həmməruzəçinin 
(müştərək məruzəçinin), hansı ki, bu çıxışçının “əleyhinə” çıxış edir, ona verilən vaxtı 
uzatmaq üçün əlavə vaxt tələb etmək hüququ vardır. Sakrebulo iclasının sədri nəzərə 
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almalıdır ki, debatlarda iştirak üçün çıxışın uzadılması məqsədəuyğun deyildir, çün-
ki belə halda bütün o şəxslərin, hansılar ki, fərqli mövqelərdən çıxış edirlər, çıxışın 
vaxtını uzatmağı tələb etmək səlahiyyəti olmalıdır ki, bu da müzakirələrin aparılmasını 
mürəkkəbləşdirər. 

Sakrebulo iclasının sədri onun üçün ki, məsələnin müzakirəsi səsə qoyulmasın, de-
batlar üçün ayrılmış vaxtı əvvəlcədən müəyyənləşdirə bilər. Bir qayda olaraq, bu vaxt 
1 saatdan az olmamalıdır. Məhz bu məqsədlə, Sakrebulo iclası sədrinin hüququ var ki, 
Sakrebulonun razılığı ilə debatları məhdudlaşdırsın. Əgər müzakirələr üçün ayrılmış vaxt 
əvvəlcədən müəyyənləşdirilərsə, onun başa çatdırılmasından sonra iclas sədrinin bəyanatı 
ilə debatlar dayandırılır. Müzakirələrin dayandırılması barədə bəyanat verilənədək sədr 
çıxışçıların qalan miqdarını elan etməlidir. Heç bir nümayəndəsinin debatlarda iştirak 
etmədiyi fraksiyanın bir çıxışçının adını çəkmək hüququ vardır, hansına ki, iclasın sədri 
söz verməlidir.

Müzakirələrin məhdudlaşdırılması zamanı sözlə çıxış etmək hüququ yalnız məsələnin 
təşəbbüsçüsünə/ komissiyanın məruzəçisinə və yaxud həmməruzəçiyə və fraksiyanın 
hər bir nümayəndəsinə verilir. Debatların məhdudlaşdırıldığı halda, əgər özünüidarə 
vahidində qeydəalınmış seçici bu məsələ üzrə çıxış etmək arzusunu ifadə edərsə, Sakre-
bulo iclasının sədri onlara yalnız iki nümayəndə ayırmaq təklifi ni verir, hansılara ki, həm- 
məruzəçi hüquqları veriləcəkdir, yəni sözlə çıxış etmək hüququ – 15 dəqiqə həmməruzə 
üçün və 10 dəqiqə yekun çıxışı üçün. Bu formadan o halda da istifadə etmək olar, əgər 
iclasda iştirak edən özünüidarə vahidində qeydə alınmış seçicilərin siyahısı böyükdür 
(10 və daha çox arzuedən). Əgər iclasda çıxış etmək arzusunda olanlar 2 məruzəçinin 
ayrılmasına razı olmasalar, iclasın sədri siyahıya yazılmış birinci iki nəfər arzuedənə 
sözlə çıxış etmək hüququ verə bilər. 

İclasın sədri tərəfi ndən debatların başa çatdırıldığı elan olunduqdan sonra məruzəçinin 
və həmməruzəçinin yekun sözü söyləmək hüququ vardır. Yekun sözündə müzakirələr 
cəmləşdirilir, şəxsi mövqelər və dəlillər qeyd edilir. Yekun sözü yeni müzakirələrin əşyası 
olmamalıdır. Sakrebulonun üzvləri öz mövqelərini yalnız səsvermə ilə ifadə etməlidirlər. 
Ona görə də, yekun sözündən sonra, iclasın sədri məsələni səsə qoymalıdır.
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V Fəsil. Səsvermə qaydası

5.1 Səsvermənin əsas prinsipləri 
Səsvermə iclasın başlıca prosedurasıdır, hansının ki, əsasında qərar qəbul etmək müm-

kün olur. Ona görə də, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində), səsvermə prosedu-
runun dəqiq təsvir olunması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Gürcüstan qanunvericiliyi ilə səsvermənin əsas prinsipləri müəyyən edilmişdir:
  İradəni ifadə etmək azadlığı – Sakrebulonun üzvləri seçicilərin və onu təqdim 
edən siyasi birliyin qoyduğu qayda və tapşırıqları ilə məhdudlaşmır. Səsvermə 
zamanı istənilən təzyiq, hansı ki, Sakrebulo üzvünə öz iradəsini azad ifadə etməyi 
məhdudlaşdırır, heç bir bu cür təzyiqə yol vermək olmaz. Sakrebulo üzvünün, 
səsvermənin formasından asılı olmayaraq, səsvermədə iştirakdan imtina etmək 
hüququ vardır.
  Bərabərlik – Sakrebulonun hər bir üzvünün bir səsi vardır;
  Səs hüququnun delegirasiyası yolverilməzdir – Sakrebulonun üzvü səsvermədə şəxsən 
iştirak edir. Bu hüququn başqa şəxsə verilməsi yolverilməzdir. Qanunvericiliklə 
səsvermədə yazılı formada iştirak etmək yolverilməzdir. Beləliklə, Sakrebulonun 
üzvü öz iradəsini yalnız iclasda iştirak etmək zamanı ifadə etməlidir;

  Maraqların münaqişəsinin yolverilməzliyi – Sakrebulonun üzvü Sakrebulonun 
iclasında elə məsələ üzrə qərarın qəbul olunmasında iştirak etməkdən və səsvermədən 
imtina etməyə borcludur, hansına ki, münasibətdə onun əmlak və başqa şəxsi marağı 
vardır; 

  Məsuliyyət – Sakrebulonun üzvü qərar qəbul edərkən olunmuş seçkiyə seçicilər 
qarşısında məsuliyyətlidir. Sakrebulonun üzvü, əlbəttə, qərar qəbul edərkən öz 
iradəsini ifadə etməkdə azaddır, lakin iradəni ifadə etmək azadlığı onu məsuliyyətdən 
azad etmir. 

Yuxarıda qeyd edilən prinsiplərdən başqa, Sakrebulonun Əsasnaməsinin (reqlamen-
tinin) müvafi q hissəsində əks olunmalıdır ki:

  Sakrebulonun Əsasnaməsi və ya Sakrebulonun sərəncamı, eləcə də, Sakrebulonun 
adından müraciətin, bəyanatın, tövsiyənin qəbul olunması üçün səsvermə məcburidir. 

  Nə zaman ki, məsələnin dinləniolməsi arayış qismində baş verirsə, səsvermə 
keçirilmir.
  Əgər iclasda iştirak edən Sakrebulonun heç bir üzvü bu qərarın qəbul olunmasının 
əleyhdarı deyildirsə, səsvermə prosedur məsələləri üzrə qərarların qəbul olunması 
zamanı keçirilməyə bilər. Əks təqdirdə, bu məsələ üzrə qərar yalnız səsvermə ilə 
qəbul oluna bilər.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 26-cı maddəsinin 2-ci 
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bəndinə əsasən: “Sakrebulonun qərarları (qətnamələri və sərəncamları) iştirak edənlərin 
səs çoxluğu ilə qəbul olunur, lakin, Sakrebulo siyahısı ilə tərkibin ən azı üçdə-biri ilə”. 
Sakrebulo üzvləri siyahısı ilə tərkibdə Sakrebulonun o üzvlərinin miqdarı anlaşılır, 
hansıların ki, səlahiyyəti tanınmışdır. Orqanik qanun ayrı-ayrı hallarda siyahı ilə tərkibə 
deyil, əksinə Sakrebulonun bütün heyətinə işarə edir. Sakrebulonun tam heyəti dedikdə 
Sakrebulo üzvlərinin qanunla müəyyən olunmuş ümumi miqdarı (onlardan hansının 
səlahiyyətinin tanınmasına baxmayaraq) başa düşülür. 

Bu fəsildə tövsiyələr verilmişdir, hansılar ki, Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) səsvermə növlərinin, səsvermə keçirmək qaydalarının və səsvermədə 
iştirak edən şəxslərin hüquq – vəzifələrini müəyyənləşdirməkdə istifadə oluna bilər.

5.2 Səsvermənin növləri
a) Açıq səsvermə
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 26-cı maddəsinin birinci 

bəndinə əsasən: “Sakrebulonun iclasında onun kompetensiyasına aid olan məsələlər, 
bir qayda olaraq, açıq səsvermə ilə həll edilir”. Beləliklə, orqanik qanunla, Sakrebulo 
tərəfi ndən qərarların qəbul olunmasının əsas növü açıq səsvermədir. Səsvermənin bu 
növünün üstünlüyü təkcə səsvermənin keçirilməsinin sadəliyində və operativliyində 
(bülletenlərin hazırlanması, gizli kabinələrin düzəldilməsi, fərdi səsvermə qutusuna 
yaxınlaşmaq və ya səsvermək) deyildir, eyni zamanda kütləviliyindədir. Seçici hansı 
qərara tərəfdar çıxdığını bilməlidir, yaxud onun seçdiyi Sakrebulo üzvü hansı qərarın 
əleyhinədir. 

Açıq səsvermə iki formada ola bilər, şəxsən: “əl qaldırmaqla”, nə zaman ki, “tərəfdar” 
və “əleyhdarın” miqdarı qeydə alınır – onların kimliyi yox, eləcə də, adlıq ilə, nə zaman 
ki, “tərəfdarın” və “əleyhdarın” həm miqdarı, həm də kimliyi qeyd olunur.

Əgər Sakrebulo səsvermənin elektron vasitələri ilə təchiz edilmişdirsə, səsvermənin 
növlərə ayrılması baş verməyəcəkdir. Bütün açıq səsvermə adlıq ilə baş verəcəkdir 
və istənilən şəxs Sakrebulonun üzvlərindən kimin “tərəfdar” və ya kimin “əleyhdar” 
olmasını öyrənə biləcəkdir.

Səsvermənin elektron vasitələrinin tətbiq olunmasınadək Sakrebuloda qərar qəbul 
olunmasının əsas forması “əl qaldırmaqla” səsvermə idi. Gürcüstan qanunvericiliyi ilə 
birbaşa nəzərdə tutulmuş hallardan başqa (məs., iclasın və yaxud iclasın hissəsinin bağlı 
keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi yalnız adlıq səsvermə ilə edilməlidir), Sakre-
bulo başqa məsələlər üzrə də adlıq səsvermə keçirilməsi barədə qərar qəbul edə bilər. 
Adlıq səsvermə zamanı Sakrebulonun üzvü qərar layihəsinə münasibətdə öz mövqeyini 
imza atmaqla qeyd etdirir. Adlıq səsvermə halında nəzərə alınmalıdır ki, Sakrebulonun 
üzvləri öz mövqelərini ümumi vərəqdə deyil, vahid formanın fərdi vərəqində qeyd 
etməlidirlər. Ümumi vərəqdə qol çəkərkən “tərəfdarların” və “əleyhdarların” bərabərliyi 
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Sakrebulo üzvlərinin qərarına xoşa gəlməyən təsir göstərə bilər. Ona görə də, Sakrebulo 
üzvünün yalnız daxili inamı ilə əlaqədar, öz mövqeyini ifadə etməsi üçün, arzuolunandır 
ki, o, adlıq səsə qoyulma ilə onun üçün məqbul qərara fərdi vərəqdə imza atsın, elə ki,  
“tərəfdarların” və “əleyhdarların” bərabərliyini əvvəlcədən bilməsin. 

“Əlqaldırmaqla” açıq səsvermə keçirildiyi halda səslərin sayılmasını Sakrebulo 
aparatının əməkdaşı təmin etməlidir. Bu doğru deyildir ki, bəzən səsləri saymağı 
Sakrebulo üzvünə həvalə edirlər. Səslərin sayılması texniki işdir, hansı ki, Sakre-
bulonun fəaliyyətinin təşkilati təminatına daxildir. Bu Sakrebulo aparatının 
funksiyasıdır. Ona görə də, Sakrebulo aparatının əməkdaşı səsləri saymalı və 
səsvermənin nəticələrini Sakrebulo iclasının sədrinə bildirməlidir. Əgər Sakrebu-
lonun üzvü səslərin hesablanmasının doğruluğuna şübhə edərsə, iclasın sədri, bir 
qayda olaraq, təkrar səsvermə keçirməli və Sakrebulonun o üzvünə Sakrebulonun 
aparatının əməkdaşı ilə birlikdə səslərin sayılmasında iştirak etməyi təklif etməlidir. 
Əgər iclasın sədri təkrar səsvermənin keçirilməsi əleyhinədirsə, onda Sakrebulo üz-
vünün təkrar səsvermə keçirilməsi barədə təklifi , necə ki, prosedur məsələsi kimi, 
səsvermə ilə həll edilməlidir. 

Sakrebulo iclasının sədri, prosedur məsələsi ilə bağlı səsvermə zamanı, səslərin 
sayılmasından kənar, vizual müşahidə nəticəsində qəbul olunmuş qərarı elan edə bilər. 
Bu halda iclasın protokolunda qeyd edilir – “çoxluqla qəbul edilmişdir” və yaxud “ yekdil 
səslə qəbul olunmuşdur”. 

Gündəlikdə nəzərdə tutulmuş məsələ üzrə qərar qəbul edərkən “tərəfdarların” və 
“əleyhdarların” səsləri ayrı-ayrılıqda sayılır, çünki belə məsələ üzrə, xüsusilə Sakrebulo 
tərəfi ndən normativ akt layihəsi qəbul edilərkən, səslərin miqdarı hökmən dəqiq qeydə 
alınmalıdır. O ki, qaldı prosedur məsələlərinə, bu halda, əgər məsələni Sakrebulonun üzvü 
qoymuşdursa, iclasın sədri yalnız “tərəfdarların” səslərinin miqdarını müəyyən etmək 
üçün səsvermə keçirir. Prosedur məsələləri üzrə “əleyhdarların” səslərinin sayılması 
aparılmır. Əgər “tərəfdarların” miqdarı iştirakçıların çoxluğudursa/ təklif qəbul olunmuş 
hesab edilir. Əks təqdirdə, təklif qəbul edilmiş hesab edilmir. Əgər prosedur məsələləri 
üzrə təşəbbüs Sakrebulo iclasının sədrindən irəli gəlirsə, onda məsələ “əleyhdarların” 
miqdarının müəyyən edilməsi üçün irəli sürülür. 

b) Gizli səsvermə
Sakrebulo tərəfi ndən qərar qəbul olunmasının əsas forması açıq səsvermədir. Lakin, 

əgər Gürcüstan qanunvericiliyi ilə başqa şey müəyyən edilmişdirsə, Sakrebulo açıq 
səsvermə ilə ayrı-ayrı məsələlər üzrə gizli səsvermə keçirmə haqqında qərar qəbul 
etmək səlahiyyətinə malikdir. Gizli səsvermə bülletenlərin vasitəsilə Sakrebulonun 
Əsasnaməsində (reqlamentində) gizli prosedurunun təsviri zamanı Gürcüstanın orqanik 
qanunu “Gürcüstanın Seçki Məcəlləsi”nin normalarından istifadə etmək olar, hansılar ki, 
gizli səsvermə yerinin düzəldilməsini, bülletenlərin tərtib edilməsini, səsvermə qaydasını 
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və bülletenlərin batil olunması hallarını müəyyənləşdirirlər. Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) aşağıdakı məsələlərin nəzərə alınması arzuediləndir:

  Gizli səsvermə yerinin düzəldilməsi və bülletenlərin hazırlanması. Gizli 
səsvermə yerinin düzəldilməsini və bülletenlərin hazırlanmasını Sakrebulo aparatı 
təmin edir. Bülletenlər ölçüsü və ya forması ilə bir-birlərindən fərqli olmamalıdır. 
Bülletenin alındığını Sakrebulo üzvü qol çəkməklə təsdiq edir və aldığı bülletenləri 
gizli səsvermə üçün xüsusi düzəldilmiş kabinədə və ya otaqda doldurur.

  Bülletenlərin doldurulması qaydası. Əgər gizli səsvermə Sakrebulo tərəfi ndən 
şəxsin seçilməsi üçün keçirilirsə, bülleteni doldurarkən Sakrebulonun üzvü o 
namizədin növbə ilə nömrəsini dairəyə alır, hansına ki, tərəfdar çıxır. Əgər bülletenə 
yalnız bir namizədin soyadı daxil edilmişdirsə, ona səsvermək soyadın və ya onun 
qarşısında qoyulmuş nömrənin dairəyə alınması ilə ifadə edilməlidir. Başqa məsələ 
üzrə səsvermə bülleteninə daxil edilmiş iki formadan – “1. tərəfdar”, “2. əleyhdar” – 
bunlardan birini seçir, hansının ki, sıra nömrəsini dairəyə alır. 
  Bülletenin batil edilməsi halı. Müəyyən olunmamış nümunəli bülleten batil hesab 
olunur, eləcə də, o bülleten, hansı ilə ki, Sakrebulo üzvünün kimə (hansı qərara) səs 
verdiyini müəyyənləşdirmək mümkün olmur. Səsverməyə nəzarətin yolverilməzliyi 
ilə əlaqədar, Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə eləcə də elə bülletenlərin 
batil olunması müəyyən edilə bilər, hansıların ki üzərində nəsə nişan qoyulmuşdur.
  Səsvermə proseduruna nəzarət və səslərin sayılması. Səsvermə prosesinə man-
dat, prosedur və etika komissiyası diqqət yetirir və bülletenləri sayır. Bütün o frak-
siyalara, hansıların ki, bu komissiyalarda nümayəndələri yoxdur, səslər hesablanan 
zamanı komissiyaya bir-bir müvəqqəti nümayəndə daxil etmək hüququ vardır. 

c) Reytinq səsverməsi
Reytinq səsverməsi, səsvermənin elə növüdür, hansının ki, məcburi qüvvəsi vardır 

və o yalnız tövsiyə xarakteri daşıyır. Reytinq səsverməsi bir neçə alternativ variantın 
mövcudluğu zamanı, onlara Sakrebulo üzvlərinin münasibətinin əvvəlcədən müəyyən 
edilməsi məqsədi ilə tətbiq olunur. Reytinq səsverməsi yalnız açıq şəkildə - “əl 
qaldırmaq” qaydası ilə keçirilir. Bir qayda olaraq, iclas sədrinin təşəbbüsü ilə, məsələ 
üzrə təqdim edilmiş variantların çoxluğunu azaltmaq üçün bir və ya iki ən yüksək reytinq 
variantı üzrə. Reytinq səsverməsinin keçirilməsi məsələsini Sakrebulo üzvü qoya bilər. 
Reytinq səsverməsinin keçirilməsi tələbi prosedur məsələsidir və Sakrebulo üzvünə bu-
nun barəsində istənilən vaxt növbədənkənar söz verilir. 

Reytinq səsverməsi məsələnin müzakirəsinin prosedur formasıdır və bu səsvermə 
məsələnin müzakirəsinin istənilən mərhələsində, istər lap müzakirələrin gedişi zamanı 
keçirilə bilər. Reytinq səsverməsinin nəticələrini iclasın sədri elan edir və onunla əlaqədar, 
o variantın təşəbbüsçülərinə müraciət edir, hansılar ki, reytinq səsverməsi ilə az səs 
topladılar, onlar tərəfi ndən təqdim edilmiş variantları qeri götürməyi təklif edir. Reytinq 
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səsverməsinin yalnız tövsiyə xarakteri vardır və məsələ üzrə variantın irəli sürülməsi 
təşəbbüskarı onun tərəfi ndən irəli sürülmüş təklifi  geri götürə bilər və yaxud Sakrebulo 
iclası sədrinin təklifi  ilə razılaşmaya bilər. Bu halda, o şəxsin təklifi , hansı ki, öz qoyduğu 
məsələni geri götürmür, reytinq səsverməsi ilə topladığı səslərin miqdarından asılı ol-
mayaraq, ümumi qayda ilə həlledici səsvermə də qoymalıdır. Reytinq səsverməsinin 
məcburi xarakteri yoxdur, ona görə də, Sakrebulonun üzvü, hansı ki, reytinq səsverməsi 
zamanı bir varianta tərəfdar çıxmışdır, qərarın qəbul olunması üçün keçirilmiş səsvermə 
zamanı irəli sürülmüş başqa varianta tərəf çıxması məhdud deyildir. 

5.3 Səsvermə prosedurunda Sakrebulo iclası sədrinin və Sakrebulo 
üzvünün hüquqları

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu, ümumi göstərişlərdən 
başqa, Sakrebuloda səsvermənin prosedurlarını, səsvermənin keçirilməsi zamanı 
Sakrebulo iclasının sədri və Sakrebulo üzvlərinin səlahiyyətlərini müəyyənləşdirmir. 
Bununla əlaqədar, bütün bu məsələlər Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə 
müəyyənləşdirilməlidir. Tövsiyə kimi, hüquqların və vəzifələrin bölüşdürülməsinin 
aşağıdakı qaydasından istifadə etmək olar:

Səsvermə prosedurunun keçirilməsi zamanı Sakrebulo iclası sədrinin hüququ 
vardır:

  Səsə qoyulası alternativ məsələlərin növbəliliyini müəyyənləşdirsin. İlk növbədə 
təşəbbüs layihəsi səsə qoyulur, onun qəbul olunmadığı təqdirdə isə - alternativ vari-
ant. Alternativ variantlar səs verməyə təklifl ərin miqdarı ilə əlaqədar qoyulmalıdır, 
lakin, iclas sədrinin, təklif müəllifl əri ilə razılaşmaq əsasında səsə qoyulası alternativ 
məsələlərin növbəliyini müəyyənləşdirmək hüququ vardır. 

  Sakrebuloya qoyulmuş məsələnin kompromis formulunu təklif etsin. Kompromis 
formulunun formalaşdırılması iclas sədrinin hüququdur. Bu hüquqdan istifadə etmək 
iclas sədri tərəfi ndən debatlarda iştirak etmək hesab olunmur. Kompromis forması 
səsverməyə yalnız müvafi q variantların müəllifl əri ilə razılıq ilə, onlar tərəfi ndən 
qoyulmuş variantların əvəzində və müvafi q növbəliliklə qoyulur. O halda, əgər 
irəli sürülmüş təklifl ərin müəllifl əri kompromis formulasının əvəzində özlərinin 
təklifl ərini geri götürməyə razı deyillərsə, kompromis formulları ilə qoyulmuş 
məsələ səsverməyə yalnız alternativ təklifl ərdən biri kimi qoyula bilər. Bu halda 
iclasın sədri tərəfi ndən qoyulmuş təklif səsə hamısından gec qoyulur.

  Reytinq səsverməsi keçirsin. Sakrebulo iclası sədrinin məsələnin müzakirəsinin 
istənilən mərhələsində reytinq səsverməsi keçirmək hüququ vardır. Reytinq 
səsverməsinin keçirilməsinə qərarın qəbul edilməsi iclas sədrinin preroqatividir və 
ona bu qərarın qəbul olunması üçün Sakrebulonun razılığı lazım gəlmir.

  Gündəlikdən məsələnin çıxarılmaması şərti ilə müvəqqəti barışdırıcı işçi qrupu-
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nun yaradılması məsələsini qoymaq. İclasın sədri bu məsələni səsvermə prosedu-
ru başlananadək qoya bilər, eləcə də, o halda, əgər reytinq səsverməsi ilə aşkara 
çıxmışdır ki, heç bir alternativ təklif kifayət miqdarda səs toplaya bilməyəcəkdir. 
Əgər Sakrebulo müvəqqəti barışdırıcı işçi qrupunun yaradılmasına rədd cavabı 
verərsə və heç bir təşəbbüsü qəbul etməzsə və nə də alternativ variantları qəbul 
etməzsə, məsələ rədd edilmiş hesab olunur, gündəlikdən çıxarılır və o, bir qayda 
olaraq/ Sakrebulo iclasının gündəliyinə ikinci dəfə yalnız üç aydan sonra daxil oluna 
bilər. Bu qayda ilə o hal istisna təşkil edir, əgər daxil olmuş məsələ əsaslı surətdə 
yenidən işlənmişdir, bu barədə müvafi q komissiyaların və icra hakimiyyətinin 
(meriyanın) hüquq xidmətinin rəyi mövcuddur, eləcə də, əgər məsələnin təkrar 
müzakirəsin Sakrebulonun sədri mütləq motivlə tələb edir.

Səsvermə prosedurunun keçirilməsi zamanı Sakrebulo üzvünün hüququ vardır: 
  Səsvermənin növündən asılı olmayaraq, səsvermədə iştirakdan imtina etsin, bunun 
barəsində isə o, Sakrebulonun iclasında müvafi q bəyanat verməlidir. Sakrebulo 
üzvünün səsvermədə iştirakdan imtina etməsi həm motivləşdirilmiş və yaxud da 
motivləşdirilməmiş ola bilər. Sakrebulo üzvünün bu bəyanatı Sakrebulo iclasının 
protokoluna o halda qəbul edilir, əgər fərqli məsələ Sakrebulo üzvünün şəxsi və 
yaxud əmlak mənafelərinə aiddir, Sakrebulo üzvü bu barədə Sakrebulonun iclasında 
bəyanat verməli və bu məsələ üzrə keçirilən səsvermədə iştirak etməməlidir.

  Reytinq səsverməsi keçirilməsini tələb etsin. Əgər iclas sədri bu təklifə razı olarsa, o 
barədə müzakirə olmadan reytinq səsverməsi keçirilir. Əgər iclasın sədri Sakrebulo 
üzvünün bu təklifi nə razı olmazsa, məsələ Sakrebulonun müzakirəsi olmadan açıq 
səsvermə ilə həll edilir. 

  Adlıq və ya gizli səsvermə keçirilməsini tələb etsin. Tələb olunduğu təqdirdə iclasın 
sədri bu məsələni dərhal səsverməyə qoyur və Sakrebulo açıq səsvermə ilə müvafi q 
qərar qəbul edir.
  Gündəlikdən məsələ çıxarılmadan, səsvermə proseduru başlananadək, həmin məsələ 
üzrə müvəqqəti razılıq işçi qrupunun yaradılmasını tələb etsin. İclasın sədri bu təklifi  
dərhal səsverməyə qoymalıdır. 

Səsvermə proseduru keçirilən zaman, Sakrebulo fraksiyasının/yaxud Sakrebulo 
komissiyasının tələb etmək hüququ vardır:

  Səsvermə prosedurunu təxirə salmaq. İclasın sədri bu məsələni dərhal səsverməyə 
qoymağa borcludur. 

  Məsələnin əlavə öyrənilməsi üçün onun komissiyaya məsələnin gündəlikdən 
çıxarılmadan qaytarılması. Sakrebulo fraksiyası və ya komissiyası tərəfi ndən bu 
məsələ səsvermə proseduru başlananadək qoyula bilər. Əgər Sakrebulo səsvermə 
əsasında bu təklifl ə razılaşarsa, səsvermə proseduru keçirilmir və məsələ komissi-
yaya qaytarılır. Məsələ gündəlikdən çıxarılmır və o növbəti iclasın gündəliyinə daxil 
edilir. Sonra, növbəti iclasda bu məsələ üzrə məhdud müzakirə aparılır, bu haldan 
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başqa, əgər məsələ əsaslı surətdə işlənib-hazırlanmışdırsa. Bu halda məsələ ümumi 
qayda ilə müzakirə edilir. 
  Bu məsələnin gündəlikdən çıxarılması ilə gündəliyin növbəti məsələsinə keçməyi 
tələb etmək. Bu tələbin qoyulduğu təqdirdə, iclasın sədri səsvermə proseduru 
başlanan kimi, ilk növbədə səsverməyə bu məsələni qoymağa borcludur. Əgər 
Sakrebulo səsvermə ilə irəli sürülmüş təklifl ə razılaşarsa, məsələ həll edilmiş hesab 
edilir, səsvermə keçirilmir və məsələ gündəlikdən çıxarılır.

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) Sakrebulo fraksiyasının xüsusi hüqu-
qunun - səsvermə proseduru başlananadək ən çoxu 10 dəqiqə müddətinə növbədənkənar 
fasilə tələb etmək hüququnun nəzərə alınması arzuolunandır. Fraksiyanın bu tələbi 
müzakirə və səsvermə olmadan yerinə yetirilməlidir. Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır, 
əgər Sakrebulonun bir fraksiyası növbədənkənar tənəffüs tələb etdisə, onun başa 
çatmasından sonra başqa fraksiyanın bu tələbi yenidən qoymaq hüququ olmamalıdır. 

5.4 Səsvermənin başlandığının elan edilməsi
Sakrebulo iclasının sədri debatların, seçiləsi, təyin olunası, yaxud təsdiq ediləsi 

namizədlərin müzakirəsi başa çatdıqdan sonra, səsvermə elan edir. Əgər səsvermənin 
təxirə salınması barədə təklif daxil olarsa, bu təklif səsvermə başlananadək səsə qoyulur.

Açıq səsvermə, bir qayda olaraq, müzakirələr başa çatdırılanadək təşkil edilir, gizli 
səsvermə isə - iclas başa çatanadək. Sakrebulo iclasının sədri səsvermə başlananadək 
Sakrebulo üzvlərinin qeydiyyatdan keçirilməsini elan edir. Qeydiyyatın keçirilməsini 
Sakrebulo aparatı təmin edir. Əgər iclasda səsvermə üçün lazımi üzvlərin miqdarı azlıq 
təşkil edirsə, Sakrebulo iclasının sədri səsvermənin təxirə salındığını və məsələ üzrə 
səsvermənin keçiriləcəyi vaxtı elan etməlidir. Gündəliklə nəzərdə tutulmuş məsələ üzrə 
səsvermə mütləq növbəti iclasın başa çatmasınadək keçirilməlidir. 

5.5 Məsələnin səsə qoyulması
Məsələni səsverməyə Sakrebulo iclasının sədri qoyur. O, dəqiq, aydın forma ilə, 

müəllif tərəfi ndən təklif edilmiş variant ilə məsələni səsverməyə qoymağa borcludur. 
Müəllifi n və Sakrebulo üzvünün formulu barəsində qeyd bildirmək və onu dəyişmək 
barədə təklif irəli sürmək hüququ vardır. Sakrebulo üzvünün qeydi nəzərə alınacaqdır o 
şərtlə ki, məsələnin təşəbbüsçüsü onunla razılaşsın. Başqa halda, Sakrebulo üzvünün bu 
təklifi  alternativ təklif hesab olunacaqdır və o növbəliliyə əməl etməklə, ümumi qayda 
ilə səsə qoyulacaqdır. Əgər müəllif Sakrebulo iclasının sədri tərəfi ndən verilmiş formulu 
dəyişməyi tələb edirsə, ona izahat üçün söz verilir və onun tələbi - səsverməyə məsələnin 
qoyulması formulunun barəsində - yerinə yetirilməlidir. Əgər Sakrebulo iclasının sədri 
müəllif tərəfi ndən təklif olunmuş formul ilə razılaşmırsa, iclas sədrinin formulu alternativ 

Sakrebulonun işinin təşkili



163

hesab olunur və o elə bu şəkildə səsverməyə qoyula bilər. İclas sədrinin təklifi  səsverməyə 
axırda qoyulur. 

Səsverməyə təklif edilmiş variantların çoxluğu zamanı (üç və ya daha çox), iclas sədri 
reytinq səsverməsi keçirmək səlahiyyətinə malikdir. Səsvermənin elan olunmasından 
sonra, Sakrebulo üzvünə yalnız prosedur məsələləri üzrə söz verilə bilər. 

5.6 Səsvermənin ümumi qaydası
Qərarın qəbul olunması, xüsusilə normativ sənədlər üzrə, özünün məğzi ilə sənədin 

prinsiplərini, sənədin məzmununu və sənədin mətni üzrə razılaşmaların mərhələlərini 
əhatə edir. Lakin, “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu Sakrebulo 
tərəfi ndən “bir neçə dinlənişlə” qərarın qəbul olunmasını nəzərdə tutmur. Orqanik qa-
nun Sakrebulonun qərarının qəbul olunmasının hər bir mərhələsi üzrə səsvermənin 
keçirilməsini məcburi saymır və Sakrebulo, bir qayda olaraq, qərarı layihənin “bir 
dinlənişlə” (qanun layihəsindən fərqli olaraq, hansını ki, parlament, bir qayda olaraq, “üç 
dinlənişlə” qəbul edir) qəbul edir. Sakrebulo tərəfi ndən qəbul olunası qərar, bir çox hal-
larda, qanun layihəsinin buna bənzər mübahisəli müzakirəsinə ehtiyac qalmır. Bununla 
yanaşı, elə qərar da ola bilər, hansı ki, fi kir ayrılığına səbəb olar. Ona görə də, razılığa 
nail olmaq üçün Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə layihənin həm maddəvi, 
həm də bütövlükdə səsvermənin müəyyənləşdirilməsi mümkündür.Sakrebulonun 
Əsasnaməsində (reqlamentində) layihənin qəbul olunmasının bu cür qaydasının müəyyən 
edildiyi halda, irəli sürülmüş layihəyə səsvermə hər bir bənd üzrə, lazım gəldikdə isə - 
bənd (köməkçi bənd) əsasında səsə qoyulur. Layihənin bütün maddələri keçdikdən sonra, 
layihə bütövlükdə səsə qoyulmalıdır. 

İclas sədrinin müzakirədən sonra təqdim edilmiş layihəni, maddələrlə səsvermədən 
keçmədən, bütövlükdə səsə qoymaq hüququ vardır - əgər layihəyə münasibətdə qeydlər 
bildirilməmişdirsə. İclas sədrinin layihənin o maddələrini, hansılar barədə ki, qeyd 
edilməmişdir, ayırmaq və birlikdə səsə qoymaq, sonra isə o maddələri, hansıların 
barəsində ki, qeydlər söylənmişdir, ayrı-ayrılıqda səsə qoymaq hüququ vardır. Bu 
proseduru keçdikdən sonra, layihə bütövlükdə səsə qoyulmalıdır. 

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) müəyyənləşdirilməsi zəruridir ki, 
ilk növbədə layihənin təşəbbüs variantı səsə qoyulur, sonra isə onun qəbul olunmadığı 
təqdirdə - layihə ilə əlaqədar söylənmiş dəyişikliklər onların növbəliliyinə əsasən. Sakre-
bulo sədrinin (əgər o məsələnin təşəbbüsçüsüdürsə) və iclas sədrinin təklifi  bütün alterna-
tiv variantlar səsə qoyulduqdan sonra səsə qoyulur. 

Sakrebulo, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) səsəqoyma qaydasını 
müəyyənləşdirərkən, arzuolunandır ki, bütün mümkün halları nəzərə alsın və aşağıdakı 
qaydaları müəyyənləşdirsin:  

  Əgər Sakrebulo layihənin təşəbbüs maddəsini (bəndini) qəbul edərsə, onun alterna-
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tiv variantları səsə qoyulmur. 
  Əgər layihənin təşəbbüs maddəsi (bəndi) qəbul olunmazsa, həmin maddə (bənd) 
üzrə təklif olunmuş alternativ variantın səsə qoyulması növbəliliyə əsasən bundan 
sonra baş verir. Əgər bunlardan hər hansı biri Sakrebulo tərəfi ndən qəbul olunarsa, 
başqa variantlar səsə qoyulmur.
  Əgər layihənin təşəbbüs maddəsi (bəndi) qəbul olunmazsa və maddə (bənd) üzrə 
irəli sürülmüş alternativ variant və yaxud heç bir alternativ variant qəbul olun-
mazsa, Sakrebulo iclasının sədri layihənin maddələr üzrə (bəndlər) səsverməni da-
vam etdirir, bu başa çatdırıldıqdan sonra, sənədin bütövlükdə səsə qoyulmasınadək 
layihə təşəbbüsçüsünə ya həmin maddəni (bəndi), hansı ki, səsvermə nəticəsində 
rədd edilmişdir, geri götürsün-əgər bu maddənin (bəndin) götürülməsi layihənin 
başqa maddələrinin (bəndlərinin) dəyişdirilməsinə səbəb olmursa və ya layihənin 
məzmununu dəyişmirsə, geri götürülməsini təklif edir, yaxud da bu maddənin 
(bəndin) yeni kompromis variantını təqdim etməyi tövsiyə edir.

  Əgər layihənin təşəbbüsçüsü müvafi q maddənin (bəndin) götürülməsi barədə iclas 
sədrinin təklifi nə razı olarsa, layihəyə bütövlükdə bu maddədən (bənddən) kənar 
səsə qoyulur. 
  Əgər layihənin təşəbbüsçüsü müvafi q maddənin (bəndin) yeni kompromis variantının 
hazırlanması barədə iclas sədrinin təklifi nə razı olarsa, sənədin bütövlükdə səsə 
qoyulması layihənin təşəbbüsçüsü tərəfi ndən təklif olunmuş müddətə təxirə salınır. 

  Əgər layihənin təşəbbüsçüsü müvafi q maddənin (bəndin) götürülməsi və ya 
dəyişdirilməsi barədə iclas sədrinin təklifi  ilə razılaşmasa, layihə bütövlükdə səsə 
qoyulur. 
  Əgər Sakrebulo tərəfi ndən layihə bütövlüklə qəbul olunarsa, o maddə (bənd) qəbul 
olunmuş hesab edilir, hansı ki, maddələrlə (bəndlərlə) səsəqoyulma zamanı qəbul 
edilməmişdir.

  Əgər layihə bütövlükdə qəbul olunmazsa, o gündəlikdən çıxarılır və bir qayda 
olaraq, Sakrebulo iclasının gündəliyinə təkrar surətdə yalnız 3 aydan sonra daxil 
oluna bilər. Bu qaydadan bu hal istisnadır, əgər daxil edilmiş məsələ əsaslı surətdə 
yenidən işlənmişdir, bu barədə müvafi q komissiyanın və icra hakimiyyəti (meriya) 
hüquq xidmətinin rəyi mövcuddur, eləcə də, əgər məsələnin təkrar müzakirəsini 
Sakrebulonun sədri zərurət motivi ilə tələb edirsə. 

Səsvermə nəticələrinin elan olunması
Səsvermənin nəticələrini iclasın sədri elan edir. Səsvermə nəticələrinin elan 

olunması səsvermənin başa çatması və Sakrebulo üzvünə, hansı ki, səsvermə zamanı 
səs verməmişdir (məs., səsvermə zamanı iclas salonunda olmamışdır), səsvermə başa 
çatdıqdan sonra səsvermək hüququ yoxdur. 

Səsvermə nəticələri ilə əlaqədar şübhələrin barəsində ərizə iclas sədrinə səsvermə 
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nəticələrinin elan olunmasından dərhal sonra təqdim edilməlidir. Sakrebulo, ərizə ilə tanış 
olduqdan sonra, səs çoxluğu ilə yeni səsvermə keçirilməsi və ya ərizənin rədd edilməsi 
barədə qərar qəbul edir. 

Əgər Sakrebulonun üzvü (üzvlər qrupu) səsvermə ilə əlaqədar qoyulmuş məsələnin 
formulunu (məsələn, hesab edirdi ki, “tərəfdara” səs verirdi və real surətdə “əleyhdara” 
səs vermişdir) düzgün başa düşməmişdirsə, dərhal iclas sədrinə müraciət etməlidir 
(etməlidirlər). Sakrebulo, ərizə ilə tanış olduqdan sonra, səs çoxluğu ilə yenidən 
səsəqoyulmağın təşkili və ya ərizəyə rədd cavabı verilməsi barədə qərar qəbul edir. Əgər 
səslərin miqdarı səsvermənin son nəticəsini dəyişməzsə, təkrar səsvermə keçirilmir. 
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VI Fəsil. Sakrebulo iclasında intizama əməl etmək qaydaları

6.1 Sakrebulo iclasında intizama əməl etmək
Sakrebulo iclasının normal aparılması və məsələlərin tam müzakirə edilməsi üçün 

iclasda intizama əməl etmək qaydalarının müəyyən edilməsinin böyük əhəmiyyəti 
vardır. Bu qaydalar Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) əks olunmalıdır. 
Eləcə də, arzuolunandır, Sakrebulo “Sakrebulo Üzvünün Etika Məcəlləsi”ni qəbul et-
sin, hansında ki, Sakrebulo iclasında intizam qaydaları dəqiq müəyyənləşdirilə bilər. Bu 
fəsildə Sakrebulo iclasında intizama necə əməl etmək məsələlərinin nizama salınması, 
Sakrebulo Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilməsi barədə tövsiyələr verilmişdir.

İlk növbədə sözlə çıxış etmək reqlamenti ilə müəyyən edilmiş müddətə əməl 
etməkdir. Bu məsələ hamsından çox pozulur.Bu pozuntuları aradan qaldırmaq üçün 
aşağıdakı qaydaları müəyyənləşdirmək olar: 

  Əgər çıxışda bulunan şəxs çıxış zamanı ona ayrılmış vaxtı keçərsə, Sakrebulo 
iclasının sədri əvvəlcə ona xəbərdarlıq edir, sonra isə sözdən məhrum edir. 

  Əgər çıxışda bulunan müzakirə edilən məsələdən yayınarsa, sədr ona bu barədə 
xəbərdarlıq edir; 

  Əgər çıxışda bulunan təhgiredici sözlər işlədirsə, iclasın sədri onu intizama çağırır;
  Əgər çıxışda bulunan iki dəfə müzakirə olunan məsələyə qayıtmaq barədə 
xəbərdarlıq almışdırsa və ya onu iki dəfə intizama dəvət etmişlərsə, iclas sədrnin, 
Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə onu çıxışdan məhrum etmək hüququ 
vardır və həmin məsələ barədə ona ikinci dəfə çıxış etmək hüququ verməyə bilər.

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) əks etdirmək zəruridir ki, iclasın 
sədri tərəfi ndən iclas iştirakçısının xəbərdar edilməsi və iclasda intizama əməl etmək 
üçün intizama çağrılması müzakirə obyekti ola bilməz. İclasın sədri tərəfi ndən intizama 
əməl etmək üçün qəbul olunmuş məsələlər üzrə səsvermə keçirilmir və o qəbul olunmuş 
qərara müvafi q olaraq yerinə yetirilməlidir. Xəbərdarlıq etmək və intizama əməl etmək 
üzrə başqa ölçülər tətbiq etmək hüququ yalnız iclas sədrinin ekskluziv hüququdur.

İclasda intizama əməl etməklə əlaqədar iclas sədrinin səlahiyyətləri o şəxslərə 
şamil edilir, hansılar ki, Sakrebulonun üzvləri deyirdirlər. Sakrebulonun iclasına dəvət 
olunmuş və ya iclasda iştirak edən şəxslər, əgər onlar intizamı pozurlarsa və bunun-
la iclasın normal keçirilməsinə mane olurlarsa, iclas sədrinin göstərişi ilə salondan 
çıxarıla bilərlər. 

Əgər iclasın gedişi zamanı intizamsızlıq başlanarsa, hansı ki, Sakrebulonun işinə 
mane olur və iclasın sədri bunun qarşısını ala bilməzsə, onda o öz yerini tərk edir və 
iclas müvəqqəti (məsələn, yarım saatlığa) dayandırılmış hesab edilir. Əgər iclasın bərpa 
olunmasından sonra da intizamsızlıq davam edərsə, iclasın sədri iclası o biri günə təxirə 
salır.
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6.2 Sakrebulo iclası qaydalarının pozulmasına görə ölçülər
Sakrebulonun üzvü öz səlahiyyətlərini ictimai əsaslarla həyata keçirir. Ona görə 

də, ona münasibətdə yalnız əxlaq və ya qeyri-maddi, yaxud inzibati xarakterli ölçülər 
götürülə bilər. Qanunvericilik Sakrebulo iclası intizamının pozulmasına münasibətdə 
hansı ölçülərin tətbiq olunması imkanlarını müəyyənləşdirmir. Bu məsələ Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə tənzimlənməlidir.

İclas sədri Sakrebulo üzvünə münasibətdə Sakrebulo iclasının intizamını pozmağa 
görə aşağıdakı ölçüləri götürə bilər: 

  İntizama çağırmaq;
  Xəbərdarlıq;
  Xəbərdarlığı protokola daxil etmək;
  Müvafi q məsələ üzrə qərar qəbul edilənədək onu sözlə çıxış etmək hüququndan 
məhrum etmək.

İclasda iştirak edən və gəlmiş şəxslərə gəldikdə isə, onlara münasibətdə aşağıdakı 
ölçülər tətbiq oluna bilər:

  İntizama çağırmaq;
  Xəbərdarlıq;
  Həmin günün iclası başa çatanadək, iclas salonundan çıxarmaq.

Aşağıda hansı pozuntulara görə hansı ölçülərin tətbiq edilməsinin məqsədəuyğunluğu 
verilmişdir:

a) İntizama çağırmaq
İclasın sədri Sakrebulonun üzvünə, yaxud Sakrebulonun iclasında iştirak edən şəxsi, 

intizama çağıra bilər, əgər o:
  İclas sədrinin icazəsi olmadan sözlə çıxış edirsə;
  Sözlə çıxış edərkən təhqiredici ifadələr işlədirsə;
  Onun çıxışı etnik, dini, irqi və başqa nişanələrə əsasən ayrı-seçkilik xarakterli 
çağırışları əhatə edirsə;
  Mobil telefondan istifadə edirsə və ya ucadan danışırsa, bununla da iclasın gedişinə 
mane olursa;
  Öz razılığını və ya narazılığını emosional şəkildə ifadə edirsə, bununla da iclasın 
gedişinə mane olursa.

b) Xəbərdarlıq
Sakrebulo üzvü, yaxud iclasda iştirak edən (iclasa gəlmiş) şəxs, hansı ki, həmin iclasda 

artıq intizama çağrılmışdırsa və o yenə də intizamsızlığı davam etdirirsə, iclasın sədri ona 
xəbərdarlıq edə bilər. 
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c) Protokola daxil edilməklə xəbərdarlıq 
Sakrebulo iclasının sədri tərəfi ndən protokola daxil edilməklə xəbərdarlıq yalnız 

Sakrebulo üzvünə verilir, hansı ki:
  Artıq xəbərdar olunmuşdur, lakin intizamı pozmağı davam etdirir;
  İclasda intizamsızlıq yaradır, bununla da iclasın gedişinə mane olur; 
  O şəxsin Sakrebulonun iclasında iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq, Sakre-
bulonu və ya şəxsi təhqir edir.

ç) Müvafi q məsələ üzrə qərar qəbul olunanadək sözlə çıxış etmək hüququndan 
məhrum etmək

Sakrebulo iclası sədrinin təklifi  ilə Sakrebulo müvafi q məsələ üzrə qərar qəbul 
edilənədək Sakrebulo qərar qəbul edə və Sakrebulo üzvünü sözlə çıxış etmək hüqu-
qundan məhrum edə bilər: 

  Əgər o protokola daxil edilməklə xəbərdar olunmuşdursa, lakin intizamı yenə də 
pozmağı davam etdirirsə; 
  Əgər o iclasın sədri tərəfi ndən ona münasibətdə götürülmüş ölçüyə qarşı çıxırsa. 

Sakrebulonun bu üzvü Sakrebulonun qərarı ilə çıxış etmək hüququndan məhrum 
edildikdən sonra, qeyd edilən iclasda səsverməyədək, yalnız prosedur məsələləri qoymaq 
hüququndan istifadə edə bilər.

d) İclas salonundan çıxarmaq
Sakrebulo iclasının sədri tərəfi ndən bu ölçü yalnız Sakrebulonun iclasında iştirak edən 

və ya gəlmiş Sakrebulonun qeyri-üzvünə münasibətdə tətbiq oluna bilər, əgər o:
  Xəbərdar olunmağına baxmayaraq, intizamı pozmaqda davam edir;
  İclasda intizamsızlıq yaradır, bununla da iclasın gedişinə maneçilik törədir;
  O şəxsin Sakrebulonun iclasında iştirak edib-etməməsindən asılı olmayaraq, Sakre-
bulonu və ya şəxsi təhqir edir.
  Əgər o/ iclasın sədri tərəfi ndən ona münasibətdə götürülmüş ölçüyə qarşı çıxırsa. 
Şəxsin və ya şəxslər qrupunun, hansılar ki, iclas salonundan çıxarılmışlar, həmin 

günün iclası başa çatanadək Sakrebulonun iclas salonuna qayıtmaq hüququ yoxdur. 
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VII Fəsil. Sakrebulo tərəfi ndən hüquqi aktların hazırlanması, 
müzakirəsi və qəbul olunması qaydası

7.1 Sakrebulonun hüquqi aktları
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 43-cü maddəsinə 

əsasən, Sakrebulonun Əsasnaməsi Sakrebulonun normativ-hüquqi aktıdır, Sakrebulonun 
sərəncamı isə - Sakrebulonun fərdi-hüquqi aktı.

“Normativ aktlar haqqında” Gürcüstan qanununun 2-ci maddəsinin 5-ci bəndinə 
əsasən, “Normativ məzmunlu hüquqi aktın fərdi hüquqi akt qismində qəbul olunması 
(nəşri) və fərdi məzmunlu aktın normativ akt qismində qəbul olunması (nəşri) 
yolverilməzdir”. Qanunun bu tələbinin praktikada yerinə yetirilməsi, təəssüfl ər olsun ki, 
həyata keçirilmir. Bir çox hallarda, nə zaman ki, fərdi aktla elə məsələlər nizama salınır, 
hansılar ki, normativ akt ilə tənzimlənməlidir. Elə hallar da vardır ki, eyni məsələ bir 
özünüidarə vahidində normativ aktla tənzimlənmişdir, o biri özünüidarə vahidində isə 
- fərdi aktla. Qanunvericilikdə elə hallara da rast gəlinir, nə zaman ki, qanun birbaşa 
ona işarə edir, bu və ya digər münasibət hansı növ akt ilə tənzimlənməlidir. Lakin, daha 
çox, qanun birbaşa aktın növünə işarə etmir, buna görə də, bir-birinə uyğun gəlməyən 
praktika formalaşmışdır ki, bu da qaydaya salınmalıdır. Tövsiyə qismində o məsələlərin 
siyahısını təklif edirik, hansılar ki, Sakrebulonun Əsasnaməsi və hansılar ki, Sakrebu-
lonun sərəncamı ilə tənzimlənməlidir. 

Özünüidarənin normativ hüquqi aktı ilə - Sakrebulonun Əsasnaməsi ilə baş verməlidir:
  Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti), Sakrebulo komissiyalarının, Sakrebulo 
aparatının, icra hakimiyyətinin (meriyanın), icra hakimiyyətinin (meriyanın) struk-
tur vahidlərinin və ərazi orqanlarının əsasnamələrinin təsdiq edilməsi; 

  Sakrebulo komissiyalarının, icra hakimiyyətinin (meriyanın) struktur vahidlərinin 
ərazi orqanlarının yaradılması və ləğv edilməsi;

  Hüquqi şəxslərin yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi; onların 
nizamnamələrinin təsdiq edilməsi və dəyişdirilməsi;
  Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş normativlər çərçivələrində, Sakre-
bulonun vəzifəli şəxslərinin, yerli özünüidarənin başqa qulluqçularının və kütləvi 
qulluqçuların vəzifə maaşlarının müəyyənləşdirilməsi; 

  Yerli özünüidarə qulluqçuları üçün əlavə məcburi tələblərin müəyyən edilməsi; 
  Coğrafi  abyektlərin (küçələr, meydanlar, parklar, körpülər və s.) adlandırılması, 
nömrələnməsi qaydalarının müəyyən edilməsi;

  Özünüidarə vahidi rəmzlərinin təsdiq edilməsi və ona dəyişikliklər olunması; 
özünüidarə vahidinin fəxri mükafatları və adlarının qəbul edilməsi və verilməsi 
qaydasının müəyyən edilməsi;

  Özünüidarə vahidində inzibati vahidlərin yaradılması və ləğv edilməsi, onların 
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sərhədlərinin müəyyən edilməsi və dəyişdirilməsi; 
  Özünüidarə vahidi büdcəsinin təsdiq edilməsi, büdcəyə dəyişikliklər edilməsi və 
əlavələrin daxil edilməsi;

  Yerli rüsumların və vergilərin tətbiq olunması və ləğv edilməsi; onların miqdarının 
müəyyənləşdirilməsi;
  Özünüidarə vahidi prioritetlər sənədinin, özünüidarə vahidinin inkişafının bələdiyyə 
proqramları və planlarının təsdiq edilməsi;

  Özünüidarə vahidinin Ehtiyat Fondunun yaradılması və onun aparılması qaydalarının
müəyyən edilməsi;

  Birgə layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə başqa özünüidarə vahidi ilə büdcə 
təxsisatlarının birləşdirilməsi haqqında müqavilənin təsdiq edilməsi;

  Özünüidarə vahidi mülkiyyətinə sahiblənmək, idarə etmək və əmlakdan istifadə 
etmək qaydalarının müəyyən edilməsi;

  Özünüidarə vahidi əmlakının özəlləşdirilməsi proqramlarının təsdiq edilməsi;
  Yerli satınalmalar planının təsdiq edilməsi;
  Hərracda özünüidarə vahidi əmlakının hərrac forması ilə özəlləşdirilməsi zamanı 
qalibi təsdiq edən protokolun tipik formasının müəyyən edilməsi;
  Özünüidarə vahidinin mülkiyyətində mövcud olan torpaqdan istifadə etmək, 
torpağın icarəsi və rüsumların miqdarının, onun haqq-hesabının və vergi ödəmək 
qaydasının müəyyən edilməsi; qeyri-kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların normativ 
qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi;

  Özünüidarə vahidinin büdcəsindən əhalinin əlavə sosial xidmətləri növlərinin 
maliyyələşdirilməsi barədə qərarların qəbul olunması;
  Məhdud imkanlara malik şəxslərin sosial-məişət xidmətləri qaydaları və şəraitlərinin 
müəyyən edilməsi;

  Özünüidarə vahidi məkanı-ərazilərinin planlaşdırılması və onun vahidinin məkan-
ərazi planlaşdırılması normaları və qaydalarının müəyyənləşdirilməsi;

  Torpaqdan istifadənin baş planının, yenidən tikilmənin müntəzəmlik planının, 
məntəqələrin ərazilərindən istifadə etmək və yenidən tikməyin müntəzəmliyi 
qaydasının təsdiq edilməsi, şəhərsalma sənədlərinin təsdiq edilməsi; 
  Mühəndis infrastrukturunun inkişaf proqramlarının təsdiq edilməsi;
  Torpaqdan istifadənin planlaşdırılması, özünüidarə vahidi ərazisinin zonalara (tarixi-
mədəni, yaşıllaşdırma, istirahət, sənaye, ticarət, kənd təsərrüfatı təyinatlı və başqa 
xüsusi zonalar) bölünməsi, onların sərhədlərinin müəyyən edilməsi və dəyişdirilməsi;
  Özünüidarə vahidi ərazisinin abadlaşdırılmasının bələdiyyə proqramlarının təsdiq 
edilməsi;

  Təmizlənmə, məişət tullantılarının toplanması, zibilxanaların düzəldilməsi və 
utilizasiyası işlərinin istehsalın planlaşdırılması və təşkili qaydalarının müəyyən 
edilməsi, kənar ticarət, sel təsərrüfatı, kanalizasiya işlərinin planlaşdırılması, 
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qəbiristanlıqlara qulluq-sahiblik qaydalarının müəyyən edilməsi; 
  Kənar ticarət, bazarların və yarmarkaların müntəzəmliyi qaydalarının təsdiq edilməsi;
  Kənar reklamın yerləşdirilməsinin nizama salınması normalarının müəyyən edilməsi;
  Yerli yolların saxlanılması və inkişaf etdirilməsi proqramları və planlarının təsdiq 
edilməsi;
  Bələdiyyə nəqliyyatı ilə xidmət və yerli daşımalar qaydalarının, nəqliyyat marşrutları 
və cədvəllərinin müəyyənləşdirilməsi;

  Yerli sərnişin daşınması, avtomobilin parkirovkasının tənzimlənməsi normalarının 
müəyyən edilməsi;
  Özünüidarə vahidinin ərazisində, beynəlxalq və ölkədaxili əhəmiyyətli avtomobil 
yollarından başqa, yol hərəkətinin planlaşdırılması;
  Toplanışların, mitinqlərin, nümayişlərin keçirilməsi ilə əlaqədar məsələlərin 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada nizama salınması;
  Rəsmi statistik işlərin bələdiyyə proqramlarının təsdiq edilməsi;
  Yerli arxivin idarə olunması, arxivdən istifadəetmə qaydalarının və arxiv xidməti 
tarifl ərinin müəyyən edilməsi;
  Özünüidarə vahidinin məlumatlandırılması konsepsiyasının və proqramının təsdiq 
edilməsi;

  Özünüidarə vahidinin veb-səhifəsi əsasnaməsinin təsdiq edilməsi;
  İnformasiya sistemi, şəbəkəsi, bazaları, göstəricilər banklarından istifadə etmək 
qaydaalarının müəyyən edilməsi. 

Sakrebulonun fərdi-hüquqi aktı- Sakrebulonun sərəncamı ilə tənzimlənməlidir:
  Sakrebulo sədri və Sakrebulo sədri müavininin seçilməsi və onların səlahiyyətlərinin 
dayandırılması;

  Sakrebulo komissiyaları sədrlərinin seçilməsi və səlahiyyətlərinin dayandırılması;
  Sakrebulo komissiyalarının fərdi tərkibinin təsdiq edilməsi və ona dəyişikliklər 
olunması;

  Sakrebulonun müvəqqəti işçi qruplarının yaradılması və ləğv edilməsi işçi qruplarının 
fərdi heyətinin təsdiq edilməsi və dəyişikliklər olunması;

  Sakrebulo üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması və səlahiyyətlərin vaxtından əvvəl 
dayandırılması barədə qərarların qəbul olunması;

  İcra başçısının (merin) təyin edilməsi – azad olunmasına razılıq verilməsi;
  Yerli özünüidarə qulluqçunları müsabiqə - attestasiya komissiyası sədrinin təyin 
edilməsi;
  Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda, özünüidarə vahidinin adından razılaşmaların və 
müqavilələrin imzalanmasına razılıq vermək;

  Elə proqramlarda iştirak etmək barədə qərarın qəbul olunması, hansılar ki, özünüidarə 
vahidinin inkişaf etdirilməsinə aiddir; 
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  Özünüidarə vahidi büdcəsinin yerinə yetirilməsi hesabatının təsdiq edilməsi;
  Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin privatizasiya olunası obyektləri nüsxəsi layihəsinin 
təsdiq edilməsi;

  Özünüidarə vahidi əmlakının özəlləşdirilməsinin başlanğıc qiyməti və istifadə 
kirayəsi miqdarının müəyyən edilməsi;

  Borcun və ya qrantın alınması barədə qərarın qəbul olunması;
  Sakrebulo sədrinə elə razılaşmaya imza atmağa razılıq vermək, hansının ki, dəyəri 
özünüidarə vahidi büdcəsinin 5%-dən artıqdır;

  Sakrebulonun gündəliyinin təsdiq edilməsi; məsələnin gündəlikdən çıxarılması/
yaxud müzakirənin təxirə salınması barədə qərarın qəbul olunması; Sakrebu-
lonun səyyar iclasının keçirilməsi, Sakrebulo iclasının və yaxud iclasın hissəsinin 
qapalı aparılması haqqında qərarın qəbul olunması. “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstanın orqanik qanunu ilə müəyyən edilmişdir, Sakrebuloya kimin hüquqi akt 
irəli sürmək (daxil etmək) hüququ vardır, bunlar aşağıdakılardır:

  Sakrebulonun üzvü, o cümlədən Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri, hansılar ki, fərdi 
şəkildə Sakrebulonun üzvləridirlər (Sakrebulonun sədri, Sakrebulo sədrinin müa-
vini, Sakrebulo komissiyalarının sədrləri və Sakrebulo fraksiyalarının rəhbərləri). 
Yuxarıda qeyd edilən şəxslərin Sakrebulonun həm fərdi, həm də normativ aktlarının 
daxil edilməsi hüququ vardır. 

  Özünüidarə vahidində qeydiyyatdan keçirilmiş seçicilərin ən azı 1%-nin petisiyası 
qaydası ilə. Petisiya qaydası ilə daxil etmə yalnız normativ akt layihəsi ilə müm-
kündür. 

Yuxarıda qeyd edilən subyektlərdən başqa hüquqi aktın təşəbbüsçüsü Sakrebulo 
üzvlərindən təşkil edilmiş Sakrebulonun kollektiv orqanları da ola bilərlər: Sakrebulonun 
bürosu, Sakrebulonun komissiyası, Sakrebulonun fraksiyası, Sakrebulonun müvəqqəti 
işçi qrupu.

Təşəbbüs hüququ o deməkdir ki, bu büdcə tərəfi ndən təqdim edilmiş layihələr mütləq 
Sakrebulo tərəfi ndən müzakirə olunmalıdır. Əlbəttə, istənilən şəxsin də öz təşəbbüsü 
ilə Sakrebulonun hüquqi aktlarının layihəsini hazırlamaq və Sakrebuloya təqdim etmək 
hüququ vardır. Lakin, əgər hüquqi aktın təşəbbüsçü hüququna malik subyekt bu layihəyə 
tərəfdar çıxmasa, onda Sakrebulo üçün bu layihənin müzakirəsi məcburi deyildir və o 
Sakrebulo iclasının gündəliyinə daxil edilməyəcəkdir. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunila nəinki təkcə ümumiyyətlə/ 
hüquqi aktın təşəbbüskarı hüququna malik subyektlər müəyyənləşdirilir, eləcə də elə nor-
mativ aktlar da müəyyən edilir, hansıların ki, təşəbbüsçüsü yalnız konkret subyekt  ola 
bilanvə yalnız qanunla müəyyən olunmuş qaydaya əməl etməklə mümkündür. Şəxsən, 
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu ilə yalnız Sakrebulo sədrinin, 
icra başçısının (merin) təqdimatı ilə Sakrebuloya daxil etmək hüququ vardır: 

  Özünüidarə vahidi büdcəsinin (təsdiq olunmuş büdcəyə daxil ediləsi dəyişikliklərin 
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və əlavələrin) layihəsi;
  Yerli rüsumların və yerli vergilərin tətbiq edilməsi, dəyişikliklər və ləğv olunmaq 
barədə müvafi q normativ aktın layihəsi;
  Yerli satınalmalar planının layihəsi;
  Özünüidarə vahidinin məkan-ərazi planlaşdırılması, özünüidarə vahidi ərazisinin 
zonalara bölünməsi, onların sərhədlərinin müəyyən edilməsi və dəyişdirilməsi, 
Gürcüstan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş şəhərsalma sənədlərinin hüquqi 
aktlarının layihələri;

  İcra hakimiyyətinin (meriyanın), icra hakimiyyətinin (meriyanın) struktur 
vahidlərinin və ərazi orqanları əsasnamələrinin layihələri.

Bu məsələlərin təşəbbüsçülülüyü başqa subyektlərin tərəfi ndən 
məhdudlaşdırılmışdır. Lakin, bu o demək deyildir ki, Sakrebulonun daxil edilmiş 
layihə üzrə alternativ təklifl ər bildirmək və bu təklifl ərin qəbul olunması hüququ 
yoxdur. Yeganə məhdudiyyət yalnız büdcə layihəsinə aid idi, lakin 2009-cu ildə 
daxil edilmiş dəyişikliklərlə, Sakrebuloya büdcənin layihəsi ilə münasibətdə alterna-
tiv təklifl ər etmək hüququ verildi. Əgər bu təklifl ər icraçı orqan tərəfi ndən razılıqla 
qarşılanmadısa, Sakrebulonun təqdim olunmuş büdcə layihəsinə rədd cavabı vermək 
hüququ vardır və büdcə o qeydlərin nəzərə alınması ilə qəbul olunmalıdır, hansını ki, 
icraçı orqan məqbul saymamışdır.

7.2 Sakrebuloda normativ aktın layihəsinin təşəbbüslənməsi qaydası
“Normativ aktlar haqqında” Gürcüstan qanununun 15-ci maddəsinin birinci bəndinə 

əsasən, normativ aktın layihəsini normativ aktın layihəsini təqdim etmək hüququna malik 
subyekt, yaxud normativ aktın özünün qəbul edilməsi (nəşri) səlahiyyətinə malik orqan 
(vəzifəli şəxs) hazırlayır. Həmin maddənin 2-ci bəndinə əsasən, normativ aktın layihəsin 
təqdim etmək hüququna malik subyekt və yaxud normativ aktın özünün qəbul olunması 
(nəşri) səlahiyyətinə malik orqanın (vəzifəli şəxsin) təqdim edilmiş aktın layihəsini 
işləyib-hazırlamağı dövlət və ya qeyri dövlət-təşkilatlarına və idarələrinə (o cümlədən, 
xarici idarəyə)/ ayrı-ayrı mütəxəssislərə və mütəxəssislər qrupuna (o cümlədən, xaricilərə) 
sifariş vermək hüququ vardır. Sakrebuloya təşəbbüs qaydası ilə normativ aktın layihəsi 
yazılı formada, Sakrebulo Əsasnaməsinin layihəsi şəklində daxil edilir. Sakrebuloya 
təqdim olunası normativ aktın layihəsinə izahat vərəqi əlavə olunmalıdır, hansında ki, 
qeyd edilməlidir:

  Normativ aktın layihəsinin qəbul olunması (nəşri) məqsədləri, onun əsas xarakterik 
əlamətləri və onun qəbulunun zəruriliyinin əsaslandırılması; 

  Sakrebulonun o aktına işarə etmək, hansı ki, qüvvədən düşmüş elan olunmalıdır, 
yaxud haansına ki, dəyişikliklər daxil edilməlidir (müvafi q maddənin, yaxud bəndin 
göstərilməsi ilə);
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  O nəticələrin maliyyə-iqtisadi haqq-hesabları, hansı ki, bu layihənin qəbul edilməsi 
səbəb olacaqdır;
  Başqa normativ akta o dəyişikliklərin/yaxud əlavələrin daxil edilməsi haqqında 
layihə, hansı ki, bu layihənin qəbul edilməsi (nəşri) səbəb olacaqdır; 

  Layihənin qəbul olunmasının ehtimal edilən müddəti; 
  Razılıq vərəqi (yerli özünüidarənin hansı təşkilatı və ya vəzifəli şəxsi ilə 
razılaşdırıldığı);

  Layihənin müəllifi  (müəllifl əri) və Sakrebulo iclasında təyin edilmiş məruzəçilər. Nor-
mativ aktın layihəsi “Normativ aktlar haqqında” Gürcüstan qanununun tələblərinə 
müvafi q olaraq tərtib edilməlidir. Bu cəhətdən ilk növbədə, normativ aktın layihəsinin 
strukturu nəzərə alınmalıdır. Təəssüfl ər olsun ki, bu günədək düzgün olmayan prak-
tika kök salmışdır. Nə zaman ki, Sakrebulonun Əsasnaməsi ilə yalnız qaydanın və 
yaxud əsasnamənin təsdiq edilməsi baş verir, bu qayda isə, əgər əsasnamə əlavə 
formasında verilmişdir. Doğrudur, əlavə də normativ aktın hissəsidir, lakin əlavə ilə, 
bir qayda olaraq, sxemlər, cədvəllər, nüsxələr və s. verilməlidir, hansıların ki, nor-
mativ mətnin maddələrinə çevrilməsi qeyri-mümkündür və yaxud məqsədəuyğun 
deyildir. Normativ aktın strukturunun necə olması isə “Normativ aktlar haqqında” 
Gürcüstan qanununun 16-cı maddəsi ilə müəyyənləşdirilmişdir:

“Maddə 16. Normativ aktın strukturu
1. Normativ akt əsas hissəni və yekun müddəalarını əhatə edir, Lazım gəldikdə isə - 

eləcə də keçid müddəalarını.
2. Normativ aktın preambulası ola bilər. Onda bu normativ aktın təyinatı və prinsipləri 

verilir, hansılar ki, onun əsasını təşkil edir. Əgər akt qanuna tabedirsə, preambulada hansı 
normativ aktın yerinə yetirilməsi üçün verildiyi göstərilməlidir. 

3. Normativ aktda ümumi normalar xüsusi normaları qabaqlamalıdır. 
4. Normativ akt keçid əsasnamələrini əhatə edə bilər, əgər müəyyən edilmiş müddət 

ərzində əsasdan fərqli normalar müəyyənləşdirilir, yaxud əgər bu normativ aktın tam 
hərəkətə gətirilməsi üçün müəyyən şərait və vaxt lazımdır. 

5. Normativ aktın yekun əsasnamələri o normativ aktların sırasını əhatə edir, hansılar 
ki, bu normativ aktın fəaliyyətə başladığı andan öz qüvvəsini itirir, aktın qüvvəyə mindiyi 
zaman və onun fəaliyyət müddətində (əgər o müəyyən edilmiş vaxtda qəbul edilmişdir 
(nəşr olunmuşdur)).

6. Verginin, resumun, toplanısıların, tarifi n və qiymətin normaları və miqdarları, eləcə 
də nüsxələr, hücrələr, sxemlər, formulalar və s. normativ aktın mətnində müvafi q nor-
madan sonra istifadə edilir, əgər bu mümkün olmadıqda isə - əlavə şəklində normativ 
akta əlavə olunur. Normativ aktın əlavəsi normativ akt ilə birlikdə dərc olunur və onun 
hissəsidir. 

7. Normativ akt maddələrdən ibarətdir. Maddə bəndlərə bölünə bilər (məcəllədə - 
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hissələrə), bənd isə - köməkçi bəndlərə; lazım gəldikdə, köməkçi bənd bir neçə köməkçi 
bəndə bölünə bilər. Maddələr məzmun yaxınlığının nəzərə alınması ilə fəsillər şəklində 
qruplaşdırıla bilər. Fəsillər fəsillərdə birləşdirilə bilər (məcəllədə - kitab halında). Fəslin 
(kitabda) və ümumi fəslin başlığı olmalıdır, maddənin isə başlığı ola bilər. Bənd (hissə) 
və köməkçi bənd başlıqsız olur. 

8. Fəsillərin (kitabların) ümumi fəsillərinnin, maddələrin və bəndlərin (hissələrin) 
nömrələnməsi, eləcə də köməkçi əlifba ardıcıllığı qırılmazdır. Fəsillərin (kitabların) və 
ümumi fəsillərin nömrələnməsi zamanı Roma rəqəmlərindən, maddələrin və bəndlərin 
nömrələnməsi zamanı isə - ərəb rəqəmlərindən istifadə olunur. Köməkçi bəndlərin 
ardıcıllığı gürcü əlifbasının hərfl əri ilə qeyd edilir. 

9. Normativ aktda başqa normativ aktın göstərilməsi zamanı normativ aktın növü 
və başlığı, maddəsi, bəndi (hissəsi) və köməkçi bəndi göstərilməlidir, əgər zəruridirsə - 
cümlə də. Normativ aktda həmin normativ aktın hər hansı bir müddəasının göstərilməsi 
yalnız maddə, bənd (hissə) və köməkçi bəndin adı çəkilməlidir, əgər zəruridirsə - cümlə 
də.

10. Normativ aktda fəsil (kitabın), ümumi fəslin, maddənin, bəndin (hissənin), yaxud 
köməkçi bəndin götürülməsi/yaxud qüvvədən düşmüş elan edildiyi halda normativ aktın 
nömrələnməsinin (əlifba ardıcıllığı) arakəsilməzliyinin saxlanılması məqsədi ilə nor-
mativ aktın dərci zamanı götürülmüş/yaxud qüvvəsini itirmiş fəslin (kitabın), ümumi 
fəslin, maddənin, bəndin (hissənin) və yaxud köməkçi bəndin yerində o normativ aktın 
qəbul olunmasının (nəşrinin) tarixi və qəbul edən (nəşr edən) orqanın (vəzifəli şəxsin) 
tərəfi ndən verilmiş qeydiyyat nömrəsi göstərilir, bununla da fəsil (kitab), ümumi fəsil, 
maddə, bənd (hissə) və yaxud köməkçi bənd götürülmüş olur/yaxud qüvvədən düşmüş 
elan edilir .

11. Normativ akta fəslin (kitabın), ümumi fəslin, maddənin, bəndin (hissənin, yaxud 
köməkçi bəndin) əlavə olunması təqdirində normativ aktın nömrələnməsi, eləcə də, əli 
fba ardıcıllığının arakəsilməzliyinin saxlanılması məqsədi ilə müvafi q olaraq əvvəlki 
fəslin (kitabın), fəslin, ümumi fəslin, bəndin (hissənin) nömrəsi, yaxud köməkçi bəndin 
qeyd olunduğu hərf əlavə rəqəmlə (prim) fəsil (kitab), ümumi fəsil, maddə, bənd (hissə), 
yaxud köməkçi bənd kimi göstərilir.

12. Normativ aktda müəyyənləşdirilir:
a) Normativ aktlar, hansılar ki, bu normativ aktın qəbul olundugu (nəşri) halda 

qüvvədən düşmüş elan edilməlidir; 
b) Normativ aktlar, hansıların ki, qəbulu (nəşri) bu normativ akt ilə əlaqədar zəruridir, 

onların qəbulu (nəşri) müddəti və qəbul edən (nəşr edən) orqanın (vəzifəli şəxsin) adının 
çəkilməsi”.

Gördüyümüz kimi, qanun normativ aktın struktur məsələlərini son dərəcə dəqiq 
müəyyənləşdirir və Sakrebuloya daxil edilmiş layihə də bu normalara cavab verməlidir. 
O halda, əgər təşəbbüs layihəsi qanunla müəyyən edilmiş tələblərə cavab verə 
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bilməsə, bu təşəbbüsə rədd cavabı verməyin əsası ola bilməz. Təşəbbüs hüququnun 
məhdudlaşdırılması qəti yolverilməzdir və bu qanunla müzakirə edilməlidir və Sakrebu-
lonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyən edilmiş qaydaya müvafi q olaraq, nəzərdən 
keçirilməlidir. Daxil olmuş layihənin texniki düzgünlüyünə gəldikdə isə, onu Sakrebulo 
aparatı məsələnin təşəbbüsçüsü ilə razılıq əsasında təmin etməlidir.

Əgər təşəbbüs normativ aktın layihəsi Sakrebulo tərəfi ndən qəbul olunmuş norma-
tiv aktında dəyişikliklərə/yaxud əlavələrin daxil edilməsinə səbəb olursa, ona daxil 
ediləsi dəyişikliklərin/əlavələrin layihələri əlavə olunmalı və vahid zərf şəklində təqdim 
edilməlidir. 

Normativ aktda dəyişikliklərin və əlavələrin daxil edilməsi qaydası “Normativ aktlar 
haqqında” Gürcüstan qanununun 20-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirilir. Bu maddənin 7-ci 
və 8-ci bəndlərinə əsasən: 

  Normativ akta dəyişikliklərin və ya əlavələrin daxil edilməsi barədə normativ aktın 
layihəsində o normativ aktlar barədə göstərişlər qeyd edilməlidir, hansında ki, bu 
dəyişikliklər və ya əlavələr daxil ediləcəkdir, şəxsən: normativ aktın sərlövhəsi, 
o orqanın adı, hansında ki, qeyd edilən normativ akt dərc edilmişdir, aktın dərc 
edilməsi tarixi, eləcə də, maddə və səhifə-onların mövcudluğu təqdirində.

  Normativ aktda sözün (sözlərin), yaxud rəqəmin (rəqəmlərin) dəyişdirilməsi, 
götürülməsi və ya əlavələrin olunması təqdirində, normativ aktın layihəsi ola bilsin 
ki, müvafi q bəndin (hissənin), köməkçi bəndin, əlavənin (əlavənin hissəsinin) tam 
redaksiyasına müvafi q dəyişikliklərin, yaxud da əlavələrin nəzərə alınması ilə, 
yaxud sözün (sözlərin) yaxud rəqəmin (rəqəmlərin) dəyişdirilməsi, götürülməsi və 
ya əlavələrin barəsində müddəaları əhatə edə bilər. 

Sakrebulo aparatı bu cəhətdən məsələnin təşəbbüsçüsünə kömək göstərməyə borclu-
dur ki, Sakrebulonun iclasına daxil edəsi layihə tam olsun. 

”Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununda normativ aktın layihəsinin 
təşəbbüsünün dəqiq qaydası verilməmişdir. Ona görə də, Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) onların müəyyənləşdirilməsi ona görə lazımdır ki, Sakrebulo normativ 
aktın layihəsini müzakirə etsin, bunun üçün o aşağıdakı pillələri keçməlidir: 

  Normativ aktın layihəsinin Sakrebulo aparatına tapşırılması;
  Normativ aktın layihəsinin qeydiyyata alınması;
  Normativ aktın layihəsinin büro iclasında müzakirəsi və layihə üzrə müzakirə 
prosedurlarına başlamaq;
  Normativ aktın layihəsinin dərc olunması və məsul şəxslərə/orqanlara verilməsi;
  Normativ aktın layihəsi üzrə rəylərin hazırlanması;
  Normativ aktın layihəsi üzrə daxil olmuş qeydlərin, rəylərin və təklifl ərin 
sistemləşdirilməsi;
  Normativ aktın layihəsinin Sakrebulo iclasının gündəliyinin layihəsinə daxil 
edilməsi.
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Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) normativ aktın layihəsinin hərəkətinin 
hər bir pilləsi aşağıdakı şəkildə yazıla bilər:

a) Normativ aktın layihəsinin Sakrebulo aparatına tapşırılması.
Normativ aktın layihəsi Sakrebulo aparatına təqdim edilir. Təşəbbüsçü normativ aktı, 

ərizə ilə birlikdə Sakrebulo aparatına tapşırır. Ərizə Sakrebulonun adına yazılır və onda 
qeyd edilir: a) Təşəbbüsçünün kimliyi, layihə müəllifi nin kimliyi və əlaqə informasiyası 
(əgər layihənin müəllifi  başqa şəxsdirsə); b) Sakrebulonun iclasında bu məsələ barəsində 
təşəbbüsçü tərəfi ndən müəyyənləşdirilmiş məruzəçi, onun kimliyi və əlaqə informasiyası; 
c) Sakrebulonun iclasında layihənin müzakirəsinin ehtimal olunan müddəti. 

b) Normativ aktın layihəsinin qeydiyyata alınması və Sakrebulonun sədrinə 
verilməsi.

Sakrebulonun aparatı daxil olmuş normativ aktın layihəsini dərhal qeydiyyatdan keçirir 
və Sakrebulo bürosunun ən yaxın iclasına çıxarmaq üçün Sakrebulonun sədrinə verir. 

c) Normativ aktın layihəsinin büro iclasının gündəliyinə daxil edilməsi və müzakirə 
proseduruna başlanılması. 

Sakrebulonun sədri daxil edilmiş təşəbbüs normativ aktının layihəsini büronun yaxın 
iclasının gündəliyinə daxil edir və Sakrebulo bürosuna tanış edir. Sakrebulo bürosunun 
iclası layihənin müzakirəsi proseduruna başlamaq barədə qərar qəbul edir. Sakrebulo 
bürosunun bu qərarı arayış qismində qəbul olunur, səsvermədən kənar. Sakrebulonun 
bürosunun, bir qayda olaraq Sakrebuloya təqdim edilmiş aktın təşəbbüs hüququna malik 
şəxsə normativ aktın müzakirəsi proseduruna başlanılmasına rədd cavabı vermək hüququ 
yoxdur. Bu qaydadan yeganə hal istisna təşkil edir, əgər layihənin təşəbbüs hüququ yalnız 
Sakrebulo sədrinə aiddir. 

Sakrebulonun bürosu normativ aktın layihəsinin müzakirəsi proseduruna başlamaq 
barədə qərar qəbul etdikdən sonra, məsələnin təşəbbüsçüsünün mülahizələri nəzərə 
alınmaqla, komissiyalarda layihənin müzakirəsi və onun Sakrebulo iclasına keçirilməsi 
müddətini müəyyənləşdirir. Əgər məsələnin təşəbbüsçüsü Sakrebulo bürosunun layihənin 
müzakirəsi müddəti ilə əlaqədar qərarı ilə razılaşmırsa, onun bu məsələni Sakrebulonun 
növbəti iclasına qoymaq hüququ vardır. Bu məsələ barədə son qərarı Sakrebulo açıq 
səsvermə ilə qəbul edir. 

ç) Normativ aktın layihəsinin dərc olunması və məsul şəxslərə/orqanlara verilməsi.
Sakrebulonun bürosu təqdim edilmiş normativ aktın layihəsinin müzakirəsi prosedu-

runa başlamaq barədə qərar qəbul etdikdən sonra, Sakrebulonun aparatı təşəbbüs norma-
tiv aktı layihəsinin dərc edilməsi və onların Sakrebulo komissiyalarına, fraksiyalarına 
və icra hakimiyyətinə (meriyaya) verilməsini təmin edir. “Gürcüstanın Ümumi İnzibati 
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Məcəlləsi”nin 106²-cı maddəsinin tələblərinə müvafi q olaraq, layihənin dərc olunması 
ilə birlikdə, Sakrebulo aparatı məlumat yayır, hansında ki, göstərilməlidir: Sakrebulonun 
o komissiyası (komissiyaları) hansılara ki, layihə müzakirə olunmaq üçün verilmişdir; 
komissiyada layihənin müzakirə olunması müddətləri; komissiyanın harada yerləşməsi və 
iclasların cədvəli; Sakrebulonun iclasında layihənin müzakirəsinin ehtimal olunan vaxtı; 
Sakrebulo aparatının ünvanı, haraya ki, layihə ilə əlaqədar mülahizələrin tapşırıla biləcəyi 
yerin ünvanı və təqdim olunma müddəti göstərilməlidir. Əgər normativ aktın layihəsi iri 
həcmlidirsə və Sakrebulonun öz veb-səhifəsi yoxdursa, o yalnız normativ aktın qəbul 
olunması ilə bağlı inzibati gedişi barədə arayış dərc edə bilər. Bu halda arayışda normativ 
aktın layihəsinin adı və qısa məzmunu qeyd edilir. 

Maraqlı şəxslər tərəfi ndən normativ aktın layihəsi üzrə öz mülahizələrini bildirmək 
qaydası “Ümumi İnzibati Məcəllə”nin 106-cı maddəsi ilə müəyyənləşdirilmişdir:

“Maddə 106 Öz mülahizələrini bildirmək
1. Hərkəsin kollegial inzibati orqanik normativ inzibati-hüquqi aktın layihəsi ilə 

əlaqədar öz fi krini ifadə etmək hüququ vardır.
2. Normativ inzibati-hüquqi aktın layihəsi ilə əlaqədar hər bir fi kri müvafi q kollegial 

inzibati orqan müzakirə etməlidir. Ona cavab vermək məcburi deyildir.
3. Şəxs öz şəxsi mülahizəsini ifadə edərkən özünün kimliyini göstərməmək 

səlahiyyətinə malikdir.
4. Kollegial inzibati orqan xüsusi şəxslər tərəfi ndən təqdim edilmiş mülahizələr qeydə 

alındıqdan bir gün müddətində başqa müvafi q inzibati orqana və ictimai ekspertə göndərir. 

d) Normativ aktın layihəsi üzrə rəylərin təqdim edilməsi.
Sakrebulonun komissiyaları və icra başçısı (merin) tərəfi ndən normativ aktın layihəsinin 

müzakirəsi və müvafi q rəyin Sakrebulo aparatına təqdim olunması Sakrebuloda norma-
tiv aktın təşəbbüskarlığının əhəmiyyətli mərhələsidir. Sakrebulonun komissiyaları və 
icraçı orqanında normativ aktın layihəsinin müzakirəsi müddətlərini Sakrebulonun büro-
su müəyyən edir.Qanunla Sakrebulonun təşəbbüs layihəsini hansı müddətdə müzakirə 
etməli olduğu müəyyən edilməmişdir. Petisiya qaydası ilə daxil edilmiş normativ aktın 
layihəsi istisnadır, hansı ki, “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 
58²-ci maddəsinin 6-cı bəndinə əsasən, Sakrebulo layihəni qeydiyyatdan keçirildikdən 
1 ay müddətində müzakirə etməlidir. Analoji müddət başqa qayda ilə irəli sürülmüş 
layihələrə münasibətdə də tətbiq oluna bilər. Ona görə də, Sakrebulonun bürosu Sakrebulo 
komissiyaları və icraçı orqanında layihənin müzakirəsi müddətlərini müəyyənləşdirərkən 
Sakrebulonun iclasında məsələnin 1 ay müddətində müzakirəsini nəzərə almalıdır, əgər 
məsələnin təşəbbüsçüsü məsələnin müzakirəsi üçün daha çox vaxt tələb etmirsə.

Sakrebulonun müvafi q komissiyası (komissiyaları) və icra başçısı (mer) müvafi q 
xitmətlərin vasitəsilə təqdim olunmuş normativ aktın layihəsini əsaslı surətdə müzakirə 
etməyə borcludurlar, müzakirə prosesinə məsələnin təşəbbüsçüsünü və müəllifi ni 
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dəvət etməlidirlər, onlara layihədə dəyişikliklərin daxil olunmasını təklif etməlidirlər: 
ayrı-ayrı maddələrin götürülməsi, əlavə olunması və yaxud dəyişdirilməsi. Məsələ 
təşəbbüsçüsünün Sakrebulo tərəfi ndən qərar qəbul edilənədək istənilən vaxt layihədə 
əks olunmuş qeydləri və dəyişiklikləri təşəbbüs layihəsində nəzərə almaq hüququ vardır. 
Sakrebulo komissiyasının (komissiyalarının)/yaxud icra başçısının təşəbbüs layihəsi üzrə 
qeyri-məqbul rəyi və yaxud Sakrebulo bürosu tərəfi ndən müəyyən edilmiş müddətdə 
rəyin təqdim edilməməsi məsələnin Sakrebulonun iclasına keçirilməsinə mane olmur. 

e) Normativ aktın layihəsi üzrə daxil olmuş qeydlərin, rəylərin və təklifl ərin 
sistemləşdirilməsi

Sakrebulo aparatı təşəbbüs normativ aktının layihəsi üzrə daxil olan qeydləri, rəyləri və 
təklifl əri sistemləşdirir və normativ aktın layihəsinin təşəbbüsçüsü ilə birlikdə, deyilmiş 
qeydlərin cədvəlini hazırlayır, hansında ki, kim tərəfi ndən və hansı qeydlər bildirilməlidir. 
Hansı qeydin qəbul edildiyi, hansının qəbul edilmədiyi və hansı əsasa görə qəbul 
edilmədiyi, layihə üzrə deyilmiş qeydlərin cədvəlinə layihənin Gürcüstanın qüvvədə olan 
qanunvericiliyinə müvafi q olması barədə icra hakimiyyətinin (meriyanın) hüquq xidmətinin 
rəyi əlavə olunmalıdır. Sakrebulo aparatı bütün bu sənədləri Sakrebulo bürosunun iclasında 
müzakirə etmək üçün Sakrebulonun sədrinə təqdim edir. Sakrebulonun sədri bu məsələni 
Sakrebulo bürosunun yaxın iclasının gündəliyinə daxil edir. 

ə) Normativ aktın layihəsinin Sakrebulo iclasının gündəliyinin layihəsinə daxil 
edilməsi.

Sakrebulonun bürosu təqdim edilmiş normativ aktın layihəsi üzrə təqdim olunmuş 
rəylər və təklifl ər haqqında Sakrebulo sədrinə məlumat verir: qeydlərin xarakteri ilə 
əlaqədar, Sakrebulonun bürosu məsələnin təşəbbüsçüsünə layihə üzərində işi davam 
etdirməyi və Sakrebulonun iclasına onun bir qədər gec müzakirəsini və yaxud ümumiyyətlə 
gündəlikdən çıxarılmasını təklif edə bilər. Təşəbbüsçünün razı olduğu təqdirdə, Sakrebu-
lonun iclasında məsələnin müzakirəsinin yeni müddətləri və ya gündəlikdən çıxarılması 
müəyyənləşdirilir, razı olmadığı təqdirdə isə o Sakrebulonun yaxın növbəti iclasının 
gündəliyinə daxil edilməlidir. Bu halda, Sakrebulonun bürosu yalnız növbəti iclasın 
gündəliyinin layihəsində bu məsələnin növbəliliyi barədə qərar qəbul edir. 

7.3 Sakrebuloda fərdi aktın layihəsinin təşəbbüslənməsi qaydası
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununa əsasən, Sakrebulonun 

istənilən üzvünün Sakrebulonun fərdi-hüquqi aktının təşəbbüs hüququ vardır, lakin, bəzi 
halda qanun Sakrebulonun fərdi-hüquqi, aktın təşəbbüsünə malik subyektlərin dairəsini 
sərhədləndirir. Bundan başqa, bəzi halda Sakrebulo tərəfi ndən fərdi-hüquqi aktların 
verilməsi əlavə tələblərlə əlaqədar ola bilər, məsələn, Sakrebulo sədrinin seçilməsinə dair 
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Sakrebulo sərəncamının layihəsi Sakrebulonun istənilən üzvü tərəfi ndən (qanuna əsasən, 
Sakrebulonun bütün üzvlərinin Sakrebulonun tərkibindən Sakrebulonun sədri vəzifəsinə 
namizəd irəli sürmək hüququ vardır) təqdim oluna bilər. Lakin, Sakrebulonun bu məsələ 
üzrə müzakirəyə başlaması üçün təkçə Sakrebulo üzvünün təşəbbüsü kifayət deyildir, 
bunun üçün namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin Sakrebulonun sədri vəzifəsinə seçilməsinə 
razılığı da vacibdir. 

Sakrebulo tərəfi ndən qəbul olunası bəzi fərdi-hüquqi aktların irəli sürülməsi hüququ 
yalnız Sakrebulo sədrinin səlahiyyətinə aiddir. Məsələn: 

  Sakrebulo sədri müavininin seçilməsi;
  İcra başçısı (mer) vəzifəsinə təyin edilmə-azad olunma barədə razılığın alınması;
  Özünüidarə vahidinin adından razılaşmalar və müqavilələr imzalamaq barədə 
razılığın alınması;

  Özünüidarə vahidi büdcəsinin yerinə yetirilməsi hesabatının təsdiq olunması barədə 
qərar;
  Özünüidarə vahidi mülkiyyətinin özəlləşdirmə obyektləri nüsxəsi layihəsinin təsdiq 
edilməsi haqqında qərar. 

  Elə razılaşmalar imzalamağa razılıq almaq, hansının ki, dəyəri özünüidarə büdcəsinin 
5% -dən çoxdur.

Ayrı-ayrı məsələlər üzrə fərdi-hüquqi aktın layihəsinin təşəbbüsü Sakrebulo üzvlərinin 
müəyyən edilmiş miqdarı tərəfi ndən baş verə bilər. Məsələn:

  Sakrebulonun sədri vəzifəsindən götürülməsi məsələsini Sakrebulo üzvlərinin siyahı 
ilə tərkibinin 1/3-ri irəli sürə bilər. 

  Sakrebulo sədri müavininin işdən götürülməsi məsələsini Sakrebulonun qarşısında 
yazılı surətdə Sakrebulonun sədri, bürosu, Sakrebulonun siyahısı ilə tərkibinin ən azı 
beşdə-biri qoya bilər.

  Sakrebulo komissiyası sədrinin işdən götürülməsi məsələsini Sakrebulonun 
qarşısında yazılı surətdə Sakrebulonun sədri, bürosu, Sakrebulonun siyahısı ilə 
tərkibinin ən azı beşdə-biri, müvafi q komissiyanın tərkibinin üçdə-ikisi qoya bilər.

Vəzifədən götürülmə məsələsi üzrə qanun məsələnin yazılı surətdə qoyulmasını 
tələb edir, buna müvafi q olaraq, yazılı surətdə ərizə “Ümumi İnzibati Məcəllə”nin 78-ci 
maddəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada tərtib edilməlidr. 

Sakrebulonun işinin təşkili ilə əlaqədar elə məsələlər – Sakrebulonun gündəliyi, Sakre-
bulonun səyyar iclasının keçirilməsi barədə təqdim edilmiş təşəbbüs Sakrebulo bürosu 
tərəfi ndən irəli sürülə bilər. 
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VIII Fəsil. Sakrebuloda ayrı-ayrı məsələlərin müzakirəsinin xüsusi 
prosedurları

8.1 Xüsusi prosedurlarla müzakirə olunası məsələlər
Sakrebuloda məsələlərin müzakirəsinin ümumi qaydasından müəyyən istisnalar vardır, 

hansılar ki, məsələlərin fərqli şəkildə müzakirəsi və qəbulunu nəzərdə tutur. Ümumi qay-
dadan fərq onunla özünü büruzə verir ki, qanunla bu məsələnin təşəbbüsçülərinin daha 
məhdud dairəsi müəyyən edilmişdir və yaxud qərar qəbul edilməsinin xüsusi qaydası 
nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu cür məsələlərə aiddir:
  Özünüidarə vahidi prioritetlər sənədi və özünüidarə vahidi büdcəsi layihəsinin 
müzakirəsi və təsdiq olunması;

  Büdcənin yerinə yetirilməsi hesabatının müzakirəsi və təsdiq olunması;
  Maliyyə xarakterli normativ aktın layihələrinin müzakirəsi və qəbul olunması;
  Özünüidarə vahidinin adından müqavilələrin imzalanması və ləğv edilməsi;
  Sakrebulo üzvü səlahiyyətlərinin tanınması və ya səlahiyyətlərin vaxtından əvvəl 
dayandırılması barədə məsələnin müzakirəsi;

  Petisiya qaydası ilə daxil olmuş məsələlərin müzakirəsi;
  Normativ aktın layihəsinin yenidən müzakirəsinin zəruliliyi tələbi ilə;
  Sakrebulo orqanları və vəzifəli şəxslərinin seçilməsi və yenidən seçilməsi.

8.2 Özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi
“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 76-cı maddəsinin birinci bəndi özünüidarə va-

hidinin prioritetlər sənədini aşağıdakı cür izah edir: “Yerli özünüidarə vahidinin 
prioritetlər sənədi inzibati vahidin inkişafının əsas planıdır, hansı ki, orta müddətli 
fəaliyyət planı haqqında informasiyanı əks etdirir”. Özünüidarə vahidinin prioritetlər 
sənədi, praktiki olaraq, o başlıca sənəddir, hansında ki, özünüidarə vahidinin inkişaf 
etdirilməsinin əsas istiqamətləri formalaşdırılmışdır, o siyasət əks etdirilir, hansının 
ki, seçilmiş özünüidarə orqanları vardır, özünüidarə vahidinin qarşısında mövcud olan 
problemlərin həlli imkanları müəyyənləşdirilmişdir, özünüidarə vahidinin inkişafının 
əsas məqsədləri, vəzifələri və onların həyata keçirilməsi yolları müəyyənləşdirilmişdir.

“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 76-cı maddəsinin 4-cü bəndi ilə verilmişdir ki, yer-
li özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi ən azı aşağıdakı informasiyanı əhatə etməlidir: 

  Keçmiş, cari, planlaşdırılası büdcə ilinin və planlaşdırmadan sonrakı üç büdcə ili 
üçün yerli özünüidarə vahidi büdcəsi gəlirlər və xərclər, maliyyə və qeyri-maliyyə 
aktivləri ilə əməliyyatların və vəzifələrin nizama salınması göstəricilərini;
  Yerli özünüidarə vahidinin keçən büdcə ilinin büdcəsinin yerinə yetirilməsinin son 
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nəticələrinin təhlilini və cari büdcə ilinin işlənib-hazırlanmış proqnozlarını;
  Planlaşdırılası büdcə ilinin və planlaşdırmadan sonrakı üç büdcə ili üçün: a) Yerli 
özünüidarənin icraçı orqanı tərəfi ndən müəyyən edilmiş yerli özünüidarə vahidinin 
prioritetlərini; b) Yerli özünüidarə vahidinin ortamüddətli prioritetlərini və onlara nail 
olmaq üçün həyata keçiriləsi əsas proqramların və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin 
miqdarlarını, məqsədlərini və nəticələrini. 

Yuxarıda qeyd olunanlardan göründüyü kimi, prioritetlər sənədində, başqa informasi-
ya ilə birlikdə, yerli özünüidarə vahidinin prioritetləri, onlara nail olmaq üçün həyata 
keçiriləsi əsas proqramların və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin miqdarları, məqsədləri 
və nəticələri əks olunmalıdır. Bu göstəricilər ilə əlaqədar, demək olar ki, bu özünüidarənin 
fəaliyyətinin müəyyənləşdirilmiş və bünövrə sənədidir, hansıların ki, əsasında həm yerli 
büdcə, həm də bələdiyyə proqramları dayanmalıdır. Yerli özünüidarə orqanlarının bütün 
fəaliyyəti bu sənədin yerinə yetirilməsinə xidmət etməlidir. 

Təəssüfl ər olsun ki, “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”ndə özünüidarə vahidinin 
prioritetlərinin müəyyənləşdirilmiş normaları olduqca kasıbdır. Bu normalarla, əsasən, 
bu sənədin məzmuni cəhəti deyil, texniki xarakterli məsələləri nizama salınmışdır. 
Şəxsən, “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 76-cı maddəsinin 2-ci və 3-cü bəndlərində 
göstərilmişdir ki: “Yerli özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədini yerli özünüidarənin 
icraçı orqanı müvafi q dövlət nümayəndəsinin – qubernatorun administrasiyası ilə 
məsləhətləşərək tərtib edir. Yerli özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədinin hazırlanması 
məqsədi ilə yerli özünüidarənin icraçı orqanı hər ilin 1 martından işləməyə başlayır, bunun 
üçün isə müvafi q inzibati-hüquqi akt dərc edir, hansında ki, prioritetlər sənədi üçün təqdim 
olunası informasiyanın nüsxəsini və təqdim olunma müddəti müəyyənləşdirilmişdir”. 
Həmin maddənin 5-ci bəndində verilmişdir ki: “Yerli özünüidarənin icraçı orqanı yerli 
özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədinin yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanına 
və Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyinə ən geci noyabrın 15-dək təqdim edir”. Büdcə 
məcəlləsinin 77-ci maddəsinin 9-cu bəndinə əsasən isə: “Büdcənin layihəsi ilə birlikdə 
yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanına yerli özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi 
də təqdim olunur”. 

Yuxarıda qeyd olunan bəndlərdən göründüyü kimi “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi” 
özünüidarənin nümayəndəli orqanında prioritetlər sənədinin yalnız təqdim olunması 
öhdəliyinə işarə edir, lakin bu sənədi Sakrebulonun müzakirə edib-etməyəcəyi, onun 
təsdiq edilməsinin baş verib-verməyəcəyi, bunun barəsində nə büdcə məcəlləsində və nə 
də “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanunda heç nə göstərilməmişdir. “Gürcüstanın 
büdcə qanunu”, nə zaman ki, yerli özünüidarə büdcəsinin hazırlanması və Sakrebu-
loya təqdim edilməsi məsələsini termin kimi – “Yerli büdcənin layihəsi” istifadə edir, 
yerli özünüidarə vahidinin prioritetlər məsələsinə gəldikdə isə - “layihə” terminindən 
istifadə olunmur, “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 76-cı maddəsinin 5-ci bəndində isə 
verilmişdir ki, prioritetlər sənədi Sakrebuloya və Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinə eyni 
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vaxtda təqdim olunur. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, prioritetlər sənədi Sakrebu-
loya yalnız informasiya vermək məqsədi ilə təqdim olunur. 

Məsələnin bu cür həlli qanunun əhəmiyyətli nöqsanıdır, hansı ki, bir tərəfdən “Yerli 
özünüidarəetmə haqqında” Avropa Xartiyasının əsas prinsipinə - özünüidarə hakimiyyəti 
nümayəndəli orqanının vasitəsi ilə həyata keçirilir – prinsipinə ziddir. Digər tərəfdən 
isə, “Yerli özünüidarə hakimiyyəti haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun prinsipinə 
- icraçı orqanının asılı kompetensiyası yoxdur və o Sakrebulonun qərarlarını yerinə 
yetirir – prinsipinə ziddir. Bu prinsiplə əlaqədar, özünüidarə vahidinin prioritetləri və 
inkişafın əsas planının müəyyənləşdirilməsi məhz Sakrebulonun başlıca səlahiyyətidir. 
Prioritetlər sənədi fundamental sənəddir, hansından ki, özünüidarə vahidinin büdcəsi irəli 
gəlməlidir – büdcəni yerli hakimiyyətin funksiyaları və vəzifələrin yerinə yetirilməsi 
məqsədi ilə toplanası gəlirlərin, ödəniləsi vergilərin və qalığın dəyişməsinin məcmusu 
müəyyənləşdirir, lakin hansı funksiyaların həyata keçirilməsi və buna müvafi q olaraq 
yerli hakimiyyətin, hansı vəzifələri öhdəsinə götürməsi məhz prioritetlər sənədi ilə 
müəyyənləşdirilir. Ona görə də, prioritetlər sənədi ilə əlaqədar bu normalar da tətbiq 
olunmalıdır, hansılar ki, yerli büdcənin hazırlanması ilə əlaqəlidir, müzakirə, qəbul və 
icranın hesabatının müzakirəsi və təsdiq olunması ilə bağlıdır. Yerli büdcənin layihəsi 
yalnız prioritetlər sənədinin kontekstində müzakirə oluna bilər, yəni bu və ya digər 
xərc prioritetlərlə müəyyənləşdirilmiş məqsədə nail olmaq üçün nə dərəcədə düzgün 
planlaşdırılmışdır. Ona görə də, Sakrebulo öz Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə prioritetlər 
sənədinin müzakirəsi və qəbul olunması proseduralarını mütləq nəzərə almalıdır. 

“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 76-cı maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, “Yerli 
özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədini yerli özünüidarənin icraçı orqanı müvafi q 
dövlət nümayəndəsinin – qubernatorun administrasiyası ilə məsləhətləşərək tərtib 
edir”. Prioritetlər sənədinin tərtib edilməsi, əlbəttə, özünüidarənin icraçı orqanının 
hüququdur, lakin bu o demək deyildir ki, Sakrebulo yalnız passiv müşahidəçi rolu ilə 
məhdudlaşmalıdır. Prioritetlər sənədində inkişafın məqsədləri, vəzifələri və onun həyata 
keçirilməsi yolları əks olunmalıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən, o siyasi xarakterli sənəddir və 
aydındır ki, onun tərtib olunmasında başlıca söz məhz Sakrebuloya mənsubdur, hansının 
ki, göstərişinə müvafi q olaraq, yerli özünüidarənin icraçı orqanı prioritetlər sənədinin 
layihəsini tərtib edir. Ona görə də, Sakrebulo və onun komissiyaları özünüidarə vahidi 
prioritetlər sənədinin hazırlanmasına fəal qoşulmalıdırlar. Sakrebulonun komissiyaları 
onların sahələrinin nəzərə alınması ilə prioritetlər sənədinin tərtib olunması prosedu-
runun gedişini müntəzəm olaraq müzakirə etməli və Sakrebulo da onların hesabatını 
ardıcıl dinləməlidir. Büdcə üçün qanunla müəyyən edilmiş normalar, yenə də prioritetlər 
sənədinin kütləvi müzakirəsinə və qəbul olunma prosedurlarına yayılmalıdır. Prioritetlər 
sənədi Sakrebuloya təqdim olunan kimi dərc edilməlidir. Sənədlə birlikdə arayış da 
verilməlidir, hansında ki, Sakrebulonun o kimissiyaları göstərilir, hansılar ki, müzakirə 
olunmaq üçün prioritetlər sənədinə, komissiyalara verilmişdir və fraksiyada onun 
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müzakirə olunması müddətləri, komissiyaların və fraksiyaların yerləşdikləri sahələrin və 
iclasların cədvəli, prioritetlər sənədinin Sakrebulonun iclasına keçirilməsinin ehtimal olu-
nan vaxtı, o orqanın adlandırılması və ünvanı, harada ki, maraqlı şəxslər öz mülahizələrini 
prioritetlər sənədi ilə əlaqədar təqdim edə bilərlər və həmin təklifl ərin təqdim olunma 
müddəti göstərilməlidir. Prioritetlər sənədinin təqdim olunmasından sonra Sakrebulo pa-
ralel olaraq prioritetlər sənədinin yerinə yetirilməsinin gedişini müzakirə etməlidir. 

8.3 Özünüidarə vahidinin büdcəsi
Yerli büdcə özünüidarə vahidinin iqtisadi siyasətini müəyyən edən mühüm sənəddir, 

hansının ki, düzgün planlaşdırılması və ardıcıllıqla yerinə yeririlməsi özünüidarə vahidinin 
iqtisadi gücləndirilməsi və inkişafı bunun yerinə yetirilməsindən aslıdır. Özünüidarə va-
hidinin, yerli maraqlarla əlaqədar, qanunla ona həvalə olunmuş səlahiyyətləri necə və 
nə cür həyata keçirilməsini və gəlirlərin nəzərə alınması ilə, hansı tədbirlərin və onların 
nə miqdarda maliyyələşdirilməsini müstəqil müəyyənləşdirməlidir. Bu özünüidarə 
vahidinin hüququdur, hansı ki, həm “Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanunla, 
eləcə də “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi” ilə tanınmışdır. Şəxsən, “Yerli özünüidarə 
haqqında” orqanik qanunun 49-cu maddəsi ilə müəyyən olunmuşdur ki: “Özünüidarə 
vahidinin büdcəsi həm başqa özünüidarə vahidinin büdcəsindən, həm də Gürcüstanın 
büdcəsindən, Abxaziya və Acarıstan Muxtar Respublikalarının büdcələrindən asılıdır”, 
“Özünüidarə vahidi öz gəlirlərinin xərclənməsini müstəqil və özü bildiyi kimi həyata 
keçirə bilər”, “Özünüidarə vahidi bu qanunla müəyyən olunmuş ekskluziv və könüllü 
səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün maliyyələşdirilmiş vergilərin istiqamətlərini 
müstəqil müəyyənləşdirə bilər”. Analoji əsasnamələri “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 
65-ci maddəsinin 3-cü və 4-cü bəndləri əhatə edir: “Yerli özünüidarə vahidi orqanının 
büdcə fəaliyyətində müstəqilliyi bu məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş şəxsi gəlirlərlə və 
eksklüziv səlahiyyətlərlə həyata keçirilməsi üçün vergilərin qoyulmasının müstəqil 
müəyyənləşdirilməsi, eləcə də, qanunla müəyyənləşdirilmiş çərçivələrdə verilmiş 
səlahiyyətlərin müstəqil qərarların verilməsi hüququ ilə həyata keçirilməsini 
müəyyənləşdirir. Gürcüstanın mərkəzi və muxtar respublikaların hakimiyyətlərinin yerli 
özünüidarə orqanlarının büdcə səlahiyyətlərinə qarışmaq hüququ yoxudur”.

“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 6-cı maddəsinin “t” köməkçi bəndi yerli büdcəni 
yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanı (Sakrebulo) tərəfi ndən təsdiq edilmiş, yer-
li hakimiyyətin funksiyaları və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə qəbul 
olunası gəlirlərin, veriləsi vergilərin və qalığın dəyişikliklərinin məcmusu kimi 
izah edir. Həmin məcəllənin 7-ci maddəsi ilə büdcə prosesi ilə əlaqədar hərəkətlər 
özünüidaarənin nümayəndəli və icraçı orqanları arasında bölüşdürülmüşdür. Şəxsən, 
“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 7-ci maddəsinin birinci bəndinin “q” köməkçi bəndi 
ilə müəyyənləşdirilmişdir ki, yerli özünüidarə vahidinin büdcə layihəsinin hazırlanması, 
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büdcənin yerinə yetirilməsi hesabatına müvafi q yerli özünüidarənin icraçı orqanı 
məsuliyyət daşıyır. Həmin maddənin 2-ci bəndinin “q” köməkçi bəndinə əsasən, yer-
li özünüidarə vahidi büdcəsi layihəsinin müzakirəsi və təsdiq edilməsinə və büdcənin 
nəzarətinə müvafi q yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanı səlahiyyətlidir. 

Özünüidarə vahidi öz gəlirlərinin xərclənməsi istiqamətlərini müstəqil olaraq 
müəyyənləşdirə bilər, lakin büdcənin özünün hazırlanması, tərtib edilməsi, müzakirə 
olunması, təsdiq edilməsi qaydası qanunla müəyyən edilmişdir. Ona görə də, özünüidarə 
vahidi yerli büdcənin hazırlanması zamanı Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilmiş standartları və qaydaları nəzərə almalıdır. Şəxsən, yerli büdcənin layihəsinin 
tərtibi zamanı “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 4-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş 
prinsiplərə əməl olunmalıdır:

  Hər şeyi əhatə etmək – büdcənin bütün gəlirlərinin, vergilərinin və qalığın 
dəyişikliklərinin müvafi q büdcədə tam əks olunması;

  Şəffafl ıq – büdcənin layihələrinin nümayəndəli orqanlarda müzakirə olunması 
prosedurlarının cəmiyyət və kütləvi informasiya vasitələri üçün kütləviliyi; təsdiq 
edilmiş büdcənin və onların yerinə yetirilməsi barədə hesabatların dərc edilməsi; 
büdcə haqqında informasiyanın (məxfi  informasiyadan başqa) istənilən fi ziki və ya 
hüquqi şəxs üçün əlçatmaqlığı; 

  Hesabat öhdəliyi – büdcə prosesinin bütün iştirakçılarının onun tərəfi ndən həyata 
keçirilmiş fəaliyyətə və büdcə haqqında təqdim olunmuş informasiyaya məsuliyyət 
daşıması;

  Müstəqillik – Gürcüstanın dövlət büdcəsinin, muxtar respublikalarının respublika 
büdcələrinin və yerli özünüidarə vahidinin büdcələrinin müstəqilliyi, hansılar ki, 
öz gəlirlərini və qalığı, eləcə də öz vergilərini Gürcüstan qanunvericiliyinə müvafi q 
olaraq müstəqil müəyyənləşdirmək hüququnu təmin edir; 

  Vahidlik – Gürcüstanın mərkəzi, muxtar respublikaların və yerli hakimiyyətlərin 
tərəfi ndən ümumi əsasda, vahid büdcə tövsifi  ilə, qeydəalmanın vahid sistemi ilə, 
dövlət maliyyə nəzarətinin vahid prinsipləri ilə rəhbərlik;
  Universallıq – bu məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş hallardan başqa, büdcənin bütün 
gəlirlərinin ümumi vergilərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi. Bununla yanaşı, 
donorlar tərəfi ndən maliyyələşdirilmiş gəlirlərdən başqa heç bir daxil olmuş gəlir 
məqsədli, konkret verginin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməməlidir. Büdcə təşkilatı 
tərəfi ndən alınmış gəlirlərin şəxsi məqsədlər üçün saxlanması yolverilməzdir – bu 
haldan başqa, nə zaman ki, büdcə təşkilatı kütləvi hüququn hüquqi şəxsidir;

  Birləşmə - bütün səviyyədə büdcə gəlirlərinin dövlət xəzinəsinin vahid hesabının 
sisteminə çevrilməsi və vergilərin ödənilməsi Gürcüstanın qanunvericiliyi ilə 
müəyyənləşdirilmiş qaydada, dövlət xəzinəsinin vahid hesabı sisteminin hesablarının 
dövlət xəzinəsi tərəfi ndən idarə olunması və onların Gürcüstanın Milli Bankında/
yaxud başqa bank idarələrində yerləşdirilməsi. 
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Yerli büdcənin müəyyən edilmiş standartlara müvafi q olaraq işlənib-hazırlanması 
üçün, “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 75-ci maddəsinin 2-ci bəndi Gürcüstan Maliyyə 
Nazirliyini yerli hakimiyyəti yerli özünüidarə vahidi büdcəsinin layihəsinin hazırlanması, 
təqdim olunması və təsdiq edilməsi məsələləri üzrə müvafi q metodik göstərişlərlə təchiz 
etməyə borclu edir. 

a) Özünüidarə vahidi büdcəsi layihəsinin hazırlanması və təqdim edilməsi 
Özünüidarə vahidi büdcəsi layihəsinin hazırlanması öhdəliyi yerli özünüidarənin icraçı 
orqanının üzərinə düşür, şəxsən, icra hakimiyyətinin (meriyanın) maliyyə xidmətinin. 
Yerli büdcənin hazırlanması müddətləri və yerinə yetirilməli hərəkətləri “Gürcüstan 
Büdcə Məcəlləsi”nin 77-ci maddəsində verilmişdir:

“Maddə 77. Yerli özünüidarə vahidi büdcəsi layihəsinin hazırlanması və təqdim 
edilməsi

1. Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyi yerli özünüidarənin orqanlarına cari il iyulun 15-dək 
planlaşdırılası büdcə ilinin əsas büdcə parametrlərini məlum edir.

2. Gürcüstan Maliyyə Nazirliyindən alınmış informasiyanın nəzərə alınması ilə 
maliyyə orqanı gəlirlərin və vergilərin proqnoz göstəricilərini hesablayır və müvafi q 
prosedurların yerli özünüidarə vahidinin büdcə layihəsinin tərtib olunmasına başlayır. 

3. Əgər yerli özünüidarə vahidi büdcəsinin təşkilati tövsifi  birdən çox xərcləyici idarəni 
nəzərdə tutursa, bu maddənin 2-ci hissəsi üzrə nəzərdə tutulmuş informasiya əsasında, 
büdcə layihəsini hazırlamaq məqsədi ilə, büdcə orqanı büdcə sifarişi formalarının 
təxsisatların və işlə təmin olunanların sayının istiqamət hədləri həcminin göstərilməsi ilə 
xərcləyici idarələrə göndərir. 

4. Büdcə sifarişi ən azı aşağıdakı informasiyanı əhatə etməlidir:
a) Keçmiş, cari və planlaşdırılası büdcə ili üçün: 
a.a) Xərcləyici idarələr üçün nəzərdə tutulmuş təxsisatların büdcə tövsifi  (təşkilati 

tövsifdən başqa) ən aşağı dərəcəyə əsasən hesablanması;
a.b) Xərcləyici idarələr üçün nəzərdə tutulmuş təxsisatların təşkilati tövsif əsasında 

hesablanması;
a.c) Xərcləyici idarələr üçün proqnozlaşdırılmış işlə təmin olunanların sayı;
a.ç) Xaricdən alınmış maliyyə mənbələri ilə həyata keçiriləsi layihələrin və bu 

layihələrin müştərək maliyyələşdirilmələri və həmiştirakçıları üçün nəzərdə tutulmuş 
təxsisatlar haqqında məlumat (beləsinin mövcudluğu halında);

b) Planlaşdırılası büdcə ili üçün və planlaşdırmadan sonrakı üç büdcə ili üçün xərcləyici 
idarələr üçün nəzərdə tutulmuş təxsisatlardan həyata keçiriləsi prioritetlər və onlara nail 
olmaq üçün zəruri olan elə prioritetlərin və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi, məqsədləri 
və gözlənilən nəticələri nəzərdə tutur, hansılar üçün ki, təşkilati tövsif ayrıca kod nəzərdə 
tutur;

c) Proqramlı və kapital büdcələrini.
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5. Xərcləyici idarələr tərəfi ndən bu maddənin 3-cü hissəsi ilə nəzərdə tutulmuş sərhəd 
həcmlərindən yuxarı (belələrinin mövcudluğu halında) büdcə sifarişinin təqdim edilməsi 
yalnız büdcə sifarişi ilə nəzərdə tutulmuş formada ola bilər. 

6. Əgər büdcə sifarişində əks olunmuş informasiya yerli özünüidarə vahidinin 
prioritetlər sənədi ilə nəzərdə tutulmuş informasiyadan fərqli olarsa, xərcləyici idarə 
büdcə sifarişi ilə birlikdə maliyyə orqanına bu fərqin səbəbləri barədə də informasiya 
təqdim etməlidir. 

7. Gürcüstan Maliyyə Nazirliyi oktyabrın 5-dən gec olmayaraq, yerli özünüidarənin 
orqanlarına, dövlət büdcəsinin layihəsinə müvafi q olaraq büdcəyə veriləsi maliyyə 
köməyi və vergilərdən alınası gəlirlərin proqnozlu göstəriciləri ilə tanış edir”.

Büdcə layihəsinin tərtib olunması olduqca mürəkkəb və zəhmət tələb edən prosesdir, 
hansına ki, yerli özünüidarənin praktiki olaraq bütün xidmətləri, özünüidarə vahidinin 
tabeliyində olan idarə və təşkilat cəlb olunmuşlar. Aydındır ki, Sakrebulo da bu prosesə 
fəal qoşulmalıdır. Sakrebulonun komissiyaları, xüsusilə Sakrebulonun büdcə-maliyyə 
komissiyası, büdcə layihəsinin hazırlanması prosesini müntəzəm olaraq müzakirə 
etməli, icra hakimiyyətinin (meriyanın) müvafi q xidmətlərinə tövsiyələr və göstərişlər 
verməli, büdcə layihəsinin ayrı-ayrı problematik məsələləri üzrə onların hesabatlarını 
dinləməli, vətəndaşlar qrupları ilə, ictimai təşkilatlarla, mütəxəssislərlə və ekspertlər ilə 
görüşlər və məsləhətləşmələr keçirməlidir. Büdcə layihəsinin hazırlanması prosesinin 
şəffafl ığı ona görə əhəmiyyətlidir ki, əhali büdcənin məqsədləri və məzmunu ilə, prob-
lematik məsələlərlə, layihə ilə əlaqədar alternativ mülahizələrlə əvvəlcədən məlumat 
alsın. Əhəmiyyətlidir ki, özünüidarə vahidinin əhalisi büdcə layihəsinin hazırlanmasına 
başlandığı andan bu prosesə qoşulsun və vaxtaşırı bütün detallar barədə məlumat alsın. 
Bir də ki, “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi” ilə yerli büdcə layihəsinin Sakrebuloya 
təqdimatından başlamış layihə üzrə qeydlərin bildirilməsinədək, olduqca məhdud vaxt 
müəyyənləşdirilmişdir. Ona görə də, əgər Sakrebulo da və əhali də əvvəlcədən büdcə 
layihəsinin nyuansları ilə tanış olmasalar, onlar, bu məhdud vaxtda büdcə layihəsi ilə 
əsaslı tanış ola və müvafi q mövqe formalaşdıra bilməzlər. 

“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 77-ci maddəsinin 10-cu və 11-ci bəndlərinə əsasən, 
büdcə layihəsinə əlavə olunmuş materiallar büdcə layihəsinin izahlı sənədini və cari ilin 
büdcəsinin yerinə yetirilməsinin qısa şərhini əhatə etməlidir, büdcə layihəsinin özü isə 
aşağıdakı informasiyanı əhatə etməlidir:

  Büdcə tövsifi nə əsasən büdcənin balansını;
  Qalığın dəyişikliklərini və hər bir xərcləyici idarə üçün nəzərdə tutulmuş təxsisatların 
həcmini büdcə tövsifi nin ikinci dərəcəsinə (təşkilati tövsifdən başqa) əsasən büdcə 
gəlirlərini;
  Büdcə gəlirlərinin və çatışmazlıqlarının həcmini;
  Təşkilati tövsifə əsasən büdcə təxsisatlarının həcmini;
  Ehtiyat fondunun həcmini; 
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  Donorlar tərəfi ndən ayrılmış məqsədli kreditlərlə və qrantlarla maliyyələşdirilmiş 
layihələri; 

  Yerli özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi üzrə nəzərdə tutulmuş yerli özünüidarə 
vahidinin ortamüddətli prioritetlərini, onların məqsədlərini və nəticələrini;
  Proqramlı və kapital büdcələrini. 

Yerli büdcənin layihəsinə daxil edilmiş göstəricilərdən o xüsusi diqqət cəlb edir ki, 
büdcənin layihəsinə yerli özünüidarə vahidinin preoritetlər sənədi ilə nəzərdə tutulmuş 
yerli özünüidarə vahidinin orta müddətli prioritetləri, onların məqsədləri və gözlənilən 
nəticələri mütləq büdcənin layihəsinə daxil edilsin. Bununla əlaqədar ki, prioritetlər 
büdcə layihəsinin bir hissəsidir, Sakrebulonun, əlbəttə, layihənin bu hissəsi üzrə də 
öz qeydlərini bildirmək və düzəldilməsini tələb etmək hüququ vardır. Ona görə də 
özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədinin hər nə isə öz-özünə mövcud olan, hansı ki, 
Sakrebulonun səlahiyyətlərindən kənarda qalan bir sənəd kimi müzakirə olunması doğru 
deyildir. Məhz buna görə də prioritetlər sənədinin hazırlanması, müzakirə olunması 
və qəbul edilməsinə münasibət də büdcənin layihəsi üçün müəyyən edilmiş qanunun 
tələbləri şamil edilməlidir. 

“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 77-ci maddəsi ilə həm prioritetlər sənədinin, eləcə 
də, yerli büdcənin Sakrebuloya təqdim olunmasının müddəti müəyyənləşdirilmişdir, 
hansına əsasən, ən geci noyabrın 15-dək yerli özünüidarə vahidinin (Tbilisi ş. başqa) 
büdcənin layihəsinə əlavə edilmiş materiallarla birlikdə icra başçısı (mer) nümayəndəli 
orqanın sədrinə təqdim etməlidir. Sakrebulonun sədri, öz tərəfi ndən, büdcənin layihəsini 
müzakirə etmək üçün Sakrebuloya təqdim edir. Büdcənin layihəsi ilə birlikdə yerli 
özünüidarənin nümayəndəli orqanına yerli özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi də 
təqdim olunur. 

Qanunla müəyyən edilmiş müddət müəyyən anlaşılmazlığa da səbəb ola bilər, 
çünki,aydın görünmür ki, icra başçısı (mer), büdcə layihəsini noyabrın 15-dək Sakre-
bulo sədrinə təqdim etməlidir, yoxsa noyabrın 15-dək Sakrebulo sədri tərəfi ndən 
büdcənin layihəsi Sakrebuloya müzakirə üçün təqdim olunmalıdır. Bununla əlaqədar ki, 
hüquqi nəticələr icra başçısı (mer) tərəfi ndən deyil, Sakrebulo sədrinə layihənin təqdim 
olunmasından sonra gəlmir, (bu sənədin daxili idarə hərəkətidir) əksinə, Sakrebulonun 
sədri tərəfi ndən layihənin Sakrebuloya daxil edilməsidir (bu sənəd məhz Sakrebuloya 
daxil edilməklə layihə statusu qazanır və onun qeydiyyatdan keçirilməsi də və dərc 
olunması da məcburidir), “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 77-ci maddəsinin 8-ci 
bəndinin müəyyən etdiyi son müddət – 15 noyabr Sakrebulo sədri tərəfi ndən büdcə 
layihəsinin Sakrebuloya daxil edilməsinə aiddir. 

b) Özünüidarə vahidi büdcəsi layihəsinin müzakirəsi və təsdiq olunması
Özünüidarə vahidi büdcəsi layihəsinin müzakirəsi və təsdiq olunması qaydası 

“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 78-ci maddəsi ilə müəyyən edilmişdir:
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“Maddə 78.  Yerli özünüidarə vahidi büdcəsi layihəsinin müzakirəsi və təsdiq edilməsi. 
1. Büdcənin layihəsi yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanına təqdim olunmasından 

5 gün müddətində kütləvi müzakirə üçün dərc edilməlidir.
2. Yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanı kütləvi şəkildə büdcənin layihəsini 

müzakirə edir və yeni büdcə ilinin başlanğıcınadək yerli özünüidarə vahidinin büdcə 
layihəsinin təsdiq olunması barədə qərar qəbul edir. Büdcə layihəsinin təsdiq olunması 
barədə qərar nümayəndəli orqanın siyahı ilə tərkibinin çoxluğu ilə qəbul olunur. 

3. Qeydlərin mövcudluğu təqdirində yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanının sədri 
ən geci noyabrın 25-dək layihənin qeydləri ilə birlikddə icra başçısına (merə) qaytarır.

4. Büdcə layihəsinin həmin və ya düzəliş aparılmış variantını ən geci dekabrın 10-
dək yerli özünüidarə vahidinin (Tbilisi ş. başqa) icra başçısı (meri) nümayəndəli orqanın 
sədrinə, Tbilisi ş. meri isə həmin müddətdə icraçı orqanına təqdim edirlər. 

5. Yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanında müzakirə zamanı büdcənin layihəsinə 
dəyişikliklər yalnız icraçı orqan ilə razılıq əsasında daxil edilə bilər. 

6. Yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanı tərəfi ndən büdcə layihəsinin düzəliş 
aparılmış variantının təsdiq olunmadığı təqdirdə nümayəndəli orqanın siyahısı ilə tərkibin 
1/2-si, Tbilisi ş. isə - nümayəndəli orqanının 2/3-si ilə icraçı orqanın fraksiyasının/yaxud 
da siyahı ilə tərkibinin ən azı 1/3 tərəfi ndən irəli sürülmüş büdcə layihəsi təsdiq oluna 
bilər, hansında ki, yalnız nümayəndəli orqanın sədri tərəfi ndən icra başçısına (merə) 
göndərilmiş qeydlər nəzərə alınmalıdır. 

7. Yerli özünüidarə vahidinin büdcəsinin planlaşdırılası ilinin başlanğıcınadək təsdiq 
olunmadığı təqdirdə müvafi q icraçı orqan xərcləyici idarələrə hər ay məbləği ən çoxu 
ötən büdcə ilinin təxsisatlarının 1/12 həddində verir. Dövlət büdcəsi layihəsinin təsdiq 
olunmasından keçən üç ay müddətində yerli özünüidarə vahidi büdcəsinin təsdiq 
olunmadığı təqdirdə Gürcüstan prezidenti nümayəndəli orqanının səlahiyyətlərini 
dayandıra bilər. Yerli özünüidarənin nümayəndəli orqanı tərəfi ndən qəbul olunmuş büdcə 
layihəsinin təsdiq edilməsi barədə qərar bu qanunun 77-ci maddəsinin 10-cu hissəssi ilə 
nəzərdə tutulmuş informasiyanı əhatə etməlidir.

8. Büdcə layihəsinin təsdiq olunmasından ən geci 20 gün ərzində yerli özünüidarə 
vahidi (muxtar respublikanın tərkibinə daxil olan yerli özünüidarə vahidindən başqa) 
Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinə təsdiq edilmiş büdcənin müvafi q yerli özünüidarə va-
hidinin prioritetlər sənədini göndərir. 

9. İllik büdcə dərc olunmalıdır və cəmiyyət üçün əlçatan xarakter daşımalıdır”.
“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin bu maddəsində büdcə layihəsinin müzakirəsi 

və qəbul olunmasının əsas məsələləri və müddətləri verilmişdir, hansıların ki, 
detallaşdırılması Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə mümkündür. 

Özünüidarə vahidi büdcəsinin müzakirəsi və təsdiq edilməsi prosesi, üç mərhələyə 
ayrıla bilər: a) Yerli büdcə layihəsinin dərc edilməsi və ilkin müzakirəsi; b) Büdcə 
layihəsinin Sakrebulo iclasında müzakirəsi; c) Büdcə layihəsinin təsdiq olunması və dərc 
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edilməsi. 

Yerli büdcə layihəsinin dərc edilməsi və ilkin müzakirəsi.  Sakrebulonun sədri 
tərəfi ndən özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi və büdcə layihəsinin Sakrebuloya 
daxil edilməsi Sakrebulo aparatı tərəfi ndən qeydiyyata alınır, hansı ki, qeydiyyatdan 5 
gün müddətində daxil edilmiş sənədləri və bununla birlikdə elanı dərc etməlidir, hansında 
ki, Sakrebulonun o komissiyası (komissiyaları) göstərilməlidir, hansılara ki, bu sənədlər 
müzakirə olunmaq üçün verilmişdir, Sakrebulo komissiyaları və Sakrebulo fraksiyalarında 
onların müzakirə olunması müddətləri, Sakrebulo komissiyası (komissiyaları) və Sakre-
bulo fraksiyalarının yerləşdiyi ərazilər və iclasların cədvəli, layihənin Sakrebulo iclasına 
keçirilməsinin ehtimal olunan vaxtı, Sakrebulo aparatının ünvanı, haraya ki, layihə ilə 
əlaqədar mülahizələr, onların təqdim olunduqları müddət göstərilməlidir. 

Sakrebulo aparatında qeydə alındıqdan sonra, özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədi və 
büdcənin layihəsi ilkin müzakirə üçün Sakrebulo komissiyalarına və fraksiyalarına verilir. 
Sakrebulonun maliyyə-büdcə komissiyasının rəyi, Sakrebulonun başqa komissiyalarının, 
Sakrebulo fraksiyalarının, Sakrebulo üzvlərinin, ictimai təşkilatların, hüquqi şəxslərin, 
vətəndaşların təklifl əri, qeydləri və qiymətləri özünüidarə vahidinin prioritetlər sənədinin 
və büdcə layihəsi üzrə başqa sənədlər Sakrebulo aparatına ən geci noyabrın 25-dək təhvil 
verilir. Sakrebulo aparatı daxil olmuş qeydlərin, rəylərin və təklifl ərin qeydə alınması, 
sistemləşdirilməsi və daxil olmuş bütün qeyd və təklifl əri nSakrebulo sədrinə ən geci 
noyabrın 25-dək təqdim olunmasını təmin etməlidir. 

Sakrebulonun sədri, büdcənin layihəsi üzrə deyilmiş qeydlərin mövcudluğu təqdirində, 
ən geci noyabrın 25-dək büdcə layihəsini, deyilmiş bütün qeydlərlə birlikdə icra başçısına 
(merə) qaytarır. 

İcra başçısı (mer) maliyyə xidməti ilə, maliyyə-büdcə komissiyasının, Sakrebulo 
fraksiyalarının nümayəndələri və lazım gəldikdə qeydlərin başqa müəllifl əri ilə birlikdə 
büdcə layihəsi üzrə deyilmiş qeydləri müzakirə etməyə və həmin və ya düzəliş aparılmış 
variantı Sakrebulonun sədrinə ən geci dekabrın 10-dək təqdim etməyə borcludur. 
Layihənin təqdim edilməsi ilə birlikdə, icra başçısı (mer) Sakrebulo sədrinə deyilmiş 
qeydlərlə əlaqədar rəy təqdim etməlidir, hansında ki, hər bir qeyd və bu qeydlərin qəbul 
edilməsi və yaxud inkar edilməsinin əsaslandırılması qeydə alınmalıdır. 

Büdcə layihəsi üzrə deyilmiş qeydlərin müzakirəsi prosesinə ümumi rəhbərlik və 
koordinasiyanı Sakrebulonun sədri həyata keçirir. Büdcənin layihəsi üzrə deyilmiş qeydlər 
üzrə icra başçısının (merin) rəyi və büdcənin düzəlişlər aparılmış variantı (düzəlişlər 
aparıldığı təqdirdə) Sakrebulo aparatı Sakrebulo sədri tərəfi ndən onun Sakrebuloya daxil 
etdiyindən 2 gün müddətində dərc edir. 

Büdcə layihəsinin Sakrebulo iclasında müzakirəsi. Büdcənin layihəsi ilə əlaqədar 
qeydlərin mövcud olmadığı təqdirdə onun müzakirəsi büdcə layihəsinin dərc 
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olunmasından ən geci 2 həftə keçmiş, qeydlərin mövcudluğu halında isə - qeydlər barədə 
icra başçısının (merin) rəyinin elan olunmasından ən geci bir həftə ərzində başlanmalıdır. 
Büdcə layihəsini Sakrebulonun iclasına Sakrebulonun sədri təqdim edir. Əgər büdcənin 
layihəsi üzrə qeydlər deyilmişdirsə, Sakrebulonun sədri ilə birlikdə icra başçısı (mer) və 
ya onun tərəfi ndən təyin edilmiş səlahiyyətli şəxs məruzələrlə çıxış etməlidirlər, hansı 
ki, Sakrebulonun iclasına deyilmiş qeydlər üzrə icra başçısının (merin) rəyini tanış edir, 
Sakrebulonun iclasında həm məruzəçi kimi Sakrebulonun maliyyə-büdcə komissiyasının 
sədri və ya bu komissiya tərəfi ndən təyin edilmiş məruzəçi mütləq çıxış etməlidir, hansı 
ki, iclası Sakrebulonun maliyyə-büdcə komissiyasının rəyi ilə tanış edir. 

Eləcə də, Sakrebulonun fraksiyaları həmməruzələrlə çıxış edə bilərlər. Müzakirələr 
məruzəçinin (məruzəçilərin) və həmməruzəçinin (həmməruzəçilərin) məruzəsindən son-
ra başlanır. Büdcə layihəsinin müzakirəsi bir tərəfdən, nömrələrin sırası əsasında, digər 
tərəfdən, nömrələrin o qrupuna əsasən aparılır, hansılar ki, ayrı-ayrı idarələrin maliyyə 
xərcləri nüsxəsi ilə təqdim olunmuşlar. 

İlk növbədə smeta üçün ümumi əsaslar, sonra – layihənin ayrı-ayrı maddələri müzakirə 
olunur. Gəlir layihəsinin müzakirəsi zamanı əvvəlcə layihənin ümumi əsasları, sonra – 
ayrı-ayrılıqda maddələri müzakirə olunur. Həm gəlirlərə, həm çıxışların hər bir maddəsinə 
ayrı-ayrılıqda səsvermə keçirilməlidir. 

Sakrebulonun iclasında büdcənin müzakirəsi zamanı layihəyə dəyişikliklərin daxil 
edilməsi yalnız Sakrebulo sədrinin razılığı ilə ola bilər, icra başçısı (mer) ilə razılıq 
əsasında. Razılığın alınmadığı təqdirdə hesab olunur ki, layihənin müvafi qi rədd 
edilmişdir - əgər Sakrebulo başqa qərar qəbul etməzsə.

Büdcə layihəsinin təsdiq olunması və dərc edilməsi. Özünüidarə vahidi büdcəsinin 
layihəsini Sakrebulo Sakrebulo üzvlərinin siyahı ilə tərkibinin əksəriyyəti ilə - yeni 
büdcə ilinin başlanğıcınadək təsdiq edir, istisna təqdirində, dövlət büdcəsinin təsdiq 
olunmasından ən geci üç ay müddətində təsdiq edir. 

Sakrebulonun iclasında Sakrebulo sədri tərəfi ndən təqdim olunmuş büdcə layihəsinin 
qəbul olunmadığı təqdirdə, Sakrebulo üzvləri siyahı ilə tərkibinin 1/3-nin və ya Sakre-
bulo fraksiyasının təqdimatı ilə o variantlar səsə qoyulur, hansılar ki, Sakrebulonun sədri 
tərəfi ndən qeydlər qismində icra başçısına (merə) göndərilmişdir və təqdim edilmiş 
büdcə layihəsində nəzərdə tutulmamışdır. Büdcənin alternativ variantının təsdiq olunması 
barədə qərar Sakrebulo üzvlərinin siyahı ilə tərkibinin ən azı 1/2-i ilə qəbul olunur. 

Qanunvericiliklə qaydaya salınmamışdır ki, əgər büdcənin nə təqdim olunan 
və ya nə də alternativ layihəsi qəbul olunmazsa, bu halda Sakrebulo necə hərəkət 
etməlidir.“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”78-ci maddəsinin 7-ci bəndində verilmişdir ki, 
“Dövlət büdcəsinin layihəsi təqdim edildikdən üç ay müddətində yerli özünüidarə va-
hidi büdcəsinin təsdiq olunmadığı təqdirdə Gürcüstan prezidenti özünüidarə orqanının 
səlahiyyətlərini dayandırmaq hüququna malikdir”. Səlahiyyətlərin dayandırılması 
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təhlükəsindən başqa, büdcə özünüidarə vahidinin fəaliyyətinin başlıca müəyyənləşdirici 
sənədidir. Ona görə də, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) büdcə layihəsi üzrə 
meydana çıxmış narazılıqların nizama salınması mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi 
zəruridir. Bu cür mexanizm maraqlı şəxslərin iştirakı ilə barışdırıcı qrupun yaradılması ola 
bilər. Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) yazılması arzuolunandır ki, o halda, 
əgər Sakrebulo nə təqdim olunmuş büdcənin layihəsini və nə də alternativ variantları 
qəbul edə bilməzsə, Sakrebulo sədrinin əmri ilə və elə onun rəhbərliyi altında Sakre-
bulonun maliyyə-büdcə komissiyasının, Sakrebulonun fraksiyalarının, icra başçısının 
(merin) və icra hakimiyyətinin (meriyanın) maliyyə xidməti nümayəndələrinin, eləcə 
də, Sakrebulonun sədri tərəfi ndən dəvət olunmuş başqa maraqlı şəxslərin iştirakı ilə 
razılaşdırma qrupu yaradılır. Büdcə layihəsinin razılaşdırıcı qrupu Sakrebulonun sədri 
tərəfi ndən müəyyən edilmiş vaxtda büdcənin yeni layihəsini hazırlamalıdır, hansı ki, qa-
nunla nəzərdə tutulmuş qayda ilə Sakrebulo müzakirə və qəbul edir. 

Özünüidarə vahidi büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında Sakrebulonun qərarında əks 
olunmalıdır: 

  Büdcə gəlirlərin və vergilərin necə ki, ümumi həcmi gəlirin əsas mənbələri və 
xərclərin istiqamətlərinin, eləcə də gəlirin bütün növlərinin, hər bir xərcləyici 
subyektin və tədbirlərin əsasında funksional və iqtisadi büdcə tövsifi nə uyğun olaraq; 
  Ehtiyat fondunun həcmi (illik büdcə ilə nəzərdə tutulmuş təxsisatların bütöv 
miqdarının 2%-dən artıq olmamalıdır);

  İlin başlanğıcı üçün mövcud olan istifadə edilməmiş məbləğlərin, o cümlədən keçid 
dövriyyə vəsaitlərinin həcmi; 

  İlin əvvəli üçün mövcud olan öhdəliklərin örtülməsi və xidmətlərin təxsisatlar həcmi. 
Təsdiq olunmuş büdcənin dərc edilməsini və büdcə mətninin əlçatmaqlığını Sakrebulo 

aparatı təmin edir.

c) Büdcənin yerinə yetirilməsi hesabatının müzakirəsi və təsdiq olunması “Gürcüstanın 
Büdcə Məcəlləsi” yerli özünüidarənin icraçı orqanına Sakrebulonun özünüidarə va-
hidi büdcəsinin yerinə yetirilməsinin dövri və illik hesabatlarını təqdim etməyi həvalə 
edir. Onların müzakirəsi Sakrebuloya bir tərəfdən, daimi olaraq işin məğzində olmaq 
imkanını verir və büdcənin yerinə yetirilməsinin gedişinə nəzarət etməyə imkan verir. 
Digər tərəfdən isə, xərclərin nə dərəcədə effektli və səmərəli xərcləndiyini, prioritetlərlə 
müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olunub-olunmadığını, gələn ilin büdcə layihəsini 
tərtib edərkən hansı problemlərin mövcud olduğuna və hansıların nəzərə alınmasının 
zəruriliyini qiymətləndirmək imkanı verir. Eyni zamanda, büdcənin yerinə yetirilməsinin 
dövri və illik hesabatlarının dinlənilməsi ilə Sakrebuloya icraçı orqanın fəaliyyətini 
qiymətləndirmək, müvafi q tövsiyələr və göstərişlər vermək, lazım gəldiyi halda, ayrı-
ayrı vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti məsələsini qoymaq imkanı verir.  “Gürcüstanın Büdcə 
Məcəlləsi”nin 85-ci maddəsinə əsasən, “Hər kvartalın başa çatmasından 
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1 ay müddətində yerli özünüidarənin icraçı orqanı müvafi q nümayəndəli orqana 
büdcənin yerinə yetirilməsinin artan cəmi ilə rüblük icmalının icmalını təqdim edir, hansı 
ki, gəlirlərin, vergilərin (o cümlədən, Ehtiyat Fondundan ayrılmış məbləğlərin), qalığın 
dəyişdirilməsi və bütöv saldonun faktiki həcmlərinin müvafi q dövrün plan göstəriciləri 
ilə müqayisəsini əhatə edir”. Bu cür, büdcənin gedişi barədə rüblük hesabatların 
dinlənilməsi Sakrebuloya müntəzəm olaraq işin məğzində olmaq və büdcənin yerinə 
yetirilməsi gedişinə nəzarət etmək imkanı verir. Qanunun bu tələbi ilə əlaqədar, Sakrebu-
lo özünün rüblük iş planına mütləq büdcənin yerinə yetirilməsinin gedişi məsələsini daxil 
etməyə borcludur. Hətta belə, “Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 84-cü maddəsinin 4-cü 
bəndinə əsasən, “Yerli özünüidarə vahidinin maliyyə orqanı hər ayın başa çatmasından 
10 gün müddətində yerli özünüidarə vahidi büdcəsinin gəlirlərinin, vergilərin, qalığın 
dəyişiklikləri və bütöv saldonun göstərilməsi ilə hesabat hazırlayır”. İcra hakimiyyətinin 
(merin) maliyyə xidmətinin bu aylıq hesabatının dinlənilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsi 
müvafi q olaraq Sakrebulonun maliyyə-büdcə komissiyasının iş planında əks olunmalıdır. 

“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 86-cı maddəsinə əsasən, büdcənin yerinə 
yetirilməsini illik hesabatı Sakrebuloya büdcə ilinin başa çatmasından ən geci 2 ay 
müddətində təqdim olunmalıdır.

“Gürcüstanın Büdcə Məcəlləsi”nin 87-ci maddəsi ilə özünüidarə vahidi büdcəsinin 
yerinə yetirilməsinin illik hesabatının minimum hansı informasiyanı əhatə etməsi 
müəyyənləşdirilmişdir. Şəxsən, o aşağıdakı informasiyaları əhatə etməlidir:

  Büdcə tövsifi nə əsasən büdcə balansını;
  Büdcənin gəlirləri və vergilərinin müvafi q dövrün planlı sırası ilə müqaisə olunmasını; 
  İlin başlanğıcı və sonu üçün büdcənin hesablarında mövcud olan qalıqları; 
  Təşkilati kodlara əsasən dəqiqləşdirilmiş təsisatlar və ödənilmiş məbləğlər arasında 
uyğunsuzluqların aydınlaşdırılması, əgər bu cür uyğunsuzluq 30%-dən artıqdırsa, 
ehtiyat və əvvəlki illərdə yaranmış borcların örtülməsi və məhkəmə qərarların yerinə 
yetirilməsi fondlarından başqa; 
  Ehtiyat və əvvəlki illərdə yaranmış borcların örtülməsi və məhkəmə qərarlarının 
yerinə yetirilməsi fondlarından (belələrinin mövcudluğu halında) vəsaitlərinin 
ayrılması vəziyyəti haqqında informasiya;

  Xərcləyən idarələr tərəfi ndən irəli sürülmüş prioritetlərin və bu prioritetlər 
çərçivələrində həyata keçiriləcək proqramların və tədbirlərin yerinə yetirilməsi 
haqqında informasiya;
  Proqram və kapital büdcələrinin yerinə yetirilməsi haqqında informasiya”.

Yerli özünüidarə vahidi büdcəsinin yerinə yetirilməsi hesabatının təhlili zamanı 
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 57-ci maddəsi ilə 
nəzərdə tutulmuş müstəqil auditoriyanın rəyinə diqqət yetirilməlidir. Orqanik qa-
nunun bu maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, dəvət olunmuş auditoriya tərəfi ndən ildə 
bir dəfə yerli özünüidarə orqanlarının maliyyə sənədlərinin auditor yoxlanılması 
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keçirilməlidir. Auditin hesabatı və rəyi Sakrebulonun sədrinə təqdim olunur, hansı 
ki, onu Sakrebuloya tanış etməlidir. Beləliklə, məsələnin tam öyrənilməsi və müvafi q 
qərarların qəbul olunması məqsədi ilə, özünüidarə vahidi büdcəsinin yerinə yetirilməsi 
hesabatının müzakirəsi dəvət olunmuş auditoriyanın hesabatı və rəyinin müzakirəsi 
ilə əlaqələndirilməsi arzuedilən olardı. Bu məsələlərin vakid kontekstdə müzakirə 
olunması məqsədi ilə, Sakrebulo aparatının, büdcənin yerinə yetirilməsi hesabatının 
qeydiyyatdan keçməsindən sonra, büdcənin yerinə yetirilməsinin hesabatı ilə 
birlikdə müstəqil auditoriyanın yoxlanılış materiallarını və rəyini də yerli özünüidarə 
orqanlarının maliyyə fəaliyyəti haqqında, eləcə də, o arayışı, hansında ki, Sakrebulonun 
o komissiyasının (komissiyaların), hansılar ki, hesabat müzakirə üçün verilmişdir, 
komissiyada hesabatın müzakirə olunması müddətləri, komissiyanın (komissiyaların) 
olduqları yerlərin və iclasların cədvəli, Sakrebulonun iclasına hesabatın keçirilməsi 
vaxtı, Sakrebulo aparatının ünvanının göstərilməsi arzuolunandır, harada ki, hesabatla 
əlaqədar fi kirlər, fi kirlərin təqdim olunması müddəti təqdim oluna bilər. 

Özünüidarə vahidi büdcəsinin yerinə yetirilməsi hesabatının müzakirəsi formal 
proses deyildir. Hesabatın müzakirəsi ilə əvvəlki ilin işinin təhlili və ən başlıcası, gələn 
ilin fəaliyyətinin planlaşdırılması hesabatın müzakirəsi ilə baş verir. Ona görə də, 
bu prosesə Sakrebulo komissiyaları da və özünüidarə vahidinin əhalisi də maksimum 
qoşulmalıdır. Eləcə də, Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə özünüidarə vahidi 
büdcəsinin yerinə yetirilməsi hesabatının müzakirəsinin dəqiq və xüsusi prosedurlarının 
müəyyənləşdirilməsi arzuolunandır. 

Arzuediləndir, Sakrebulonun maliyyə-büdcə komissiyası və Sakrebulonun fraksiyaları, 
öz iclaslarında özünüidarə vahidi büdcəsinin yerinə yetirilməsi hesabatını və audi-
tor yoxlanışının nəticələrini əvvəlcədən müzakirə etsinlər, bu məsələ üzrə öz rəylərini 
hazırlasınlar və elan etsinlər. Sakrebulo iclasında müzakirə başlananadək bu hesabatların, 
komissiyaların və fraksiyaların rəylərinin dərc edilməsi hesabatın hərtərəfl i təhlilinin 
əsasını yaradır. Bununla əlaqədar, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) 
müəyyən edilməsi arzuolunandır ki, Sakrebulonun maliyyə-büdcə komissiyası və 
fraksiyaları büdcənin hesabatı ilə əlaqədar rəyləri Sakrebulo aparatına dərc olunmaq üçün 
büdcənin hesabatının dərc olunmasından bir həftə ərzində təqdim etsinlər. Öz tərəfi ndən, 
Sakrebulo aparatı bu rəyləri qeydiyyatdan keçirməli və dərc etməlidir.

Eləcə də, hesabatın dərc olunmasından onun müzakirəsinədək ictimai rəyin sorğusunun 
da keçirilməsi arzuolunandır. Hesabatla əlaqədar əhalinin fi krinin soruşulması əhali 
tərəfi ndən özünüidarə orqanlarının əvvəlki ilinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsidir, bu 
da real surətdə özünüidarə orqanlarının gələcək işinə kömək göstərəcəkdir. 

Sakrebulo büdcəsinin yerinə yetirilməsi hesabatının müzakirəsinə hesabatın dərc 
olunmasından ən geci iki həftə sonra başlanması arzuolunandır, bu məqsədlə ki, həm 
komissiyalara və fraksiyalara, eləcə də əhaliyə də onun əvvəlcədən müzakirə olunması 
və öz fi kirlərinin təqdim edilməsi üçün imkan verilsin. 
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Büdcənin yerinə yetirilməsi hesabatını Sakrebulonun iclasına Sakrebulonun sədri 
təqdim edir. Sakrebulonun sədri ilə birlikdə icra başçısı (mer), yaxud Sakrebulonun 
sədri tərəfi ndən təyin edilmiş şəxs məruzə ilə çıxış etməlidirlər, hansı ki, Sakrebulo 
iclasına hesabatla əlaqədar söylənmiş qeydlər barədə izahat təqdim etməlidir. Sakrebulo 
həmməruzəçisinin statusu ilə müstəqil auditoriyanın rəyi, Sakrebulonun maliyyə-büdcə 
komissiyasının və Sakrebulonun fraksiyalarının rəyləri, eləcə də, Sakrebulo aparatı 
rəisinin ictimai fi krin öyrənilməsi nəticələri ilə əlaqədar (ictimai fi krin öyrənilməsinin 
keçirilməsi halında) məruzəsi təgdim olunmaldır. 

Sakrebulonun iclasında məruzəçilərin və həmməruzəçinin (həmməruzəçilərin) 
dinlənilməsindən sonra müzakirələr başlanır. Sakrebulo mayın 1-dən gec olmayaraq 
büdcənin illik hesabatının təsdiq olunması və yaxud təsdiq edilmədiyi haqqında qərar 
qəbul etməlidir. Sakrebulo tərəfi ndən mayın 1-dək büdcənin yerinə yetirilməsinin təsdiq 
olunması haqqında qərarın qəbul olunmaması o deməkdir ki, büdcənin yerinə yetirilməsi 
hesabatı təsdiq edilmir. Sakrebulo, büdcənin illik hesabatının təhlili ilə birlikdə, gələn ilin 
büdcəsinin layihəsinin işlənib-hazırlanması ilə əlaqədar tövsiyələri işləyib-hazırlaya və 
icra hakimiyyətinə (merə) verə bilər. 

8.4 Özünüidarə vahidinin adından müqavilələr imzalamaq və ləğv etmək
Sakrebulonun sədri eyni vaxtda özünüidarə vahidinin və Sakrebulonun rəhbəri 

funksiyasını daşıyır, buna müvafi q olaraq, o, Sakrebulo və özünüidarə vahidinin adından 
qoyulmuş müqavilələrə və razılaşmalara imza ata bilər. “Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstan orqanik qanununun 23-cü maddəsinin birinci bəndinin “ş” köməkçi bəndi 
“Qanunla müəyyənləşdirilmiş hallarda özünüidarə vahidinin adından razılaşmaların və 
müqavilələrin qoyulmasına razılığın verilməsi, eləcə də elə razılaşmaların qoyulmasına, 
hansıların dəyəri özünüidarə vahidi büdcəsinin 5%-dən artığını təşkil edən razılaşmaların 
qoyulmasına razılıq verilməsi” Sakrebulonun xüsusi səlahiyyətlərinə aiddir. Orqanik 
qanunun yuxarıda qeyd edilən maddəsindən göründüyü kimi, qanun Sakrebulonun 
səlahiyyətinə müqavilələrin təsdiq edilməsini deyil, əksinə Sakrebulonun sədrinə müqavilə 
hazırlamağa razılığın verilməsini aid edir. Beləliklə, Sakrebulo müqavilə imzalananadək 
özünüidarə vahidinin və yaxud Sakrebulonun adından gələcəkdə müqavilə imzalamaq 
barədə Sakrebulo sədrinə səlahiyyət (razılıq) verir. 

Sakrebulo tərəfi ndən Sakrebulonun sədrinə razılıq verilməsi Sakrebulonun sədrinə 
ümumi səlahiyyətin verilməsi demək deyildir. Sakrebulonun sədri hər bir konkret halda, 
müqaviləyə yaxud razılaşmaya razılıq istəməyə borcludur. Razılığın verilməsi konk-
ret razılaşmanın, müqavilənin, yaxud barışığın qoyulması zamanı baş verir. Bu halda, 
əgər müvafi q razılaşmanın (müqavilənin, barışığın) layihəsi mövcuddursa, Sakrebulo 
onu müzakirə edir və müvafi q qərar qəbul edir. Sakrebulonun qərarı tam ola bilər yaxud 
razılığın verilməsi müəyyən şərtlərin müəyyənləşdirilməsi ilə (məs., razılıq verilsin, yox-
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sa müqavilənin bu və ya digər maddəsi Sakrebulo tərəfi ndən müəyyən edilmiş redaksiya 
əsasında dəyişəcəkdir) baş berə bilər. O halda, əgər Sakrebulonun sədri tam razılıq verərsə, 
lakin imzaatma zamanı məlum olsa ki, müqavilənin (razılaşmanın, barışmanın) mətni o 
redaksiyadan hansını ki, Sakrebulo müzakirə etmişdir, fərqlənir, bu fərq lap özünüidarə 
vahidinin xeyirinə olsa belə, Sakrebulonun sədri Sakrebulodan yeni razılıq almağa 
borcludur. Bunun nəzərə alınması ilə, razılıq verilən zaman yaxşı olardı ki, Sakrebulonun 
qərarı elə şəkildə olmamalıdır ki, “Sakrebulonun sədrinə təqdim olunmuş müqaviləyə 
(razılaşmaya, barışığa) imza atmağa razılıq verilsin”, əksinə razılıq verilərkən elə əsas 
parametrlər müəyyən edilsin, hansıların ki, nəzərə alınması da Sakrebulo məcburi hesab 
edir. Beləliklə, razılıq verilərkən elə əsas parametrlər müəyyən edilməlidir, hansıların 
ki, Sakrebulo bu müqavilənin (razılaşmanın, barışığın) imzalanması zamanı nəzərə 
alınmasını məcburi hesab edir. Razılığın verilməsinin bu cür forması xüsusən o halda 
qəbul olunar, nə zaman ki, müqavilənin (razılaşmanın, barışığın) layihəsi yazılı şəkildə 
müəyyən edilməmişdir. Müqavilənin (razılaşmanın, barışığın) imzalanmasına Sakrebu-
lo tərəfi ndən razılıq qərarı ümumi qayda ilə (iclasda iştirak edən Sakrebulo üzvlərinin 
çoxluğu ilə, Sakrebulonun tam tərkibinin 1/3-i ilə) qəbul olunur.

Sakrebulonun sədri tərəfi ndən müqavilənin (razılaşmanın, barışığın) imzalanması, 
hansı ki, inzibati müqavilə funksiyası daşıyır, “Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsi”nin 
tələblərinin nəzərə alınması ilə baş verməlidir. İnzibati müqavilə inzibati orqan tərəfi ndən 
kütləvi səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə fi ziki və ya hüquqi şəxslə, eləcə də, 
digər inzibati orqan ilə imzalanan mülki-hüquqi müqavilədir. “Gürcüstanın Ümumi İnzibati 
Məcəlləsi”nin 5-ci fəsli aşağıdakı əsas müddəaları nəzərdə tutur:

  Əgər qanunla başqa nə isə müəyyən edilmişdir, inzibati-hüquqi münasibətlərin yaranması, 
dəyişdirilməsi və ya dayandırılması inzibati müqavilə imzalamaqla mümkündür. İnzibati 
orqan konkret inzibati-hüquqi münasibətlər yaratmaq səlahiyyətinə malikdir, hansının ki, 
fərdi inzibati-hüquqi aktın verilməsi yolu ilə qaydaya salınması ona qanun ilə verilmişdir, 
bu münasibəti inzibati müqavilə imzalamaqla yoluna qoysun;
  İnzibati müqavilə imzalayarkən inzibati orqan yalnız qanunla ona verilmiş səlahiyyətlər 
çərçivələrində hərəkət edir. İnzibati orqan tərəfi ndən imzalanmış inzibati müqavilə 
Gürcüstan Konstitusiyasına və qanunvericiliyinə zidd olmamalıdır. İnzibati müqavilə ilə 
Gürcüstan Konstitusiyasının ikinci fəslində göstərilmiş insan hüquqları və azadlıqlarının 
pozulması yolverilməzdir; 
  İnzibati müqavilə, hansı ki, inzibati aktın nəşri əvəzinə qoyulmuşdur, o inzibati orqanın 
yazılı razılığından sonra qüvvəyə minir, hansı ki, qanunvericiliyə müvafi q olaraq, 
müvafi q inzibati-hüquqi aktın nəşri üçün zəruridir;
  Əgər qanunla başqa bir şey müəyyən edilmişdirsə, inzibati müqavilə yalnız yazılı for-
mada qoyula bilər;
  Halların əsaslı surətdə dəyişdirilməsi zamanı, hansı ki, tərəfə və yaxud ictimai marağa 
ziyan vurur, tərəf o biri tərəfdən inzibati müqavilənin dəyişdirilməsinə razılıq tələb etmək 
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hüququna malikdir. Əgər müqavilədə dəyişiklik müqavilənin məzmununa əsaslı surətdə 
ziddirsə, tərəf müqavilənin ləğv edilməsini tələb etmək səlahiyyətinə malikdir.  

Gürcüstan qanunvericiliyi ilə Sakrebulo tərəfi ndən Sakrebulonun sədri üçün müqavilənin 
(razılaşmanın, barışığın) ləğv olunmasına razılıq verilməsi məsələsi müəyyən edilməmişdir. 
Bu məsələ Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə tənzimlənməlidir və müəyyən oluna 
bilər ki, həmin qayda ilə razılığın verilməsi hansı qayda ilə baş verirsə, müqavilənin (razılığın, 
barışığın) ləğv olunmasına razılıq vermək də həmin qayda ilə baş verməlidir. 

8.5 Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərinin tanınması və ya səlahiyyətin 
vaxtından əvvəl dayandırılması 

Sakrebulo üzvünün səlahiyyətinin tanınması və ya səlahiyyətin vaxtından əvvəl 
dayandırılması barədə məsələlər Sakrebulonun yaxın iclasında birinci məsələ qismində 
müzakirə olunmalıdır. O Sakrebulonun gündəliyinə faktın baş verdiyi andan daxil edilir və 
onun təxirə salınması yolverilməzdir.

Sakrebulo üzvünün səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılması məsələsi üzrə 
Sakrebulo tərəfi ndən qərar səsvermədən kənar tanınma qismində (yalnız “Yerli özünüidarə 
haqqında” Gürcüstan orqanik qanununun 322-ci maddəsinin “e” bəndi ilə müəyyən edilmiş 
hal istisna təşkil edir, nə zaman ki, əgər o, 6 ay müddətində üzrsüz səbəbə görə Sakrebulonun 
işində iştirak etmirdisə), Sakrebulo üzvünün səlahiyyəti dayandırıla bilər.

8.6 Petisiya qayıdası ilə daxil olmuş məsələnin müzakirəsi
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 58²-ci maddəsinin birinci 

bəndinə əsasən: “Özünüidarə vahidində qeydə alınmış seçicilərin ən azı 1%-nin Sakrebu-
lonun əsasnaməsinin layihəsini işləyib-hazırlamaq və daxil etmək, yaxud Sakrebulonun nor-
mativ aktının ləğv edilməsi, normativ akta dəyişikliklər və əlavələr daxil etmək haqqında 
təklifl ər vermək hüququ vardır”.

Təklifl ər və normativ aktın layihələri petisiya qaydası ilə daxil edilmiş hesab olunur 
və Sakrebulonun iclasında müzakirə edilir, əgər ona özünüidarə vahidində qeydiyyatdan 
keçirilmiş seçicilərin ən azı 1%-i imza atırsa. Petisiyaya imzaların toplanması keçirilməsinin 
qanuniliyini və imzaların doğruluğunu Sakrebulo aparatı yoxlayır. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 58²-ci maddəsinin 2-ci və 
4-cü bəndlərinə əsasən, petissiya qaydası ilə məsələ yazılı surətdə, Sakrebulo Əsasnaməsinin 
layihəsi şəklində daxil edilməlidir. Petisiya qaydası ilə daxil edilmiş layihəyə bu qərarın qəbul 
olunmasının zəruriliyini təsdiq edən sənəd, layihənin müəllifi nin (müəllifl ərinin) və Sakrebulo 
iclasında təyin olunmuş məruzəçinin kimliyi və ünvanı əlavə olunmalıdır.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununa əsasən, Sakrebulo petisi-
ya qaydası ilə daxil edilmiş məsələləri Sakrebulonun iclasında petisiyanın Sakrebulonun 
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aparatında qeydə alınmasından bir ay müddətində müzakirə etməyə borcludur, əgər petisiya 
ilə məsələnin müzakirəsinin daha gec müddətdə müzakirəsi tələbi olmamışdırsa. 

Qanun petisiyanın müəllifi nə məruzəçi təyin etmək hüququ verir, hansı ki, məruzəçi sta-
tusu ilə, məşvərətçi səs hüququ ilə Sakrebulonun iclasında bu layihənin müzakirəsində iştirak 
edərsə. Sakrebulonun aparatı petisiyanın təşəbbüsçülərinə Sakrebulo iclasının keçirildiyi 
günü haqqinda iclasa bir həftə qalmış məlumat verməyə borcludur.

8.7 Normativ akt layihəsinin yenidən müzakirə olunması
Qanunvericiliklə Sakrebulo tərəfi ndən rədd edilmiş normativ aktın yenidən müzakirəsinin 

spesifi k qaydaları müəyyənləşdirilməmişdir, bununla əlaqədar, o Sakrebulonun Əsasnaməsi 
(reqlamenti) ilə tənzimlənməlidir, bunun üçün isə aşağıda verilmiş tövsiyə müddəalarından 
istifadə etmək olar. 

Sakrebulo tərəfi ndən rədd edilmiş layihə, bir qayda olaraq, Sakrebulonun iclasına yenidən 
müzakirə olunmaq üçün yalnız bu qərarın çıxarılmasından üç ay sonra daxil edilə bilər, yalnız 
bu hal istisna təşkil edir, əgər bu layihə əsaslı surətdə yenidən işlənilmişdirsə. Lakin, Sakrebu-
lonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə bu ümumi qaydadan istisna müəyyən edilə bilər. Şəxsən, 
Sakrebulonun sədrinin icra başçısının (merin) təqdimatı ilə Sakrebulonun iclasında Sakrebulo 
tərəfi ndən rədd edilmiş normativ aktın yenidən müzakirəsi məsələsini qoymaq hüququ vardır 
– onun zəruriliyi tələbi ilə. Sakrebulo Sakrebulo sədrinin bu tələbinə əməl etməyə borcludur.

Normativ aktın layihəsinin yenidən müzakirəyə qoyulduğu halda, Sakrebulo sədrinin 
təklifi  ilə, razılaşdırıcı müvəqqəti işçi qrupu yaradıla bilər, hansı ki, layihəyə münasibətdə 
mövcud olan müxtəlif mövqeləri yaxınlaşdıra bilər və bundan sonra layihə yenidən səsə qoy-
ulmaya bilər və ya layihə dərhal yenidən səsə qoyulur. 

Yenidən səsverməyə qoyulan normativ aktın Sakrebulo tərəfi ndən yenə də rədd edildiyi 
halda, onun yenidən təqdim olunması yalnız ümumi qayda ilə mümkündür.

8.8 Sakrebulo tərəfi ndən vəzifəli şəxslərin seçilməsi və vəzifələrdən 
götürülməsinin ümumi qaydası

Sakrebulonun iclasında seçkilər, bir qayda olaraq, açıq səsvermə ilə keçirilir. Sakrebulonun 
qərarı ilə seçkilər gizli səsvermə ilə, bülletenlərin vasitəsi ilə də keçirilə bilər. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu ilə yalnız Sakrebulo sədrinin 
seçilməsi və vəzifədən götürülməsi qaydası dəqiq verilmişdir. Başqa vəzifəli şəxslərin 
seçilib-vəzifədən götürülməsi üzrə qanun belə dəqiqləşdirmə verməmişdir. Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə Sakrebulo tərəfi ndən seçiləsi başqa vəzifəli şəxslərin seçilib-
vəzifədən götürülməsi qaydasının müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Bu qayda aşağıdakı cür ola 
bilər - əgər seçkilərdə bir və ya iki namizəd iştirak edirdisə və onladan heç biri səs çoxluğu 
qazanmamışdırsa, onda yeni seçkilər keçirilir. Eyni namizəd yalnız iki dəfə irəli sürülə bilər. 
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Əgər seçkilərdə ikidən çox namizəd iştirak edirdisə və onlardan heç biri səslərin zəruri 
miqdarını toplaya bilmirsə, seçkilərin növbəti turu o iki namizəd arasında keçirilir, hansılar ki, 
hamıdan çox səs toplamışdılar. Əgər seçkilərin birinci turunda ikidən çox namizəd birinci yerə 
çıxarsa, yenidən seçkilər keçirilir. Əgər seçkilərin birinci turunda iki və ya daha çox namizəd 
ikinci yerə çıxarsa, ikinci turda səsvermə yalnız birinci yerə çıxan namizədə keçirilir. Əgər 
seçkilərin ikinci turuna çıxmış namizəd səslərin zəruri çoxluğunu toplaya bilməsə, yenidən 
seçkilər keçirilir. 

Sakrebulo tərəfi ndən seçilmiş şəxslərin vəzifələrdən götürülməsi həmin qayda ilə olur, 
necə ki, onların seçilməsi qaydası baş vermişdir - əgər qanunla başqa qayda müəyyən 
edilməmişdirsə.

8.9 Qamqebeli (icra hakimiyyəti başçısı) (mer) vəzifəsinə təyin etməyə - 
vəzifədən azad  olmağa razılıq vermək qaydası

2009-cu ilin dekabrında “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanununa daxil 
edilmiş düzəlişlərdən əhəmiyyətli dəyişikliklərdən biri icra başçısının (merin) statusu ilə bağlı 
dəyişiklik idi. Bu düzəlişə əsasən Sakrebulonun razılığı ilə Sakrebulo sədri icra başçısını 
(meri) vəzifəyə təyin edir və ya vəzifədən azad edir. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 39-cu maddəsinin birinci 
bəndinə əsasən “İcra başçısı (mer) yerli özünüidarənin dövlət qulluqçusudur və vəzifəyə 
“Dövlət qulluğu haqqında” Gürcüstan qanununa əsasən Sakrebulonun razılığı ilə Sakre-
bulo sədri tərəfi ndən təyin edilir”. “Dövlət qulluğu haqqında” Gürcüstan qanununa əsasən 
başçı (mer) dövlət qulluqçusu vəzifəsinə müsabiqə əsasında təyin olunur, lakin müsabiqə 
keçirilənədək kiminsə icra başçısı vəzifəsini icra etmək üçün təyin edilməsi istisnadır. 

Müsabiqənin keçirilmə qaydası Gürcüstan Respublikası prezidentinin 2009-cu il 5 fevral 
tarixli “Dövlət vəzifələrinin tutulması müsabiqəsinin keçirilmə qaydasının təsdiqi haqqında” 
46 saylı sərəncamı ilə müəyyənləşdirilir. Bu sərəncam və “Dövlət qulluğu haqqında” Gürcüstan 
qanununun 84-cü maddəsinin “V” yarımbəndinə əsasən, yerli özünüidarə qulluqçuları üçün 
müsabiqəni yerli özünüidarə qulluqçularının müsabiqə-attestasiya komissiyası keçirir. Komis-
siya sədrini “Dövlət qulluğu haqqında” Gürcüstan qanunun 85-ci maddəsinin 3-cü bəndinə 
əsasən, Sakrebulo təyin edir. Həmin qanunun 86-cı maddəsinin birinci bəndinə əsasən, At-
testasiya komissiyasının üzvlərinin sayını və tərkibini komissiyanın sədri zərurəti nəzərə 
alaraq müəyyənləşdirir. Belə ki, icra başçısının (merin) vəzifəyə təyin edilməsi üçün Sakre-
bulo, ilk növbədə, müsabiqə-attestasiya komissiyasının sədrini seçməlidir. Qeyd edilməlidir 
ki, müsabiqə-attestasiya komissiyası daimi orqan deyildir. O, konkret məqsədlə, müsabiqə 
və ya attestasiyanın keçirilməsi məqsədilə yaradılır, bundan sonra isə fəaliyyətini dayandırır. 
Beləliklə, hər bir müsabiqə və ya attestasiyanın keçirilməsi üçün yenidən komissiyanın sədri 
seçilməli və yeni komissiya yaradılmalıdır. 

“Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanuna əsasən, Sakrebulo sədrinin icra başçısının 
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(merin) vəzifəyə təyin olunması və ya azad olunması barədə razılığının hansı qaydada 
verilməsi xırda detallarla müəyyənləşdirilməyib. Buna görə də, Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) bu qaydaların təsbit edilməsi vacibdir. Aşağıda icra başçısının (merin) 
vəzifəyə təyin olunması-azad edilməsi ilə bağlı məsləhət xarakterli qaydalar verilmişdir ki, 
bunlar da Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) öz əksini tapa bilər.

Sakrebulo sədri icra başçısı (mer) vakant vəzifəsinin tutulması üçün müsabiqə elan edir və 
“Dövlət qulluğu haqqında ” Gürcüstan qanununun 34-cü maddəsinin birinci bəndinə əsasən, 
müsabiqə-attestasiya komissiyasının qərarına müvafi q olaraq, Sakrebuloya icra başçısının 
(merin) namizədliyini təqdim edir. Sakrebulo icra başçısının (merin) vakant vəzifəsinə görə 
keçirilmiş müsabiqənin nəticələrini müzakirə edir və Sakrebulo sədrinə razılığın verilməsi 
haqqında qərarını təqdim edir. “Yerli özünüidarə haqqında” qanunun 20-ci maddəsinə əsasən, 
Sakrebulo sədrinə razılığın verilməsi haqqında qərar Sakrebulo üzvlərinin say çoxluğu 
əsasında qəbul edilir. 

Əgər Sakrebulo tərəfi ndən sədrə razılıq verilməzsə, bu zaman Sakrebulo sədri eyni bir 
namizədi təkrarən təqdim etmək səlahiyyətinə malikdir. Belə olan halda, Sakrebulo tərəfi ndən 
Sakrebulo sədrinə razılıq verilməzsə və ya Sakrebulo sədri tərəfi ndən eyni bir namizədin 
ikinci dəfə irəli sürülməsinə etiraz edilərsə, “Dövlət qulluğu haqqında” Gürcüstan qanununun 
31-ci maddəsində müəyyənləşdirilmiş qaydaya əsasən yenidən müsabiqə elan olunur. 

“Yerli özünüidarə haqqında” orqanik qanunun 39-cu maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən, 
Sakrebulo sədri Sakrebulonun razılığı ilə icra başçısını (meri) “Dövlət qulluğu haqqında” 
Gürcüstan qanununa əsasən və ya Sakrebulo sədri tərəfi ndən onun fəaliyyətinin qeyri-
qənaətbəxş qiymətləndirilməsi nəticəsində vəzifəsindən azad etmək səlahiyyətinə malik-
dir. Beləliklə, orqanik qanununun 20-ci maddəsinə əsasən, bu məsələdə qərar Sakrebulo 
üzvlərinin siyahı üzrə say çoxluğu əsasında qəbul edilir. Başçının (merin) vəzifədən azad 
edilməsi haqqında Sakrebulo sədrinin təklifi nə razılığın verilməməsi zamanı bu məsələ Sakre-
bulo sədri tərəfi ndən yalnız Sakrebulonun növbəti iclasında yenidən qoyula bilər. 

8.10 Sakrebulonun vəzifəli şəxsinin vəzifədən istefa verməsi
Sakrebulonun vəzifəli üzvü istənilən zaman, səbəbi göstərməklə və yaxud izahatsız, 

özünün istefası barədə ərizə verə bilər. Ərizə Sakrebulo Aparatına təqdim olunur, burada qey-
diyyatdan keçirilir və birbaşa Sakrebulo sədrinə təqdim olunur. 

Sakrebulo sədri Sakrebulonun yaxın iclasına ərizəni təqdim etməyə borcludur. Sakrebulo 
səsvermə keçirmədən, Sakrebulonun vəzifəli şəxsinin istefası haqqında ərizəni qəbul edir. 

Sakrebulonun vəzifəli şəxsi ərizənin Sakrebulo aparatında qeydə alınmasından etibarən 
istefa vermiş hesab olunur.
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IX Fəsil. Sakrebulonun hüquqi aktlarının tərtib edilməsi və elan olunması 
qaydası 

9.1 Sakrebulonun hüquqi aktlarının tərtib edilməsi
Sakrebulonun hüquqi aktları müvafi q blanklarda Gürcüstan qanununun “ Gürcüstanın 

Ümumi İnzibati Məcəlləsi ” və “ Normativ aktlar haqqında ” Gürcüstan qanununda təsbit 
edilmiş qaydaya əsasən yerinə yetirilir. Sakrebulonun hüquqi aktlarının tərtibi zamanı 
aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:

  Sakrebulonun hüquqi aktında digər hüquqi akta istinad edilərkən gərək hüquqi aktın 
forması və adı, maddəsi, bəndi (hissəsi) və yarımbəndi, lazım olan təqdirdə isə cümlənin 
göstərilməsi vacibdir. Hüquqi aktda həmin hüquqi aktın hansısa nizamnaməsinə is-
tinad edərkən yalnız maddə, bənd (hissə) və yarımbənd, lazım olan halda isə cümlə 
göstərilməlidir.
  Sakrebulonun hüquqi aktının sərlövhəsi qısa olmalıdır və sənədin məzmununa uyğun 
gəlməlidir;
  Sakrebulonun hüquqi aktlarında əgər yeni sənəd əvvəl dərc olunmuş (qəbul edilmiş) 
sənədin qüvvədən düşməsini istisna edirsə (uyğun gəlmirsə), Sakrebulonun başqa 
hüquqi aktlarının və ya ayrı-ayrı maddələrinin qüvvədən düşməsi haqqında məlumat 
göstərilməlidir,
  Sakrebulonun hüquqi aktlarını digər sənədlərlə (qrafi klər, layihələr, cədvəllər və s.) 
əsaslandırarkən və ya hüquqi sənədə digər sənəd əlavə olunarsa, əlavə olunmuş sənədlər 
əlavələr kimi qeyd olunur. Əlavənin onun məzmununa uyğun sərlövhəsi və hüquqi 
sənədin mənsubiyyəti haqqında qeyd olmalıdır;
  Sakrebulonun hüquqi aktlarında terminlərin qısaldılması yolverilməzdir. Sənədin 
mətnində terminin qısaldılmış formasının növbəti istifadəsi haqqında müvafi q qeydin 
olması istisnalıq təşkil edir.

“Gürcüstanın Ümumi İnzibati Məcəlləsinin” 52-ci maddəsinə əsasən fərdi-hüquqi akt 
özündə əks etdirilməlidir: 

  Fərdi-hüquqi akt formasını;
  Fərdi-hüquqi aktı dərc edən orqanı;
  Fərdi-hüquqi aktın sərlövhəsini;
  Səlahiyyətli vəzifəli şəxsin soyadını, adını və imzasını;
  Nəşrolunma tarixi və yerini;
  Fərdi-hüquqi aktı qəbul edən orqan tərəfi ndən verilmiş qeydiyyat nömrəsini.
  Fərdi-hüquqi aktda fərdi inzibati-hüquqi aktı şikayət etmək üçün orqan, adı və şikayətin 
təqdim edilmə müddəti göstərilməlidir.
  Yerli özünüidarə orqanı tərəfi ndən verilmiş fərdi-hüquqi akt üzərində, öz şəxsi gerbi 
olan halda, Gürcüstanın kiçik dövlət gerbi (tamaşaçıdan sol tərəfdə yuxarı küncdə) və 
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müvafi q özünüidarə vahidinin gerbi (tamaşaçıdan sağ tərəfdə yuxarı küncdə) təsvir 
olunur, lakin şəxsi gerbin mövcud olmaması halında isə yalnız Gürcüstanın kiçik dövlət 
gerbi (mərkəzdə) təsvir olunmalıdır.

Fərdi-hüquqi aktı tərtib edərkən “ Ümumi İnzibati Məcəllənin ” 53-cü maddəsi nəzərə 
alınmalıdır ki, buna əsasən də:

  Yazılı formada verilmiş fərdi-hüquqi akt yazılı şəkildə əsaslandırılmalıdır (qanunda 
nəzərdə tutulan hallardan başqa). Əsaslandırma fərdi-hüquqi aktın qətnamə hissəsini 
təşkil edir.
  Fərdi-hüquqi aktda qanunverici və ya qanuna tabe normativ akt və yaxud da onun müvafi q 
norması göstərilməlidir ki, bunun da əsasında bu inzibati-hüquqi sənəd dərc edilmişdir. 

“ Ümumi İnzibati Məcəllənin” 52-ci maddəsində normativ hüquqi aktın məcburi rekvizitləri 
müəyyənləşdirilib. Xüsusən hərbi normativ akt aşağıdakı rekvizitlərə malik olmalıdır:

  Normativ aktın növü;
  Normativ aktın sərlövhəsi;
  Normativ aktın qəbulu (dərc edilmə) tarixi və yeri (əgər normativ akta dəyişiklik və ya 
əlavələr edilmişsə, onların tarixi də);
  Normativ aktın qüvvəyəminmə tarixi və aktın qüvvədə olma müddəti (əgər 
müəyyənləşdirilmiş müddətdə qəbul edilibsə);
  Səlahiyyətli vəzifəli şəxsin imzası;
  Normativ aktı qəbul edən (dərc edən) orqan tərəfi ndən verilmiş qeydiyyat nömrəsi, nor-
mativ aktların dövlət reyestrinə daxil edilməsindən sonra, həm də dövlət qeydiyyat kodu. 

Sakrebulonun normativ hüquqi aktında Gürcüstanın dövlət gerbi və müvafi q özünüidarə 
vahidinin (birliyinin) gerbi (əgər varıdırsa) təsvir edilməlidir. 

Sakrebulo tərəfi ndən qəbul edilmiş qərarın redaktəsi və sənəd tərtibatını Sakrebulo Aparatı 
həyata keçirir. Sakrebulo tərəfi ndən qəbul edilmiş hüquqi akt 2 gün ərzində Sakrebulonun 
sədrinə imzalanmaq üçün təqdim olunur.

9.2 Sakrebulonun hüquqi aktlarının və normativ aktın layihələrinin elan 
edilməsi

Sakrebulonun normativ akt layihəsinin elan edilməsinin ümumi öhdəlikləri “Yerli 
özünüidarə haqqında” Gürcüstan orqanik qanunun 58-ci maddəsi ilə təsbit edilib, buna 
əsasən də yerli özünüidarə orqanları, yerli qulluqçular və vəzifəli şəxslər təşəbbüs qərarları 
layihələrini dərc etdirməyə borcludurlar. 

Normativ aktın layihəsinin dərc olunmasının konkret qaydası “ Ümumi İnzibati Məcəllənin” 
55-ci, 56-cı və 106-cı maddələrində təsbit edilmişdir, Sakrebuloya Sakrebulonun normativ 
aktının layihəsi və inzibati istehsalatın başlanması haqqında məlumatı rəsmi veb-səhifədə dərc 
etmək imkanını verir. Rəsmi veb-səhifənin olmaması və Sakrebulo layihənin dərc edilməsinin 
bu formasını seçməzsə, qanunvericilik Sakrebulonun normativ akt layihəsinin dərc edilməsinin 

Sakrebulonun işinin təşkili



203

digər üsullarını müəyyənləşidirir. Xüsusən, Sakrebulonun normativ akt layihəsi Sakrebulonun 
mətbu orqanında dərc olunmalıdır. Beləsinin, mövcud olmaması halında, layihə müvafi q 
özünüidarə vahidinin ərazisində yayılan və həftədə bir dəfə nəşr olunan mətbu orqanında dərc 
olunmalıdır, ya da ki, normativ akt layihəsi açıq elan edilməlidir. İctimai elan edilmə normativ 
akt layihəsinin Sakrebulonun inzibati binasında hamı üçün əlçatan yerdə göstərilməsini nəzərdə 
tutur. Əhali tərəfi ndən Sakrebulonun normativ akt layihələrinin daha yaxşı tanınması məqsədi ilə 
səlahiyyətində olan inzibati binalarında yerləşdirilməsi arzuolunandır. 

“ Ümumi İnzibati Məcəllənin ” 106-cı maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən, əgər Sakrebulonun 
normativ akt layihəsi iri həcmlidirsə və Sakrebulonun şəxsi veb-səhifəsi yoxdursa, Sakre-
bulonun normativ aktının qəbulu ilə bağlı inzibati istehsalat haqqında məlumat dərc etmək 
səlahiyyətinə malikdir. Bu halda, məlumatda normativ aktın adı və qısa məzmunu qeyd olunur. 
Arzuolunandır ki, məlumatda, həmçinin Sakrebulo Aparatı və rəhbərliyin səlahiyyətində olan 
inzibati binalarının ünvanı göstərilsin, bununla da maraqlanan şəxs bu normativ akt layihəsi 
ilə tanış olmaq imkanını qazanacaq. 

“ Ümumi İnzibati Məcəllənin ” 106-cı maddəsinin 2-ci və 3-cü bəndlərinə əsasən, Sakre-
bulo normativ akt layihəsi ilə bərabər inzibati istehsalat haqqında məlumat dərc etdirməlidir 
və qeyd olunmalıdır:

  İnzibati istehsalatın həyata keçirildiyi Sakrebulonun adı;
  Normativ aktın qəbul edilmə müddəti;
  Rəylərin bildirilməsi üçün Sakrebulonun ünvanı;
  Rəylərin bildirilmə müddəti;

Sakrebulo tərəfi ndən qəbul edilmiş normativ aktın dərc edilmə qaydası “ Normativ aktlar 
haqqında” Gürcüstan qanunu ilə müəyyənləşdirilib. Qeyd edilməlidir ki, normativ aktın dərc 
edilmə qaydası qanunla təsbit edilib, hansı ki, 2011-ci il yanvarın 1-dək qüvvədədir və qayda, 
hansı ki, 2011-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.

“ Normativ aktlar haqqında ” Gürcüstan qanununun 26-cı maddəsinə əsasən, 2011-ci il 
yanvarından 1-dən:

  Normativ akt onun tamamlanmış mətninin “ Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”nin veb-
səhifəsində ilk dəfə dərc edilən andan rəsmi (hüquqi qüvvəyə malik) hesab olunur. O da 
qeyd edilməlidir ki, həmçinin “ Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”nin veb-səhifəsində 
elektron formada yerləşdirilən sistematik normativ aktlar da rəsmi hüquqi qüvvəyə ma-
likdir. 
  Normativ aktlar elektron formada Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinin idarəçilik sahəsində 
qüvvədə olan ictimai hüququn hüquqi şəxsin –“Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”nin 
(sonradan –“Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”) veb-səhifəsində dərc olunur. 
  Qanuna tabeli normativ aktın ayrıca əsasnamələrini dərc etməmək yalnız “Dövlət 
sirri haqqında” Gürcüstan qanununda təsbit edilmiş hallarda mümkündür. Hüquq və 
azadlıqları məhdudlaşdıran və ya hüquqi məsuliyyət doğuran normativ aktların və ya 
onun hissəsinin dərc edilməsi yolverilməzdir.
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  “Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”ndə normativ aktın dərc edilmə haqqı 
müəyyənləşdirilmişdir, hansının ki, miqdarını Gürcüstan ədliyyə naziri təsdiq edir. 

“Normativ aktlar haqqında” Gürcüstan qanununun 31-ci maddəsinə əsasən, 2011-ci il 
yanvarın 1-dək:

  Normativ akt onun tamamlanmış mətninin rəsmi mətbu orqanında –“Gürcüstan qanun-
vericilik xəbərləri”ndə ilk dəfə dərc edilən andan rəsmi (hüquqi qüvvəyə malik) elan 
edilmiş hesab olunur.
  Yerli özünüidarənin normativ aktı “Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”ndə dərc edilmək 
üçün səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfi ndən qəbul edildikdən (imzalandıqdan) heç 
olmasa ikinci gün göndərilməlidir.
  Normativ akt “Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”ndə dərc edilmək üçün çap formasında, 
elektron versiya ilə birlikdə, bir nüsxədə, cildlənmiş və səlahiyyətli şəxs tərəfi ndən 
imzalanmış və möhürlənmiş şəkildə göndərilməlidir. Normativ aktın çap formasında 
göndərilməsindən əvvəl onun elektron surətinin müvafi q elektron versiya ilə birlikdə 
göndərilməsi də mümkündür. Belə olan halda, göndərən şəxs normativ aktın elektron 
versiyası ilə çap formasının bir-birinə uyğunluğuna görə cavabdehdir. Normativ aktın 
elektron surət şəklində göndərilməsi zamanı, göndərən normativ aktın çap formasını 30 
gün müddətində “Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”nə göndərməyə borcludur. 

2010-cu il iyulun 14-də ədliyyə nazirinin 134 saylı əmri ilə “Normativ aktın hesaba 
alınması, sistemləşdirilməsi və dərc edilməsinin müvəqqəti qaydası ” təsdiqləndi. Müvəqqəti 
qayda 2010-cu ilin 15 iyulundan 2011-ci il yanvarın 1-dək qüvvədədir. Bu qaydanın 3-cü 
maddəsinin 9-cu və 10-cu bəndlərinə əsasən, normativ aktlar dərc olunmaq üçün “Windows” 
sistemli kompüterdə 11-dən kiçik olmayan “Sylfaen” şrifti ilə yığılmalıdır, yalnız normativ 
aktın sxemlərdən, cədvəllərdən və siyahılardan ibarət olması , bu zaman, onların formatından 
irəli gələrək, 11 və yaxud böyük ölçülü şriftdən istifadə etməyin mümkünsüzlüyü kimi hal-
lar istisnadır. Həcmi iki və yaxud çox səhifədən ibarət olan normativ akt, dərc olunmaq üçün 
cildlənmiş şəkildə təqdim olunmalıdır. Belə olduqda, səlahiyyətli şəxsin möhür və imzası son 
səhifənin arxa hissəsinə elə qoyulmalıdır ki, o normativ aktın kağızla cildlənmiş hissəsini 
əhatə etsin. 

“Normativ akt haqqında” Gürcüstan qanununun 26-cı maddəsinin 4-cü bəndinə əsasən, 
“Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”ndə normativ aktın dərc olunması və xidmətin 
məbləğinin miqdarı, həmçinin ödəmə qaydası Gürcüstan ədliyyə nazirinin əmri ilə 
müəyyənləşdirilir. Qanunun bu tələbindən irəli gələrək, 2010-cu il 21 iyun ədliyyə nazirinin 
116 saylı əmri “Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”ndə normativ aktların dərc edilməsi üçün 
müəyyənləşdirilmiş məbləğin miqdarı təsdiqləndi. Əmrə görə, səhifələrin sayı dərc edilmək 
üçün təqdim edilmiş sənədin hər bir vərəqinə əsasən hesablanır. Natamam səhifə bir səhifə 
hesab olunur.

“Gürcüstan qanunvericilik xəbərləri”ndə normativ aktların və digər informasiya 
sənədlərinin dərc edilməsi üçün aşağıdakı xidmət haqqı müəyyənləşdirilib:
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  Birinci səhifədən 10-cu səhifə daxil olmaqla hər bir səhifənin dərc edilməsi üçün 20 
(iyirmi) lari;
  11-ci səhifədən 50-ci səhifə də daxil olmaqla hər bir səhifənin dərc edilməsi üçün 15 (on 
beş) lari;
  50 səhifədən çox – hər bir səhifənin dərc edilməsi üçün 10 (on) lari;

Sakrebulonun normativ aktlarının dərc edilməsi ilə əlaqədar “ Yerli özünüidarə haqqında” 
Gürcüstan orqanik qanunun 58¹-ci maddəsinin “b” yarımbəndinin tələbi nəzərə alınmışdır 
ki, buna əsasən, yerli özünüidarə orqanları, yerli qulluqçular və vəzifəli şəxslər qəbul edilmiş 
normativ aktların Gürcüstan qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qayda ilə kodifi kasiyasına 
və onların əlçatan olmasını təmin etməyə borcludurlar. 

Sakrebulonun fərdi aktının –Sakrebulonun sərəncamının dərc edilmə qaydaları “Ümumi 
İnzibati Məcəllənin” 55-ci, 56-cı və 57-ci maddələri ilə müəyyənləşdirilib. Sakrebulonun 
fərdi aktı Sakrebulonun rəsmi mətbu orqanında dərc edilməlidir. Beləsinin mövcud olmaması 
halında akt inzibati orqanın təsir dairəsində yayılan və həftədə heç olmasa bir dəfə nəşr olu-
nan mətbu orqanında dərc edilməlidir və ya açıq elan edilməlidir. Bu isə Sakrebulonun fərdi 
aktının Sakrebulonun inzibati binasında hamı üçün əlçatan yerdə açıq göstərilməsi deməkdir. 

Sakrebulo rəsmi mətbu orqanının mövcud olmaması halında əvvəlcədən Sakrebulonun 
fərdi aktlarının dərc edilməsi və ya ictimai elan edilməsinin hansı formada həyata keçirilmə 
qaydasını müəyyənləşdirməyə borcludur. 

9.3 Sakrebulo iclasının protokolu
Sakrebulo iclasının protokolu rəsmi, ictimai sənəddir, hansında ki, Sakrebulo iclasının 

gedişatı təsvir olunur. İclasın audio yazılması arzuolunandır ki, bu da iclas protokolunun 
tərtibatçısının iclasın gedişat prosesini dəqiq təsvir etməsini asanlaşdırar. Bununla, Əsasnamədə 
(reqlamentdə) iclas protokolunun imzalanmasına qədər protokolun tərtibi zamanı səhv 
etməmək üçün protokolla ilkin tanışlıq müddətinin və proseduraların müəyyənləşdirilməsi 
vacibdir. 

Sakrebulo iclasının protokolunun tərtibi prosedurası Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) belə formada təsvir edilə bilər –Sakrebulo iclasının protokolunu Sakrebulo 
iclasında Sakrebulo Aparatının müvafi q işçisi tərtib edir. Sakrebulo üzvü, eləcə də Sakrebulo 
iclasında iştirak edən şəxs, Sakrebulo iclasının növbəti üç günü ərzində iclas protokolu ilə tanış 
olmaq hüququna malikdir. İclas protokolu haqqında rəylər protokolla tanışlıq müddətində 
verilə bilər. İclas protokolu ilə bağlı rəylər Sakrebulo sədrinə təqdim olunur, verilmiş rəylərlə 
razılaşan halda, iclas protokolunun düzəldilməsi haqqında tapşırıq verir. Əgər müəyyən 
olunmuş müddətdə qeydlər verilməsə və ya iclas protokolun dəyişikliklər edilsə və ya başqa 
rəy daxil olmazsa, Sakrebulo sədri iclas protokolunu imzalayır. Əgər Sakrebulo sədri rəylərə 
əhəmiyyət verməzsə, rəy müəllifi nin müvafi q ərizə ilə verilmiş məsələ ilə bağlı son qərar 
verən Sakrebulo iclasına müraciət etmək hüququ var. 
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“Ümumi İnzibati Məcəllənin” 106-cı maddəsinin birinci bəndinə əsasən, kollegial inzibati 
orqanın hər bir iclasında iclas protokolu tərtib edilməlidir və aşağıdakılar daxil olunmalıdır: 

  Sakrebulonun adı;
  İclasın keçirilmə yeri, tarixi, ayı və ili;
  Protokolun sıra nömrəsi;
  Sakrebulo üzvlərinin tam, siyahı üzrə və iclasda iştirak edənlərin sayı;
  Məruzəçiləri göstərməklə iclas gününün gedişatı;
  İclasda çıxış edənlərin siyahısı;
  Səsə qoyulmuş məsələlər;
  Səsvermənin nəticələri;
  Sakrebulonun qərarları;

Sakrebulo iclasının protokoluna Sakrebulo üzvlərinin tabel üzrə qeydiyyat vərəqəsi , 
iclasda müzakirə edilmiş layihələrin əsli, açıq səsvermə vərəqləri və gizli səsvermənin yekun 
protokolu da əlavə edilməlidir. Sakrebulonun iclasının protokolu və əlavə edilmiş materiallar 
Sakrebulo Aparatında, bir qayda olaraq, üç ay müddətində saxlanılır, sonradan isə Gürcüstan 
qanunvericiliyində təsbit edilmiş qayda ilə arxivə tapşırılır. 

İclas protokolu və əlavə edilmiş sənədlər açıq ictimai məlumatdır və hamı üçün əlçatandır. 
Yalnız elə iclas protokolu, iclas protokolunun elə hissəsi və yaxud əlavə edilmiş elə sənədlər 
istisnadır ki, onlar məxfi  məlumata malikdirlər və Gürcüstan qanunvericiliyinə əsasən, qapalı 
informasiya hesab olunurlar (dövlət, kommersiya və ya şəxsi sirrə aid edilən informasiya).

9.4 Yerli özünüidarə orqanları və vəzifəli şəxslərin fəaliyyətini əks etdirən 
sənədlərin elan olunması və onlara əlçatmanın təmin edilməsi

Yerli özünüidarə hüquqi aktların dərc edilməsi ilə bərabər, özünüidarə orqanları və vəzifəli 
şəxslərin fəaliyyətini əks etdirən sənədlərin, fəaliyyəti ilə bağlı məlumatın mütəmadi dərc 
edilməsi və onların əlçatan olmasının təminatı da az əhəmiyyətə malik deyil. Özünüidarənin 
həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı və özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinin şəffafl ığı 
üçün bu sənədlərin siyahısı və onların dərc edilmə müddəti müəyyənləşdirilməlidir ki, bu da 
özünüidarə vahidi sakinlərinə operativ surətdə informasiya ilə tanış olmaq və özünüidarənin 
həyata keçirilmə prosesində iştirak etmək imkanını verəcək. Buna görə də Sakrebulo 
Əsasnaməsinə (reqlamentinə) əsasən Sakrebulo Aparatı hansı formada sənədlərin hansı 
müddətə dərc edilməsini müəyyənləşdirməlidir. 

Aşağıda sənədlərin adları və dərc edilmə müddəti verilmişdir, hansının ki, Sakrebulonun 
Əsasnaməsində (reqlamentdə) qeyd edilməsi əhəmiyyətlidir, bəzi hallarda bu və ya digər 
sənədin dərc edilməsi öhdəlikləri və müddəti qanunvericiliyin özü ilə təsbit edilib:

  Sakrebulo, Sakrebulo bürosu, Sakrebulo komissiyas iclasının keçirilmə yeri, vaxtı və 
günün gedişatı haqqında və müzakirə ediləcək məsələlərlə maraqlanan şəxslər tərəfi ndən 
mülahizələrin təqdim edilmə müddəti haqqında –müvafi q iclasın keçirilməsindən heç 
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olmasa 7 gün əvvəl;
  Sakrebulo, Sakrebulo bürosu, Sakrebulo komissiyası iclasının protokolları –
imzalandıqdan 2 gün müddətində;
  Büdcə layihəsi ilə bağlı söylənilmiş rəylərə rəhbərin (merin) nəticə çıxarması və büdcənin 
düzəlişlər edilmiş variantı (düzəliş edilən halda) –Sakrebulo sədri tərəfi ndən Sakrebu-
loda təqdim edildikdən 2 gün müddətində.
  Büdcənin yerinə yetirilmə hesabatı –qeydiyyatdan 3 gün müddətində;
  Sakrebulonun maliyyə-büdcə komissiyası və Sakrebulonun fraksiyalarının gəldiyi 
qərarlar büdcənin yerinə yetirilməsi hesabatı ilə bağlı –büdcənin yerinə yetirilməsi 
hesabatının dərc edilməsindən 10 gündən gec olmayaraq;
  Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri tərəfi ndən vətəndaşların qəbul qrafi ki –qrafi kin 
təsdiqlənməsindən 2 gün müddətində;
  Qəsəbənin ümumi iclasının qərarı –qəsəbənin ümumi iclasının keçirilməsindən beş gün 
müddətində.
  Əhali arasında keçirilmiş sorğunun nəticələri –nəticələrin yekunlaşdırılmasından 5 gün 
müddətində;
  Sakrebulo üzvü tərəfi ndən seçicilərin qəbul günü, yeri, saatı və günün planı (mövcud-
dursa) –qəbulun başlanmasından heç olmasa bir həftə əvvəl;
  Sakrebulo üzvünün əhali ilə görüş günü, yeri, saatı və günün planı (onun mövcudluğu 
halında) –görüşdən heç olmasa bir gün əvvəl;
  Sakrebulo sədrinin və Sakrebulo üzvünün hesabat mətni, hesabatın təqdimat günü, yeri 
və tarixi –hesabatın təqdim edilməsindən heç olmasa bir həftə əvvəl.
  Sakrebulo, Sakrebulo bürosunun, Sakrebulo komissiyasının fəaliyyətinin illik hesabatı 
–təqdim edildikdən 5 gün müddətində;
  Həyata keçirilən fəaliyyət haqqında rəhbərin (merin), rəhbərliyin (meriyanın) 
qulluqçularının başçılarının və bələdiyyənin (meriyanın) ərazi orqanları rəhbərliyinin il-
lik hesabatı –təqdim edildikdən 5 gün müddətində;
  Yerli özünüidarə orqanları və vəzifəli şəxslərin fəaliyyətini əks etdirən başqa sənədlər 
–Sakrebulo Aparatında qeydiyyatdan 5 gün müddətində.

Sakrebulo Əsasnaməsində (reqlamentində) bu sənədlərin dərc edilmə forması 
müəyyənləşdirilməlidir ki, bu da əhaliyə dərc olunmuş sənədlərlə maneəsiz və operativ 
surətdə tanış olmaq imkanını verəcək. Sənədlərin dərc edilmə forması növbəti şəkildə ola 
bilər -əgər qanunvericilikdə başqa bir şey təsbit edilməyibsə, yerli özünüidarə orqanları və 
vəzifəli şəxslərin fəaliyyətini əks etdirən sənədlər özünüidarə vahidinin veb-səhifəsində 
yerləşdirilməlidir, həmçinin, Sakrebulo və rəhbərliyin (meriyanın) səlahiyyətli binasında 
yerləşdirilmiş xüsusi stendə vurulmalı və qəzetdə dərc edilməlidir. Əgər sənəd iri həcmlidirsə, 
xüsusi stend və qəzetdə yalnız bu sənədin adı, qısa məzmunu və Sakrebulo Aparatında və 
rəhbərliyin (meriyanın) səlahiyyətdarları vasitəsilə onunla tanış olmağın mümkünlüyü 
barəsində qeyd göstərilməlidir. 
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X Fəsil. Sakrebulo tərəfi ndən nəzarətin həyata keçirilməsi

10.1 Sakrebulo tərəfi ndən nəzarətin həyata keçirilməsinin məğzi
Sakrebulonun əhəmiyyətli funksiyalarından biri də onun icra orqanlarının fəaliyyətinə 

və Sakrebulonun qərarlarının yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsidir. “Yerli 
özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 22-ci maddəsinin birinci bəndinin 
“e” yarımbəndinə əsasən, Sakrebulonun yerli özünüidarənin icraçı orqanlarının və vəzifəli 
şəxslərin fəaliyyətinə nəzarət, onların hesabatlarının dinlənilməsi və qiymətləndirilməsi kimi 
xüsusi səlahiyyətə malikdir. Sakrebulo yerli özünüidarənin normativ xarakterli qərarlar qəbul 
etmək səlahiyyətinə malik əsas orqandır. Məhz Sakrebulo əhali qarşısında həm özünə, həm 
də onun icraçı orqanının fəaliyyətinə görə cavabdehlik daşıyır. Buna görə də Sakrebulo, onun 
komissiyalarının vasitəsi ilə, qəbul edilmiş qərarların həyata keçirilmə prosesində maksimal 
dərəcədə  iştirak etməlidir. Məhz buna görə, “ Yerli özünüidarə haqqında ” orqanik qanu-
nun 28-ci maddəsinin birinci bəndində Sakrebulo komissiyasının yaradılmasının üç əsas 
səbəbi barədə qeyd var: a) Sakrebulo məsələlərinin qabaqcadan hazırlanması; b) qərarların 
yerinə yetirilməsi üçün şəraitin yaradılması; c) icra hakiminin (meriyanın) və onun struktur 
vahidlərinə nəzarət.

Sakrebulo onun tərəfi ndən qəbul edilmiş qərarların icrasını, rəhbərliyin (meriyanın) 
fəaliyyətini, özünüidarə vahidinin əmlakının idarəsini və özünüidarə vahidinin büdcəsinə 
nəzarəti, əsasən, özünün komissiyalarının vasitəsilə həyata keçirir, hərçənd, bu Sakrebulo və 
Sakrebulo üzvü tərəfi ndən bilavasitə nəzarəti də istisna etmir.

a) Sorğu
Sakrebulonun, Sakrebulo komissiyasının, Sakrebulo fraksiyasının, Sakrebulo üzvünün 

yerli özünüidarənin istənilən vəzifəli şəxsinə və ya özünüidarəyə tabe edilmiş orqanına 
(müəssisəsinə) sorğu ilə müraciət etmək hüququ var. Sorğu vasitəsilə, bir qayda olaraq, 
müvafi q vəzifəli şəxsdən (orqandan, müəssisədən) konkret müəyyənləşdirilmiş məsələ ilə 
bağlı informasiya tələb olunur. Vəzifəli şəxs (orqan, müəssisənin səlahiyyətli nümayəndəsi) 
ona verilmiş müddətdə şifahi, tələb olunan halda yazılı cavab verməlidir. 

b) İnterpellasiya
İnterpellasiya Sakrebulo və ya nümayəndəli orqanın üzvlər qrupu tərəfi ndən icraedici 

orqan və ya vəzifəli şəxs qarşısında onlar tərəfi ndən müvafi q sahədə həyata keçirilən ümumi 
və ya konkret məsələ ilə bağlı izahat tələb edən sorğudur. İnterpellasiya ilə verilmiş sorğu, bir 
qayda olaraq, orqan, yaxud vəzifəli şəxsin nə etdiyini, onun idarəçiliyində olan sahədə nə ilə 
məşğul olduğunu və ya nəyi etməyi planlaşdırdığını müəyyənləşdirməyi nəzərdə tutur.  
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İnterpellasiya, sorğudan fərqli olaraq, müəyyən qrupun tələbidir. Sakrebuloda bu qrup 
Sakrebulonun özü də ola bilər, hansı ki, bu məqsədlə müvafi q sərəncam qəbul edir. Həmçinin, 
Sakrebulo komissiyası, Sakrebulo fraksiyası, eləcə də Sakrebulo Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə 
müəyyənləşdirilmiş Sakrebulo üzvlərinin konkret sayı, məsələn, Sakrebulonun ən azı 5 üzvü. 

İnterpellasiya ilə qoyulmuş məsələ, sorğudan fərqli olaraq, yalnız Sakrebulonun iclasında 
müzakirə oluna bilər. İnterpellasiya ilə Sakrebulo sədrinə, icra başçısına (merə) və ya icra 
hakimiyyətinin (meriyanın) vəzifəli şəxsinə müraciət edilə bilər. 

İnterpellasiya təşəbbüsçüsü (müvafi q sərəncamı qəbul edən Sakrebulodan başqa), bu 
hüquqdan istifadə etmək üçün yazılı şəkildə Sakrebulo sədrinə müraciət etməlidir. Müraciət 
Sakrebulo aparatına tapşırılır, hansı ki, onu qeydiyyatdan keçirir və dərhal Sakrebulo sədrinə 
təqdim edir. Sakrebulo sədri Sakrebulo bürosunun yaxın iclasında interpellasiya ilə qoyulmuş 
məsələni gündəmə çıxarmağa borcludur. Sakrebulo bürosu, interpellasiya təşəbbüskarları 
və müraciət subyektləri ilə birlikdə, interpellasiya ilə qoyulmuş məsələnin Sakrebulonun 
gündəlik planına daxil edilmə müddəti barəsində müzakirələr aparmalıdır. İnterpellasiya 
məsələnin təşəbbüskarlığıdır və o mütləq Sakrebulonun gündəliyinə daxil edilməlidir. Sakre-
bulo iclasında məsələnin müzakirəsi zamanı Sakrebulo bürosu təşəbbüskarın razılığı ilə , 
Sakrebulonun gündəliyinin Sakrebulo iclasından 7 gün əvvəl dərc edilməsini müəyyənləşdirir,

İnterpellasiya, sorğudan fərqli olaraq, Sakrebulonun iclas gündəliyinin müstəqil məsələsidir, 
hansını ki, Sakrebulo gündəliklə bağlı məsələnin müzakirəsi qaydası ilə müzakirə edir. Bu isə 
o deməkdir ki, müzakirə interpellasiya təşəbbüskarları tərəfi ndən təyin edilmiş məruzəçinin 
dinlənilməsi ilə başlayır, hansına ki, həm məruzə etmək üçün (15 dəqiqədən az olmaması 
arzuolunandır), eləcə də interpellasiya obyekti tərəfi ndən cavab verildikdən sonra yekun söz 
üçün müvafi q vaxt verilməlidir. İnterpellasiya, həmçinin ümumi debatların keçirilməsini və 
Sakrebulo tərəfi ndən konkret xarakterli qərarın verilməsini də nəzərdə tutur. 

c) Hesabatın dinlənilməsi
Nəzarətin həyata keçirilməsinin vacib formalarından biri də hesabatın dinlənilməsidir. 

Sakrebulo istənilən zaman onun qarşısında cavabdehlik daşıyan vəzifəli şəxsdən, yaxud orqan-
dan hesabatların təhvil verilməsini tələb etmək hüququna malikdir. Hesabatların verilməsi 
əvvəlcədən də planlaşdırıla bilər. Məsələn, Sakrebulo sədri, Sakrebulo bürosu, Sakrebulo 
komissiyaları hər ilin sonunda göstərdikləri fəaliyyətlə bağlı Sakrebuloya hesabat verməyə 
borcludurlar. Sakrebulo, özünün fəaliyyət planında bu və ya digər işçinin və vəzifəli şəxsin 
hesabatının dinlənilməsini nəzərə ala bilər.

Hesabatın dinlənilməsi Sakrebulonun gündəlik məsələsidir və ictimaiyyətin bütün tələbləri 
göstərilməlidir, hansı ki, Sakrebulo Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə gündəlikdəki məsələlərlə 
bağlı təsbit olunmuşdur. 

Hesabatın dinlənilməsi zamanı, bir qayda olaraq, nəinki təkcə görülmüş işlər barəsində 
məlumat, həmçinin gələcəkdə həyata keçiriləcək işlər barədə mülahizələr  təqdim edilməlidir. 
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10.2  Qəbul olunmuş qərarların icrasına nəzarət
Sakrebulo tərəfi ndən qəbul edilmiş qərarların həyata keçirilməsi üzərində sistemli nəzarəti 

Sakrebulo bürosu, həmçinin müvafi q sahəyə əsasən Sakrebulo komissiyası həyata keçirir. 
Sakrebulo bürosu, nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə, büronun və ya Sakrebulo 

iclasının gündəliyinə Sakrebulo tərəfi ndən qəbul edilmiş hüquqi aktlar siyahısını daxil 
etmək səlahiyyətinə malikdir və onların icra vəziyyəti haqqında Büro (Sakrebulo) infor-
masiya dinləməlidir. Bu informasiyanı müvafi q komissiya və icra hakimiyyətinin (meriyanın) 
müvafi q xidməti təqdim etməlidir. 

Sakrebulo komissiyası və icra hakimiyyətinin (meriyanın) müvafi q xidmətinin məruzəsi 
hüquqi aktın icra vəziyyəti, effektivliyi, onun təsiri dövründə üzə çıxmış nöqsanlar və onların 
aradan qaldırılması üçün lazımi düzəlişlərin edilməsi haqqında məlumatı əks etdirməlidir.

Məlumatın dinlənilməsindən sonra, Sakrebulo bürosu (Sakrebulo) görülmüş işləri 
qiymətləndirir və müvafi q vəzifəli şəxsin cavabdehlik məsələsini qoymaq səlahiyyətinə ma-
likdir.

Sakrebulo komissiyası, nəzarəti həyata keçirmək məqsədilə, özünün fəaliyyət planını 
icra başçısının (merin) müvafi q xidmətinin dövri hesabatının dinlənilməsini daxil edə bilər 
və icra başçısının (merin) fəaliyyətində Sakrebulo tərəfi ndən qəbul edilmiş qərarın icrasının 
gedişatı haqqında məlumatın periodik ötürülməsini tələb edə bilər. Sakrebulo komissiyası bu 
məsələləri Sakrebulo komissiyasının iclasında müzakirəyə qoyur və zəruri olan halda, büro və 
ya Sakrebulo iclasında icra hakimiyyətinin (meriyanın) fəaliyyət hesabatı, yaxud Sakrebulo 
tərəfi ndən qəbul edilmiş konkret qərarın həyata keçirilməsinin gedişatı barəsində məlumatın 
dinlənilməsi haqqında məsələni Sakrebulo bürosuna təqdim edir. 

10.3 İcra hakimiyyətinin (meriyanın) fəaliyyətinə nəzarət
İcra hakimiyyətinin (meriyanın) fəaliyyətinə sistemli nəzarəti Sakrebulo komissiyaları 

həyata keçirir, hansılar ki, sahələr üzrə müvafi q xidmətlərin fəaliyyətinə nəzarət edirlər, pe-
riodik olaraq, həyata keçirilmiş fəaliyyət haqqında məlumatları və hesabatları dinləyirlər və 
müzakirə olunmaq üçün Sakrebulo bürosuna və ya Sakrebulo iclasına təqdim edirlər. 

Sakrebulo bürosu dövri olaraq, onun tərəfi ndən təsdiq edilmiş qrafi kə müvafi q, 
özünüidarənin vəzifəli şəxslərinin hesabatlarını dinləyir, onları qiymətləndirir və lazımi halda, 
onların cavabdehlik məsələsini qaldırır.

İcra başçısı (mer), yaxud onun səlahiyyətli şəxsi Sakrebulonun Əsasnaməsinə 
(reqlamentinə) müvafi q, rübdə bir dəfə, Sakrebulo bürosu və büronun qərarı ilə Sakrebulo 
iclasına özünüidarə vahidinin büdcəsinin yerinə yetirilməsinin gedişatı haqqında hesabatı 
təqdim etməlidir.
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IV Hissə. 
Özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların 
iştirakı

Fəsil I. Özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakının 
səviyyələri və istiqamətləri

1.1 Özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakının 
səviyyələri

Gürcüstan Konstitusiyası və “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanu-
nunda özünüidarə vətəndaşların yerli özünüidarə orqanlarının vasitəsilə yerli əhəmiyyətə 
malik məsələlərin həll edilməsi hüququ kimi izah olunur. Özünüidarə, ilk növbədə 
vətəndaşların özünütəşkil formasıdır və vətəndaşların iştirakı olmadan həyata keçirilə 
bilməz. Özünüidarədə vətəndaşların iştirakı dərəcəsi özünüidarənin gücünü və əhalinin 
maraqlarına müvafi q yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllində müstəqilliyini şərtləndirir.

Yerli özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakının aşağı səviyyəsi bizim 
özünüidarələrimizin inkişafına mane olan problemlərdən biridir. Özünüidarə və əhalinin bir-
birinə yadlaşması və özünüidarənin həll etməli olduğu məsələlərdə əhalinin öz başlanğıcını 
sovet hakimiyyəti dövründən götürən nihilist münasibəti, elə bir köklü məsələlərdir ki, onlar 
həll edilmədən irəliyə getmək və inkişaf etmək mümkün olmayacaq. 

Özünüidarənin həyata keçirilməsində əhalinin iştirak dərəcəsi vətəndaşın və özünüidarə 
orqanlarının münasibətləri aşağıdakı səviyyələrə bölünə bilər:

a) İndiferentlik. Əhalinin əlaqəsi yoxdur və ümumiyyətlə, özünüidarə orqanının 
fəaliyyəti ilə maraqlanmır. Eləcə də, özünüidarə orqanları əhalini “narahat” etmirlər. 
Belə halda, əhali özünüidarəyə hakimiyyət orqanı kimi etinasızlıq göstərməyə başlayır. 
Özünüidarənin səlahiyyət dairəsinə aid olan məsələlər də, əhalinin razılıq və ya narazılıq 
obyekti yalnız mərkəzi hakimiyyətdir. 

Belə münasibət orta təbəqənin hələ formalaşmadığı cəmiyyətlər üçün xarakterikdir, bu 
zaman yalnız kəskin fərqlənən iki qrup mövcud olur –“varlılar” və “kasıblar”. “Varlılar” 
özünüidarənin təklif etdiyi xidmətləri fərdi şəkildə, öz imkanları hesabına həyata 
keçirirlər və özünüidarənin fəaliyyətinə maraq göstərmirlər. “Kasıblar” isə yaşamaq üçün 
çalışırlar və kommunal xidmətlərə isə ikinci dərəcəli əhəmiyyət verilir (məs., yolun təmir 
olunub-olunmaması onlar üçün prioritet deyildir, dövlət tərəfi ndən verilən yardım əsasdır, 
onların mövcudluğunun əsas vasitəsidir). Belə cəmiyyət üçün inkişaf və dəyişikliklər 
qəbulolunmazdır. 
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“Varlı” mövcud vəziyyətdən məmnundur və onun dəyişməsini istəmir, “kasıbı” isə 
yalnız inqilab ideyası cəzb edə bilər, uzunmüddətli islahatlar yox.

b) “Passiv mənfəətlilik ”. Əhali özünüidarəni şəxsi institutu kimi deyil, çox şeyi 
bacarmayan və edə bilməyən, hökumətin natamam hüquqlu nümayəndəsi kimi dərk 
edir. Onun nə iləsə kömək edə bilməsi və ya “nədənsə geri qalması” münasibətlərin 
təyinedicisidir. Bu cür cəmiyyətdə də orta təbəqə formalaşmayıb, lakin cəmiyyətin 
“kasıb” hissəsi özünüidarədən əlavə yardım ala biləcəkləri barədə məlumatlıdırlar, ancaq 
özünüidarənin bu yardımın həyata keçirilməsi üçün məhdud (qeyri-daimi və hamı üçün 
olmayan) imkanları var.

c) “Aktiv mənfəətlilik”. Əhali bu halda da özünüidarəni hökumət nümayəndəliyi 
kimi dərk edir, özünün institutu kimi deyil, lakin bu orqandan daha çox mənfəət əldə 
etmək üçün daha informasiya toplamağa (bir qayda olaraq, qeyri-rəsmi yolla) çalışır. Bu 
səviyyə orta təbəqənin formalaşmasının ilkin mərhələsi üçün xarakterikdir. Cəmiyyətdə 
özünüidarənin xidmətindən istifadə etmək istəyi olan əhali qrupu yaranır, lakin özünün 
azsaylılığına görə ümumi maraqlar formalaşmır və onlardan hər biri özünüidarə 
nümayəndələri ilə fərdi əlaqələrin qurulmasına çalışır. 

ç) “Passiv opponentlik ”. İctimai qruplar (siyasi, yaxud qeyri-hökumət təşkilatları) 
sistemli informasiya almağa, özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət etməyə, 
ayrıca məsələlərlə bağlı icmanın formalaşdırılmasına, onların ümumi maraqlarının 
strukturlaşdırılmasına və özünüidarə tərəfi ndən qəbul ediləcək qərarlar üzərində təsirə 
malik olmağa çalışırlar. Belə halda, vətəndaşlarla özünüidarə arasında münasibət oppo-
nentlik üzərində qurulur. İki tərəf meydana çıxır –artıq və ya qismən qarşılıqlı ziddiyyətli. 
Bu opponentlikdə ictimaiyyət qismən aktiv mövqedə dayanır. Ön plana elə siyasi, yaxud 
qeyri-hökumət təşkilatları çəkilir ki, onlar da əhalinin adından özünüidarə orqanlarına op-
ponentlik edirlər. Əhalinin passivliyini bir tərəfdən, informasiyanın olmaması şərtləndirir 
(bu zaman sakinlər informasiyanı bilavasitə özünüidarə orqanından deyil, bu siyasi və ya 
qeyri-hökumət təşkilatlarından alır), ikinci tərəfdən isə, özünüidarə orqanları tərəfi ndən 
ayrıca vətəndaşa etimadsızlıq (özünüidarənin vəzifəli şəxsi tərəfi ndən vətəndaşın qəbulu 
bu vətəndaşın arxasında dayanan (siyasi, maliyyə və s.) qüvvədən asılıdır). Belə səviyyəli 
münasibətlər artıq orta təbəqənin formalaşdığı cəmiyyətlər üçün xarakterikdir, hansı ki, 
ümumi marağın formalaşdırılmasına çalışır, lakin özünüidarə ilə onların münasibətləri 
qeyri-intensiv xarakteri daşıyır. 

d) “Aktiv opponentlik ” . Bu halda, vətəndaşlar marağa malikdirlər və özünüidarə 
orqanlarının nəinki təkcə qəbul edilmiş, eləcə də qəbul ediləcək qanun layihələrinə 
əksərən əlləri çatır. Özünüidarə orqanlarının nümayəndələri də daha açıqdırlar. 
Vətəndaşları maneəsiz qəbul edir və dinləyirlər, lakin münasibətlərdə əməkdaşlıq deyil, 
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opponentlik üstünlük təşkil edir. Vətəndaşlar və özünüidarə orqanları hələ də müxtəlif 
tərəfl ərdə dayanıblar. Bu səviyyə cəmiyyətdə orta təbəqənin sayca əksər hissəsini tutan 
cəmiyyət üçün xarakterikdir, buna görə də yerli hakimiyyət tərəfi ndən onlara etinasızlıq 
göstərilmir, lakin qarşılıqlı maraqların nəzərə alınması üçün təşəbbüs yoxdur. 

e) “ Konsultasiya ”. Bu halda, münasibət ikitərəfl idir. Nəinki təkcə vətəndaşlar, həm də 
özünüidarə də vətəndaşlardan daha çox məlumat qəbul etməyə çalışır. Onların tövsiyə və 
təklifl ərini nəzərə alır. Belə şəraitdə əhalinin özünüidarə ilə münasibətləri “gündəlikdir” 
və özünüidarə onlar üçün “yad” deyil. Orta təbəqənin aparıcı hissəsini təşkil edən belə 
cəmiyyətdə, islahatların keçirilməsinə yönələn ümumi maraqlar formalaşır. İctimaiyyətlə 
özünüidarə arasında münasibətin xarakteri də dəyişir. Bu münasibətdə aparıcı yeri razılığa 
gəlmə, qarşılıqlı maraqların nəzərə alınması, birtərəfl i olmayan opponentlik tutur. Əhali 
ilə özünüidarə arasında əməkdaşlıq məhz bu mərhələdən başlayır. 

ə) “Qərar qəbulu prosesində iştirak ”. Özünüidarə orqanları qərarın hazırlanması və 
qəbulu prosesində əhalinin maksimal dərəcədə cəlb olunmasına və iştirakına çalışırlar. 
Əhali də tam informasiyaya malik olur və qərar qəbulunda iştirak edir. Vətəndaş hiss edir 
ki, on da idarəetmədə iştirak etmək üçün tam imkana malikdir. 

f) “ Partnyorluq ”. Əhalinin nümayəndələri nəinki təkcə qərarların qəbulu prosesində 
iştirak edirlər, həmçinin bu qərarların icra edilməsi prosesinə də aktiv qatılırlar. Əhali və 
özünüidarə partnyordular və qəbul edilmiş qərarın nəticələri qarşısında bərabər cavab-
dehlik daşıyırlar. 

g) “Özünütəşkil ”. Bu vətəndaşların iştirakının ən yüksək səviyyəsidir. Burada əhali 
və özünüidarə vahid orqanizm kimi qavranılır və onlar arasında nə baryer, nə də ki 
“vasitəçi” var. 

1.2 Özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakının 
istiqamətləri

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununda 2009-cu il dekabrın 28-
də daxil edilmiş dəyişikliklə, orqanik qanuna xüsusi X¹ fəsil - “ Özünüidarənin həyata 
keçirilməsində vətəndaşların iştirakı ” əlavə olundu. Bu fəsillə, bir tərəfdən, özünüidarə 
orqanlarının, vəzifəli şəxslərin və Sakrebulo üzvlərinin öhdəlikləri müəyyənləşdirildi –
qəbul etsinlər, görüşlər keçirsinlər və əhaliyə hesabat versinlər ,ikinci tərəfdən isə –qərarların 
qəbulu prosesində vətəndaşların iştirakı və özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət 
hüququ. Orqanik qanuna edilmiş bu dəyişikliklə özünüidarənin həyata keçirilməsində 
vətəndaşların iştirakına yardım etmək üçün hüquqi bazis yaradıldı. Lakin, yalnız qanun 
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qəbul etmək öz-özlüyündə vətəndaşların iştirakını şərtləndirə bilməz. Sakrebulo orqanik 
qanunun X¹ fəslinin implementasiyasını və özünüidarənin fəaliyyətində vətəndaşlarına 
iştirakına yardım göstərməsini öz fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi qəbul 
etməsi vacibdir. Bu məqsədlə, Sakrebulo öz Əsasnaməsində (reqlamentində) orqanik qa-
nunla təsbit edilmiş vətəndaşların iştirakı proseduralarının və imkanlarının təfsilatı ilə 
göstərilməsinə əhəmiyyətli yer verməlidir. Bundan başqa, yerli spesifi kanı nəzərə al-
maqla, Sakrebulo öz Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə özünüidarənin həyata keçirilməsində 
vətəndaşların iştirakını təmin edəcək və onlara yardım göstərəcək əlavə mexanizmləri 
müəyyənləşdirmək hüququna malikdir. 

Özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı prosesində üç əsas 
istiqamət fərqlənə bilər:

  Məlumatlandırma;
  Qərar qəbulu prosesində iştirak;
  İctimai nəzarət.

Məlumatlandırma və qərar qəbulu prosesində iştirak Gürcüstan qanunvericiliyi ilə 
təsbit edilib. Sakrebulo özünün Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə onları təfsilatı ilə göstərməli, 
onları tətbiq etməli və yerli spesifi kanı nəzərə almaqla vətəndaşların iştirakının ən op-
timal üsullarını müəyyənləşdirməlidir. İctimai nəzarətə gəldikdə isə, “Yerli özünüidarə 
haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunun yerli özünüidarə orqanları və vəzifəli şəxslərin 
fəaliyyətinə nəzarət formalarını təsbit edən 55-ci maddəsi, təəssüfl ər olsun ki, ictimai 
nəzarət formasını nəzərə almır. İctimai nəzarətin həyata keçirilməsi qərarların icrası 
prosesində vətəndaşların iştirakını nəzərdə tutur. Belə halda, deyilə bilər ki, Sakrebu-
lo tərəfi ndən icraçı orqanın fəaliyyətinə nəzarət prosesində  vətəndaşlar Sakrebulonun 
müttəfi qi kimi çıxış edirlər və Sakrebulo tərəfi ndən qəbul edilmiş qərarların icrası 
prosesinin gedişatı haqqında ona məlumat verirlər. Lakin, məlumatlandırma və qərar 
qəbulu proseslərində iştirak özündə bir növ ictimai nəzarətin həyata keçirilməsini ehtiva 
etsə də, əsasən, yerli özünüidarə orqanları və vəzifəli şəxslərin hesabatlarının dinlənilməsi 
və qiymətləndirilməsi ilə məhdudlaşa bilər.
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Fəsil II. Məlumatlanma 

2.1 Məlumatlandırmanın məğzi
Məlumatlandırma özündə, bir tərəfdən, əhaliyə özünüidarənin fəaliyyəti haqqında tam, 

mütəmadi və hamı üçün əlçatan məlumatın ötürülməsini, ikinci tərəfdən isə, Sakrebuloya 
və Sakrebulo üzvlərinə əhalidən onların tələbatları haqqında məlumat almaq imkanını verən 
mexanizmlərin axtarıb tapılması və işə salınmasını ehtiva edir. 

Birinci istiqamət əhaliyə həm özünüidarə orqanlarının qərar layihələri, həm də özünüidarə 
tərəfi ndən qəbul edilmiş hüquqi aktlar haqqında tam və operativ informasiyanın çatdırılmasını 
nəzərdə tutur. Əhaliyə həmçinin belə əhəmiyyətli məlumatlar da verilməlidir: Sakrebulo, Sakre-
bulo bürosu, Sakrebulo komissiyası iclasının keçirilmə yeri, vaxtı və gündəliyi, həmçinin, iclasda 
müzakirə olunacaq məsələlərlə maraqlanan şəxslər tərəfi ndən rəylərin təqdim edilmə müddəti; 
Sakrebulo üzvləri və vəzifəli şəxslər tərəfi ndən vətəndaşların qəbulu qrafi ki; Sakrebulo üzvünün 
əhali ilə görüş günü, yeri, saatı və gündəliyi; yerli özünüidarənin vəzifəli şəxsləri və Sakrebulo 
üzvlərinin hesabatları və s.  

İkinci istiqamətə gəldikdə isə, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamenti)  “ Yerli özünüidarə 
haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununda verilmiş vətəndaşların qəbulu və vətəndaşlarla görüş 
formaları, eləcə də özünüidarə orqanlarına əhalinin müxtəlif qruplarının tələbatları haqqında tam 
məlumat almağa imkan verən əlavə vasitələrin müəyyənləşdirilməsi lazımdır. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 58¹-ci maddəsinə əsasən, yer-
li özünüidarə orqanları, yerli xidmətlər və vəzifəli şəxslər vətəndaşların qəbul edilməsi üçün 
təşkilatlanmış və maddi-texniki şərait yaratmağa borcludurlar. Bu məqsədlə, Sakrebulonun 
Əsasnaməsində (reqlamentində) Sakrebulo üzvünün, eləcə də Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri 
tərəfi ndən vətəndaşların qəbulu qaydasının göstərilməsi vacibdir.

2.2 Sakrebulo üzvü və Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri tərəfi ndən vətəndaşların 
qəbulu qaydaları

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 34¹-ci maddəsi, Sakrebulo üz-
vünün qarşısına vətəndaşların qəbulu vəzifəsini qoyur. Qanunun bu tələbinin reallaşdırılması 
üçün, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) onun təfsilatlandırılması əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu məqsədlə, Sakrebulo sədri tərəfi ndən vətəndaşların qəbulu qrafi ki təsdiqlənə bilər, 
hansına ki, əsasən Sakrebulo üzvləri və Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri vətəndaşları periodik 
qəbul edə bilərlər: Sakrebulo üzvləri –ayda bir dəfə, Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri isə heç ol-
masa həftədə bir dəfə. 

Həm Sakrebulo üzvünə, həm də vəzifəli şəxsə vətəndaşların qəbul edilməsi məqsədilə Sakre-
bulonun inzibati binasında otaq ayrılmalıdır (majoritar qaydada seçilmiş Sakrebulo üzvünə 
müvafi q inzibati vahidin rəhbərliyinin səlahiyyətində olan inzibati binada). 
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Vətəndaşların qəbulunun təşkil edilməsini Sakrebulo aparatı həyata keçirməlidir. Bu 
məqsədlə, Sakrebulo aparatı hər ay vətəndaşların qəbulu qrafi kini dərc etməli və qəbul günü, 
yeri, saatı (məsələn, Sakrebulo üzvləri üçün azı üç saat, Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri üçün 
isə azı 5 saat ), fasilə vaxtı və hər bir vətəndaş üçün ayrılmış vaxtın reqlamenti (məsələn, azı 10 
dəqiqə ) göstərməlidir. 

Vətəndaşların qəbulu zamanı vətəndaşlar tərəfi ndən qoyulmuş məsələləri əks etdirən protokol 
tərtib olunmalıdır. Protokolun tərtibini Sakrebulo aparatı təmin etməlidir. Protokol Sakrebulo 
üzvü/Sakrebulonun vəzifəli şəxsi tərəfi ndən imzalanmalı və Sakrebulo sədri tərəfi ndən icazə 
verildikdən sonra Sakrebulo aparatında saxlanılmalıdır. 

Sakrebulo aparatı vətəndaşların qəbulu protokolunda qeydə alınmış məsələlərin icra prosesi-
nin nəzarətini təmin etməli və vətəndaşa onun tərəfi ndən qoyulmuş məsələnin həllinin gedişatı 
haqqında məlum verməlidir. 

2.3 Sakrebulo üzvü və Sakrebulonun vəzifəli şəxsilərinin seçicilərlə görüşü
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 344-cü maddəsinin birinci 

bəndinin “v” yarımbəndinə əsasən, Sakrebulo üzvü heç olmasa üç aydan bir seçicilərlə görüş 
keçirmək vəzifəsini daşıyır. Bu öhdəlik Sakrebulonun üzvləri kimi, əlbəttə, Sakrebulonun 
vəzifəli şəxslərinə də (Sakrebulo sədrinə, sədrin müavininə, Sakrebulo komissiyalarına və 
Sakrebulonun fraksiya rəhbərliyinə) şamil olunur. 

Seçicilərlə görüş qrafi kinin Sakrebulo sədri tərəfi ndən təsdiqlənməsi arzuolunandır. Sakrebu-
lonun Əsasnaməsində (reqlamentində) seçicilərlə həm fərdi, həm də Sakrebulonun üzvlərinin 
qrup şəklində (məs., Sakrebulo fraksiyasının və ya Sakrebulonun komissiyasının) görüşünün 
mümkünlüyünün təsbiti zəruridir.

Seçicilərlə görüş qabaqcadan tərtib olunmuş gündəlik əsasında və ya onsuz keçirilə bilər. 
Seçicilərlə görüş məqsədilə, Sakrebulo salonundan, başqa binadan istifadə edilə bilər və yaxud 
görüş açıq səma altında keçirilə bilər. Seçicilərlə görüş günü, yeri, saatı, həmçinin, gündəlik (əgər 
vardırsa) Sakrebulo aparatı tərəfi ndən, görüşün keçirilməsindən bir həftə əvvəl dərc olunmalıdır.

2.4 Sakrebulo tərəfi ndən seçicilərin dinlənilmə qaydası (Sakrebulonun “açıq qapı 
iclası” )

Sakrebulo tərəfi ndən seçicilərin dinlənilməsi (Sakrebulonun “açıq qapı iclası”) seçicilərlə 
görüş formalarından biri kimi tətbiqi vətəndaşların fəallaşmasına yardım edir və onlara Sakre-
bulo və özünüidarə orqanlarının vəzifəli şəxslərini mövcud problemlərlə tanış etmək və onların 
həlli ilə bağlı mülahizələri söyləmək imkanını verir. Bu forma Sakrebulo üzvlərinin seçicilərlə 
fərdi görüşlərinin əvəzinə və ya vətəndaşlarla görüşün əlavə forması kimi tətbiq edilə bilər.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu seçicilərin dinlənilməsi 
(Sakrebulonun “açıq qapı iclası”) üsulunu və müvafi q olaraq, onun keçirilmə qaydasını 
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müəyyənləşdirməyib. Bundan başqa, bu məsələlərin Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə 
təsbiti arzuolunandır ki, bunun üçün də aşağıda verilmiş tövsiyə xarakterli öhdəliklərdən istifadə 
oluna bilər:

  Sakrebulo heç olmasa üç aydan bir seçicilərin dinlənilməsini həyata keçirir (Sakrebulonun 
“açıq qapı iclası”);
  Seçicilərin dinlənilməsi (Sakrebulonun “açıq qapı iclası”) Sakrebulonun sədrinin əmri ilə 
keçirilir, hansı ki, dinləmədən heç olmasa 7 gün əvvəl verilir;
  Seçicilərin dinlənilməsində (Sakrebulonun “açıq qapı iclası”) Sakrebulonun vəzifəli şəxsləri 
və Sakrebulo üzvləri, həmçinin icra başçısı (mer) və icra hakimiyyətinin (meriyanın) 
vəzifəli şəxsləri də iştirak etməlidirlər;
  Seçicilərin dinlənilməsində (Sakrebulonun “açıq qapı iclası”) iştirak etmək üçün özünüidarə 
vahidində qeydiyyatdan keçmiş seçici “açıq qapı iclasının” keçirilməsindən 2 gün əvvəl 
ərizə ilə Sakrebulo aparatına müraciət etməlidir;
  Sakrebulo aparatı daxil olmuş ərizələri qeydə alır və ərizəçi ilə razılaşaraq, “açıq qapı 
iclasında” məruzəçilərin siyahısını tərtib edir;
  “Açıq qapı iclasında” iştirakçıların ardıcıllığı ərizənin daxilolma ardıcıllığı ilə 
müəyyənləşdirilir. “ Açıq qapı iclasında” iştirak edən hər bir şəxsə məruzə etmək üçün 5 
dəqiqədən artıq verilmir;
  “Açıq qapı iclasında” qoyulmuş məsələlərlə bağlı debatlar keçirilmir. “Açıq qapı iclasında” 
çıxış edən seçiciyə sual vermək hüququ ancaq iclas sədrinə məxsusdur;
  Sakrebulo Aparatı “açıq qapı iclasının” protokolunun tərtibini təmin edir, iclasda qoyulmuş 
məsələləri qeydə alır və Sakrebulo bürosunun yaxın iclasında təqdim edir, hansı ki, təqdim 
olunmuş məsələlərin müvafi q komissiyaya və ya icra başçısına (merə) müzakirə üçün 
təqdim edilməsi haqqında qərar qəbul edir. 
  Sakrebulo aparatı “açıq qapı iclasında” iştirak edən şəxsi onun tərəfi ndən qoyulmuş 
məsələnin müzakirəsinin gedişatı ilə tanış edir və verilmiş məsələnin qanunvericiliklə təsbit 
olunmuş müddətdə həll olunmasına nəzarəti həyata keçirir.

2.5 İctimai rəyin öyrənilməsi
İctimai rəyin öyrənilməsi özünüidarə orqanları tərəfi ndən müzakirə olunacaq məsələyə 

əhalinin münasibətini öyrənmək üçün ən mühüm vasitələrdən biridir. İctimai fi krin 
öyrənilməsinin məqsədi müzakirə olunacaq məsələyə əhali, ictimai təşkilatlar, eləcə 
də başqa birliklər tərəfi ndən söylənilmiş rəylərin, təklifl ərin, tövsiyələrin toplanılması, 
sistemləşdirilməsi və bu məsələyə onların münasibətinin aydınlaşdırılmasıdır. Bu 
özünüidarə orqanlarının bu və ya digər məsələ ilə bağlı əhalinin mövqeyi barədə 
məlumatlanması üçün kifayət qədər effektiv mexanizmdir. Bu əhəmiyyətlidir, çünki, 
orqanik qanuna əsasən, özünüidarə yerli əhalinin maraqlarını nəzərə almaqla həyata 
keçirilməlidir. 
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“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 324-ci maddəsinin birinci 
bəndinin “q” yarımbəndi ilə Sakrebulo üzvünün seçici ilə münasibətinin vasitələrindən biri 
kimi ictimai fi krin öyrənilməsi göstərilmişdir. Sakrebulo üzvü Sakrebulonun müzakirə sahəsinə 
daxil olan məsələlərə seçicilərin münasibətini bilməlidir. Orqanik qanun ictimai fi krin öyrənilmə 
formalarını konkretləşdirmir. Bu təbiidir, çünki ayrı-ayrı tipli məsələlərlə bağlı müxtəlif 
formalı ictimai öyrənilmə həyata keçirilə bilər. Buna görə də Sakrebulo öz Əsasnaməsində 
(reqlamentində) ictimai fi krin öyrənilməsinin bir neçə formasını nəzərə alması arzuolunandır: 

  Qəsəbənin ümumi iclası;
  Əhali arasında sorğu;
  Televiziya verilişləri, internet və ya kütləvi informasiya və kommunikasiyanın başqa 
vasitələrindən istifadə etməklə məsələnin interaktiv müzakirəsi.

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) ictimai fi krin öyrənilməsi ilə bağlı nəticələrin 
dərc edilməsinin zəruriliyinin təsbiti əhəmiyyət kəsb edir. İctimai fi krin öyrənilməsinin nəticələri 
haqqında məlumat Sakrebulo, Sakrebulo bürosu, Sakrebulo komissiyası, Sakrebulonun 
müvəqqəti işçi qrupu, icra hakimiyyətinin (meriyanın) struktur vahidi və ərazi orqanı tərəfi ndən 
məsələnin müzakirəsi zamanı dinlənilməlidir.

a) Qəsəbənin ümumi iclası
Qəsəbə üçün vacib sosial-iqtisadi məsələnin müzakirəsi zamanı və əhalinin fi krinin 

öyrənilməsi məqsədilə, qəsəbədə yaşayan, seçki hüququna malik vətəndaşların iştirakı ilə 
qəsəbə seçicilərinin ümumi iclası keçirilə bilər.

Ümumi iclas keçirilə bilər: a) Sakrebulo sədrinin, Sakrebulo bürosunun, Sakrebulo 
komissiyasının və ya Sakrebulo fraksiyasının təşəbbüsü ilə; b) bu qəsəbədən Sakrebuloya 
üzv seçilən şəxsin təşəbbüsü ilə; c) qəsəbədə yaşayan seçicilərin 1 %-nin, lakin azı 30 şəxsin 
təşəbbüsü ilə.

Sakrebulo aparatı iclasın keçirilməsindən heç olmasa 10 gün əvvəl, qəsəbədə ümumi iclasın 
çağırılması, keçirilmə yeri, zamanı və iclasda müzakirə ediləcək məsələ haqqında məlumat dərc 
edir. 

İclasda qəsəbədə yaşayan əhalinin böyük hissəsinin iştirak etməsi üçün, əhalisinin sayı 1000 
nəfəri ötüb keçən qəsəbədə iclasın eyni və ya müxtəlif günlərdə, məhəllələr üzrə keçirilməsi 
arzuolunandır.  

İctimai fi krin öyrənilməsi məqsədilə, qəsəbənin ümumi iclasında yalnız bir məsələ 
müzakirəyə çıxarıla bilər. Lakin, bu qəsəbənin ümumi iclası tərəfi ndən özlərinin təşəbbüsü ilə 
yerli özünüidarənin səlahiyyətinə daxil olan başqa məsələlərin müzakirəsini istisna etmir. 

Qəsəbənin ümumi iclas aktına iclasın keçirilmə vaxtı və yeri, ümumi iclasda iştirakçıların 
sayı, müzakirə olunmuş məsələ (məsələlər) və qəbul edilmiş qərar (qərarlar) daxil edilir. 
Qəsəbənin ümumi iclas aktı qəsəbənin ümumi iclasında oxunmalı və bildirilmiş rəyləri nəzərə 
almaqla özünüidarənin səlahiyyətli şəxsi, bu məntəqədən seçilmiş Sakrebulo üzvü, Sakrebulo 
aparatının nümayəndəsi və iclasın azı 5 iştirakçısı tərəfi ndən imzalanmalıdır. Qəsəbənin ümumi 

Özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı



219

iclasının qərarı Sakrebulo aparatı tərəfi ndən iclasın keçirilməsindən beş gün müddətində dərc 
olunmalıdır. 

c) Əhali arasında sorğu
Əhali arasında sorğu özünüidarə vahidində yaşayan seçicilər arasında və ya onların hissəsində 

(qəsəbədə və ya qəsəbələr qrupunda) yerli özünüidarənin səlahiyyətinə aid məsələ ilə bağlı 
əhalinin fi krinin öyrənilməsi məqsədilə keçirilə bilər. 

Sorğu Sakrebulonun sərəncamı daxilində keçirilir və təşkilini Sakrebulo Aparatı təmin edir. 
Sorğunun keçirilmə forması (seçkili sosial sorğu, özünüidarə vahidinin (qəsəbənin, qəsəbələr 
qrupunun) əhalisi arasında bir konkret məsələ üzrə sorğunun keçirilməsi və s.) Sakrebulonun 
sərəncamı ilə müəyyənləşir. Sakrebulo aparatı əhali arasında keçirilmiş sorğunun nəticələrini 
yekunlaşdırıldıqdan beş gün müddətində dərc edir. 

ç) Televiziya verilişləri, internet və ya kütləvi informasiya və kommunikasiyanın başqa 
vasitələrindən istifadə etməklə məsələnin interaktiv müzakirəsi

Televiziya verilişləri, internet və ya kütləvi informasiya və kommunikasiyanın başqa 
vasitələrindən istifadə etməklə məsələnin interaktiv müzakirəsi konkret məsələyə əhalinin 
münasibətinin öyrənilməsi üçün ən müasir və çevik vasitədir. 

İnteraktiv müzakirənin özünəməxsusluğu həm də ondadır ki, onun təşəbbüskarı kimi nəinki 
təkcə Sakrebulo, eləcə də televiziyanın özü, yaxud da kütləvi informasiya və kommunikasiyanın 
başqa vasitəsi də çıxış edə bilər. Sakrebulo maksimal dərəcədə, heç olmasa onda Sakrebulo 
nümayəndələrinin məcburi iştirakı formasında belə təşəbbüsləri təşviq etməlidir. 

İctimai fi krin öyrənilməsi məsələsini müəyyənləşdirərkən Sakrebulo iclasında müzakirənin 
keçirilməsinə qədər aşağıda sadalanmış məsələlərdə ictimai fi krin öyrənilməsinin məcburi 
olmasının Sakrebulo tərəfi ndən təsbiti əhəmiyyətlidir: 

  Özünüidarə vahidinin prioritetlərini əks etdirən sənəd;
  Yerli büdcə və onun yerinə yetirilməsinin illik hesabatı;
  Bələdiyyə proqramları;
  Özünüidarə vahidində inzibati vahidin yaradılması və ləğvi;
  Özünüidarə vahidinin sərhədlərində dəyişiklik;
  Özünüidarə vahidinin simvolu; 
  Özünüidarə vahidinin ərazi-məkan planlaşdırılması;
  Özünüidarə vahidinin ərazisinin zonalara bölünməsi, onların sərhədlərinin 
müəyyənləşdirilməsi və dəyişilməsi;
  Coğrafi  obyektlərin adlandırılması;
  Dəyəri yerli büdcənin xərclərinin 5 %-ni keçməmək şərti ilə satınalma işini həyata keçirə 
bilər. 

Bu cür yanaşma, vətəndaşlar üçün, özünüidarə orqanlarının bu məsələlərlə vətəndaşların 
fi krini nəzərə almadan qərar qəbul etməyəcəklərinə real təminat yaradacaq.
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III Fəsil. Özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların 
iştirakının formaları

3.1 Sakrebulo, Sakrebulo komissiyası, Sakrebulonun müvəqqəti işçi 
qrupunun iclaslarına dinləyici kimi gəlmək qaydası

İstənilən şəxsin əvvəlcədən icazə almadan Sakrebulonun, Sakrebulo komissiyasının, 
Sakrebulonun müvəqqəti işçi qrupunun açıq iclaslarında dinləyici kimi gəlmək hüqu-
qu vardır. Sakrebulonun, Sakrebulo komissiyasının, Sakrebulonun müvəqqəti işçi qru-
punun iclas salonunda iclasa gəlmək istəyən vətəndaşlar üçün yerlər ayrılmalıdır. Əgər 
ayrılmış yerlər gəlmək istəyən vətəndaşların sayından azdırsa, Sakrebulo aparatı iclasın 
yayımlanmasını və ya əllərində olan elə texniki vasitələrdən istifadəni təmin etməlidir ki, 
onun vasitəsi ilə iştirak etmək istəyənlərə iclası dinləmək imkanı verəcək.

İclasd dinləyici kimi gəlmək heç də iclasda iştirak etmək hüququ demək deyil, 
buna görə, Sakrebulonun, Sakrebulo komissiyasının, Sakrebulonun müvəqqəti ışçi 
qrupunun iclasına dinləyici kimi gələn şəxs, yalnız Sakrebulo sədrinin razılığı ilə, 
məruzəçilərə sual verə bilər, açıqlama, elan, məlumat və ya müraciət edə bilər. 

3.2 Sakrebulo, Sakrebulo komissiyası, Sakrebulonun müvəqqəti işçi 
qrupunun iclaslarında iştirak etmək qaydası

İclasda iştirak vətəndaşın iclasda passiv iştirakını deyil, müzakirə olunacaq məsələyə 
fi krinin bildirməsini, məruzəçiyə sualla müraciəti, arqumentlərin göstərilməsi və öz 
mövqeyini müdafi ə etməni nəzərdə tutur. “Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın 
orqanik qanununun 58³-ci maddəsinə əsasən, bu hüquqdan özünüidarə vahidində 
qeydiyyatdan keçmiş seçici istifadə edə bilər. 

Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) vətəndaşın iclaslarda iştirakı 
prosedurunun təfsilatı ilə göstərilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sakrebulonun 
Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə özünüidarə vahidində qeydiyyatdan keçmiş seçicinin 
iclasdan 2 gün əvvəl yazılı surətdə Sakrebulo aparatına müraciət etməsi təsbit oluna 
bilər. 

Sakrebulonun, Sakrebulo komissiyasının, Sakrebulonun müvəqqəti işçi qrupunun 
iclasına gələn (iştirak edən) şəxs iclas salonunda iştirak edən şəxslər üçün ayrılmış 
xüsusi yerləri tutmalı və Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə təsbit olunmuş 
qaydaya riayət etməlidirlər.

Əgər vətəndaş iclaslarda şifahi çıxışla deyil, yazılı formada iştirak etmək istəyirsə, 
belə halda “ Ümumi İnzibati Məcəllənin ” 1064 -cı maddəsinə əsasən, nəinki təkcə 
qeydiyyatdan keçmiş seçicinin, həmçinin hər bir kəsin şəxsiyyətini göstərməklə və 
ya onsuz, Sakrebuloya, Sakrebulo bürosuna, Sakrebulo komissiyasına, Sakrebu-
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lonun müvəqqəti işçi qrupuna, özünüidarənin vəzifəli şəxslərinə onların səlahiyyət 
dairəsinə daxil olan məsələlərlə bağlı rəylərini bildirmək hüququ var.

3.3 Seçicilər tərəfi ndən Sakrebulonun növbədənkənar iclasının 
çağırılması və iclasın keçirilməsi qaydası

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunun 24-cü maddəsinin 
birinci bəndinin “e” yarımbəndinə əsasən, Sakrebulonun növbədənkənar iclasının 
çağırılmasının əsasından biri müvafi q özünüidarə vahidinin ərazisində qeydiyyat-
dan keçmiş seçicilərin ümumi sayının azı 3 %-inin tələbidir. Seçicilər tərəfi ndən bu 
hüququn reallaşdırılması üçün, eləcə də petisiya üçün, Sakrebulonun Əsasnaməsində 
(reqlamentində) imzaların toplanması, imzaların yoxlanılması və növbədənkənar 
iclasın keçirilməsi qaydası müəyyənləşdirilməlidir. Bu məqsədlə, Sakrebulonun 
Əsasnaməsində (reqlamentində) növbəti prosedurlar əks oluna bilər:

1) Ərizə ilə müraciət və imzaların toplanması blanklarının verilməsi qaydası 
  Müvafi q özünüidarə vahidində qeydiyyatdan keçmiş azı 5 nəfərlik qrupun Sakre-
bulonun növbədənkənar iclasının çağırılması prosedurunun başlanması haqqında 
Sakrebulo aparatına müraciət etmək hüququ var;
  İnvestisiya qrupunun azı 5 üzvü tərəfi ndən imzalanmış ərizə yazılı formada 
təqdim olunmalıdır. Ərizəyə növbədənkənar iclasın çağırılma motivasiyası və 
müzakirə ediləcək məsələni (məsələləri) qeyd etməklə iclasın gündəliyinin 
layihəsi də əlavə olunmalıdır;
  Sakrebulo aparatı daxil olmuş ərizəni dərhal qeydiyyatdan keçirir və ərizəni 
gətirən şəxsə imzaları toplamaq üçün Sakrebulonun növbədənkənar iclasının 
çağırılmasının tərəfdarlarının imzalarının toplannması blanklarını təqdim edir;
  Tərəfdarların imzalarının toplanması blankında özünüidarə vahidində 
qeydiyyatdan keçmiş seçicinin: a) adı və soyadı; b) doğum tarixi (il, ay və tarix); 
c) Gürcüstan vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin (Gürcüstan vətəndaşının paspor-
tunun) və şəxsi nömrələri; ç) qeydiyyat yeri (Gürcüstan vətəndaşının qeydiyyat 
vəsiqəsinə əsasən); d) imza tarixi; e) imzası göstərilməlidir. 
  Blankda imzaların toplanmasına cavabdehlik daşıyan şəxsin adı, soyadı, 
qeydiyyat yeri (Gürcüstan vətəndaşının qeydiyyat vəsiqəsinə əsasən) və əlaqə 
telefon nömrəsi, həmçinin, bu şəxsin imzası ilə təsdiqlənmiş, blankın doldurul-
ma tarixi;
  Tərəfdarların blankına təşəbbüs qrupu tərəfi ndən təqdim olunmuş Sakrebulonun 
növbədənkənar iclasının çağırılması motivasiyası və müzakirə ediləcək məsələni 
(məsələləri) göstərməklə iclasın gündəliyinin layihəsi də əlavə olunmalıdır. Sakre-
bulo aparatının səlahiyyətli şəxsi təqdim olunmuş Sakrebulonun növbədənkənar 
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iclasının çağırılması motivasiyasının, iclasın gündəliyinin layihəsinin və 
tərəfdarların blankının cildlənməsini, verilmə tarixinin göstərilməsini və sənədin 
imza ilə təsdiqlənməsini təmin edir. 

2) İmzanın yoxlanılması qaydası. Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) 
imzaların yoxlanılması qaydasını müəyyənləşdirərkən “Gürcüstan Seçki Məcəlləsinin” 
imzalarının yoxlanılması qaydasını təsbit edən normalar analogiyasından istifadə 
oluna bilər. Xüsusən,

  Sakrebulo aparatının səlahiyyətli şəxsi təşəbbüslərlə birgə, təsadüfi  seçki əsasında 
,tərəfdarların imzalarının qanunla təsbit olunmuş sayının 20 faizinin doğruluğunu 
ardıcıllığı gözləmədən yoxlayır. Əgər onlardan azı 10 faizinin batil olması halında, 
həmin qayda ilə, tərəfdarların imzalarının eyni sayını yenidən yoxlayırlar. Onun 
azı 10 faizinin batil olması zamanı, tərəfdarların siyahısının batil olmuş hissəsi 
təşəbbüsçülərə qaytarılır və nöqsanların aradan qaldırılması üçün 2 gün müddət veri-
lir. Təşəbbüskarlar tərəfi ndən təqdim olunmuş tərəfdarların siyahısının düzəldilmiş 
hissəsi ilə birlikdə yerdə qalan siyahını, yuxarıda göstərilmiş qayda ilə Sakre-
bulo aparatının səlahiyyətli şəxsi tərəfi ndən yenidən yoxlanılır. Əgər tərəfdarların 
imzalarının müəyyənləşdirilmiş saydan çoxu yenidən batil olarsa, bu zaman 
tərəfdarların siyahısı tamamilə ləğv olunur və təşəbbüskara rədd cavabı verilir;
  Tərəfdarlar siyahısında seçicinin imzası o zaman batil sayılır ki: a) ad və soyad 
ya göstərilməyib, ya da natamam göstərilib; b) doğum tarixi (il, ay və tarix) 
ya göstərilməyib, ya da natamam göstərilib; c) qeydiyyat yeri (məskunlaşma 
məntəqəsi, küçənin, evin və binanın nömrələri) ya göstərilməyib, ya da natamam 
göstərilib; ç) imza tarixi ya göstərilməyib, ya da tərəfdarların siyahısının tərtib 
olunma tarixi ilə üst-üstə düşmür; d) imzalamayıb, ya başqa şəxs tərəfi ndən 
imzalanıb və bunu əvəzində imza atılan seçici yazılı şəkildə təsdiq edir; e) imza-
layan şəxs özünüidarə vahidində qeydiyyatdan keçmiş seçici deyil; ə) Gürcüstan 
vətəndaşının şəxsiyyət (Gürcüstan vətəndaşının pasportunun) vəsiqəsinin və 
şəxsi nömrələri tam və ya yaxud düzgün göstərilməyib.

3) Növbədənkənar iclasın çağırılması
Müvafi q özünüidarə vahidində qeydiyyatdan keçmiş seçicilərin imzalarının heç 

olmasa 3%-nin həqiqiliyi təsdiqlənərsə, imzaların təhvil verilməsindən 1 həftə 
müddətində Sakrebulonun növbədənkənar iclası keçirilməlidir.

Seçicilərin istəyi ilə çağırılmış Sakrebulonun növbədənkənar iclasının gündəliyi 
Sakrebulonun növbədənkənar iclasının çağırılmasının təşəbbüskarı seçicinin 
(seçicilərin təşəbbüs qrupunun) təqdim etdiyi iclasın gündəliyinin layihəsi əsasında 
və orada qeyd edilmiş müzakirə olunacaq məsələlərin ardıcıllığını nəzərə almaqla 
müəyyənləşir və təsdiq olunur. 
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Sakrebulonun növbədənkənar iclasının çağırılması tələbinin təşəbbüs qrupu-
nun nümayəndəsinə növbədənkənar iclasın gündəliyi ilə müəyyənləşdirilmiş bütün 
məsələlərin müzakirəsində iştirak etmək imkanı verilməlidir. O cümlədən, məruzə 
etməli, məsələlərə rəy bildirməli, növbədənkənar iclasın gündəliyi ilə nəzərə alınmış 
bütün məsələlərlə bağlı Sakrebulonun qərar layihəsi ilə tanış olmalı və Sakrebulonun 
qərar layihəsi ilə bağlı rəy, mülahizələr və ya tövsiyələr söyləməlidir. 

3.4 Sakrebulonun qərar layihəsinin petisiya ilə təşəbbüslənməsi qaydası
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunun 58²-ci maddəsi 

seçicilərin petisiya qaydası ilə Sakrebulonun qərar layihəsinin təşəbbüslənməsini 
nəzərdə tutur:

“58²-ci maddə Sakrebulonun qərar layihəsinin petisiya ilə təşəbbüslənməsi qaydası
1. Özünüidarə vahidində qeydiyyatdan keçmiş seçicilərin azı 1%-nin Sakrebu-

lonun qərar layihəsini hazırlamaq və daxil etmək, yaxud da Sakrebulonun normativ 
aktının ləğvi, normativ akta dəyişikliklərin və ya əlavələrin edilməsi haqqında təklif 
vermək hüququna malikdir. 

2. Petisiya qaydası ilə məsələ yazılı şəkildə, Sakrebulonun qərar layihəsi 
formasında təqdim edilə bilər;

3. Petisiya qaydası ilə təqdim edilmiş layihəni özünüidarə vahidində 
qeydiyyatdan keçmiş seçicilərin azı 1%-i imzalamalıdır; 

4. Petisiya qaydası ilə təqdim edilmiş layihəyə bu qərarın qəbul edilməsinin 
vacibliyinin əsaslandırılması, layihənin müəllifi nin (müəllifl ərinin) və Sakrebulo 
iclasında təyin olunmuş məruzəçinin kimliyi və ünvanı əlavə edilməlidir.

5. Qanunla təsbit edilmiş qayda ilə təqdim edilən petisiyanı Sakrebulo aparatı 
qeydiyyatdan keçirir;

6. Sakrebulo petisiya qaydası ilə verilmiş layihəni qeydiyyata alındıqdan bir ay 
müddətində təklifl ərin təşəbbüslənməsi imkanını verir. Bu səlahiyyətdən istifadə 
etmək üçün Sakrebulo Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə imzaların toplanması, imzaların 
həqiqiliyinin yoxlanılması və təqdim olunmuş layihənin, yaxud təklifi n qeydiyyatı 
proseduru müəyyənləşməlidir.

7. Petisiya ilə təşəbbüslənmə prosesinin başlanması haqqında ərizə ilə müraciət, 
imzaların toplanması blankının verilməsi və imzaların yoxlanılması qaydasını 
müəyyənləşdirərkən, seçicilər tərəfi ndən Sakrebulonun növbədənkənar iclasının 
çağırılması üçün təsbit olunmuş qaydalardan istifadə oluna bilər, lakin, “Normativ akt-
lar haqqında” Gürcüstan qanununa əsasən tərtib olunmuş Sakrebulonun qərar layihəsi 
və izahat vərəqəsi əlavə olunmalı, normativ aktın Sakrebulo iclasında müzakirəsinin 
təxmini vaxtı, layihə müəllifi nin (müəllifl ərinin) və Sakrebulo iclasında təyin olunmuş 
məruzəçinin kimliyi və ünvanı qeyd edilməlidir. Sakrebulo Əsasnaməsi (reqlamenti) 
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ilə növbədənkənar iclasın çağırılmasından fərqli olaraq, petisiyaya görə imzaların 
toplanması üçün daha uzun müddət (məsələn, 30 gün) müəyyənləşdirilə bilər. 

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunun 58²-ci maddəsinin 6-cı 
bəndinə əsasən, Sakrebulo petisiya qaydası ilə təqdim olunmuş layihəni qeydiyyatdan 
bir ay müddətində Sakrebulo iclasında müzakirə etməyə borcludur. Təşəbbüskarlar 
tərəfi ndən imzaların Sakrebulo aparatına təhvil verildiyi gün layihənin qeydiyyatdan 
keçməsi hesab olunmalıdır. 

Sakrebulo iclasında petisiya qaydası ilə təqdim olunmuş layihənin müzakirəsində 
məruzəçi statusu, məşvərət səs hüququ ilə layihənin təşəbbüskarları tərəfi ndən təyin 
olunmuş məruzəçi iştirak edir. 
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IV Fəsil. Özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların 
iştirakına kömək edən institutlar və vasitələr

4.1 Özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların müştərək iştirak 
etməsinə kömək edən institutlar

Məlumatlandırılma və özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakını 
təmin etmək məqsədilə, Sakrebulo öz Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə əhalinin təmsilçiləri 
ilə permanent əlaqədə olan daimi fəaliyyətli institutların yaradılması arzuolunandır. Belə 
institutlar ola bilər:

  Sakrebulonun Ümumi yığıncağı;
  Sakrebulo komissiyasının məsləhət şurası.

4.2 Ümumi yığıncaq
Ümumi yığıncağın yaradılmasının məqsədi Sakrebulonun cəmiyyətin ən aktiv 

qrupları ilə (məs., özünüidarə vahidində fəaliyyət göstərən müxtəlif ictimai təşkilatlarla) 
və özünüidarənin iqtisadi inkişafı ilə (istehsalat obyektləri) bağlı olan dairələrlə daimi 
əlaqəsinin olmasıdır. Ümumi yığıncaq Sakrebulonun məsləhət orqanı olacaq, hansı 
ki, Sakrebulonun sərəncamı əsasında yaradılır və özünüidarə vahidinin ərazisində 
fəaliyyət göstərən sahbkar və qeyri-sahibkar (qeyri-kommersiya) hüquqi şəxslərin 
nümayəndələrindən ibarət olur.

Ümumi yığıncağın səlahiyyətinə aid ola bilər:
  Sakrebulonun fəaliyyət planı və Sakrebulonun və ya Sakrebulo bürosunun 
gündəliyinin layihəsini qabaqcadan müzakirə etmək, layihə ilə bağlı özünün 
mülahizələrini və tövsiyələrini bildirmək;
  Sakrebulo və yaxud da Sakrebulo bürosunun gündəliyinə ayrıca məsələlərin daxil 
edilməsini təklif etmək;
  Sakrebulo iclasında müzakirə ediləcək normativ aktların layihələrini qabaqcadan 
müzakirə etmək və öz rəyini bildirmək;
  Xüsusi gündəlik əsasında Sakrebulo bürosu və Ümumi yığıncağın birgə iclasının 
keçirilməsini tələb etmək;
  Sakrebulo və ya icra başçısına (merə) müvafi q özünüidarə vahidində mövcud 
problemlərlə və onların mümkün həlli yolları haqqında təklifl əri hazırlamaq, 
müzakirə etmək və təqdim etmək;
  Yerli özünüidarənin vəzifəli şəxslərinin və Sakrebulo üzvlərinin hesabatlarını 
dinləmək;
  Özünüidarə vahidinin əhalisi arasında sorğunun və ictimai müzakirələrin keçirilməsini 
təşkil etmək.
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Ümumi yığıncağa üzv olmaq könüllüdür. Özünüidarə vahidinin ərazisində fəaliyyət 
göstərən kommersiya, yaxud qeyri-kommersiya (qeyri-ticari) hüquqi şəxsin ümumi 
yığıncağın yaradılması haqqında Sakrebulonun sərəncamının dərc edilməsindən sonra, 
istənilən vaxt, Sakrebulo aparatına ümumi yığıncaqda üzv kimi qeydiyyatdan keçmək 
üçün müraciət etmək hüququ var. Ümumi yığıncağın legitimliyi üçün onun üzvlərinin 
sayının məhdudlaşdırılmaması əhəmiyyətlidir.

Ümumi yığıncaq Sakrebulo sədrinin sərəncamı ilə ayda bir dəfə çağırılır. Ümumi 
yığıncağın növbədənkənar iclası ümumi yığıncaqda qeydiyyatdan keçmiş azı 5 üzvünün 
təşəbbüsü ilə, Sakrebulo aparatına təklifi n verilməsindən 10 gün müddətində çağırıla 
bilər. 

Ümumi yığıncağın iclasında Sakrebulonun sədri və icra başçısı (mer) və ya onların 
səlahiyyətli nümayəndələri iştirak etməlidir. Ümumi yığıncağın iclas protokolunun tərtibi 
və iclasın keçirilməsinin təşkilini Sakrebulo aparatı təmin edir. Lazımi halda, Sakrebu-
lonun və ümumi yığıncağın birgə iclası keçirilə bilər.

4.3 Sakrebulo komissiyasının məsləhət şurası
Sakrebulonun məsləhət şurası məşvərət-məsləhət orqanıdır, hansının ki, əsas funksiyası 

komissiya iclasında müzakirə olunacaq məsələ ilə bağlı mütəxəssis mülahizələri 
nimüqayisə etməkdir. 

Məsləhət şurası komissiyanın qərarı ilə yaradıla bilər. Komissiyanın məsləhət şurasının 
tərkibinə müvafi q sahənin səriştəli, lazımi təcrübəsi olan ekspert-məsləhətçilər, eləcə də 
maraqlanan hüquqi şəxslər dəvət olunmalıdır. Komissiya şurasının heyət tərkibini dəvət 
olunmuş şəxslərin razılığı ilə Komissiya sədri müəyyənləşdirir. O, Məsləhət şurasının 
iclaslarını çağırır və sədrlik edir və Şura üzvləri ilə əvvəlcədən məsləhətləşdikdən sonra 
Məsləhət şurasının iclasının gündəliyini müəyyənləşdirir.

Məsləhət şurası, komissiya sədrinin təklifi  ilə komissiya iclasında müzakirə ediləcək 
məsələləri öncədən müəyyənləşdirir və müvafi q tövsiyə və təklifl əri hazırlayır. Komis-
siya sədrinin, komissiya və komissiyanın məsləhət şurasının təşəbbüsü ilə komissiya və 
məsləhət şurası birgə iclas keçirə bilərlər. Məsləhət şurasının iclasının keçirilməsinin 
təşkilini Sakrebulo aparatı təmin edir. 
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V Fəsil. İctimai nəzarətin formaları

5.1 Vətəndaşlar tərəfi ndən yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə 
ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanunu ictimai nəzarətin xüsusi 
formasını təsbit etməyib, belə ki, vətəndaşlar tərəfi ndən yerli özünüidarə orqanlarının ic-
timai nəzarət, əsasən bu orqanlar və vəzifəli şəxslər tərəfi ndən təqdim olunmuş hesabatın 
dinlənilməsi və qiymətləndirilməsi təzahür edir.

“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 5-ci maddəsinin 
“z” yarımbəndi yerli özünüidarənin həyata keçirilməsinin əsas prinsipi kimi yerli 
özünüidarənin orqanlarının və vəzifəli şəxslərin əhali qarşısında məsuliyyət daşımasıdır, 
lakin həmin qanunun 58²-ci maddəsində , “ Özünüidarə vahidində qeydiyyatdan keçmiş 
seçicinin məhdudiyyətsiz yerli özünüidarənin vəzifəli şəxsinin və Sakrebulo üzvünün 
ictimai hesabatını dinləmək hüququ var ”. Belə ki, Sakrebulonun Əsasnaməsi (reqla-
menti) ilə yerli özünüidarə orqanlarının və vəzifəli şəxslər tərəfi ndən əhaliyə hesabatın 
təqdimedilmə qaydası və formasının təsbiti vacibdir. 

Yerli özünüidarə orqanları, yaxud vəzifəli şəxsləri tərəfi ndən əhaliyə hesabatın 
təqdim edilməsi yalnız göstərilmiş fəaliyyət haqqında vətəndaşları məlumatlandırmaqla 
məhdudlaşmır. Lakin, hesabatın təqdim edilməsi yalnız dinləməklə bitmir, belə ki, he-
sabat vətəndaşlar tərəfi ndən müzakirə olunmalı və qiymətləndirilməlidir və hesabatın 
təqdimi ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi xarakterini daşıyır. O da nəzərə alınıb 
ki, hesabat təkcə göstərilmiş fəaliyyəti əhatə etməməlidir. Hesabatda növbəti il üçün 
fəaliyyətin əsas istiqamətlərinin göstərilməsi vacibdir. Seçici təkcə görülmüş işləri deyil, 
özünüidarə orqanının, yaxud da vəzifəli şəxsin gələcəkdə hansı fəaliyyəti planlaşdırdığını 
dinləməlidir. 

5.2  Sakrebulo sədrinin hesabatı
Sakrebulo sədri özünüidarə vahidinin rəhbəridir. Buna görə də onun fəaliyyətinin 

hesabatı Sakrebulo iclasının mühakimə obyekti ola biləcək əhəmiyyətli sənədlərdən 
biridir. Sakrebulo sədrinin hesabatının təqdim olunması və müzakirəsi proseduru Sakre-
bulo Əsasnaməsi (reqlamenti) ilə müəyyənləşdirilməlidir. 

Sakrebulo sədri Sakrebuloya onun tərəfi ndən göstərilmiş fəaliyyət haqqında hər il 
hesabat təqdim etməyə öhdəlik daşıyır. Arzuolunandır ki, hesabat ilin sonunda təqdim 
olunsun və il ərzində göstərilmiş fəaliyyət qiymətləndirilsin. Sakrebulonun Əsasnaməsi 
(reqlamenti) ilə Sakrebulo sədrinin növbədənkənar hesabatının dinlənilməsi də nəzərdə 
tutula bilər. Bu məqsədlə, Sakrebulonun Əsasnaməsində (reqlamentində) yazıla bilər ki, 
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Sakrebulonun qərarı ilə Sakrebulonun sədri bu qərarın qəbulundan bir ay müddətində 
onun fəaliyyəti haqqında növbədənkənar hesabatı təqdim etməlidir. 

Sakrebulo sədrinin hesabatının dinlənilməsinin ictimailiyini təmin etmək məqsədilə, 
hesabatın mətni, müzakirə günü, yeri və saatını Sakrebulo aparatı hesabatın təqdim 
edilməsindən bir həftə əvvəl dərc etməlidir. Sakrebulo sədrinin hesabatı gündəliyə daxil 
edilir və onun dinlənilməsi, müzakirəsi və qiymətləndirilməsi Sakrebulonun iclasında 
həyata keçirilməlidir. 

Sakrebulo sədri, özünün fəaliyyəti hesabatından başqa, hər ilin sonunda Sakre-
bulonun fəaliyyətinin hesabatını hazırlamağa və dərc etməyə borcludur. Sakrebulo 
aparatı Sakrebulonun fəaliyyət hesabatı mətninin dərc edilməsini və onunla tanışlığın 
əlçatan olmasını təmin etməlidir. Sakrebulonun fəaliyyəti hesabatının Ümumi yığıncaq 
tərəfi ndən müzakirə edilməsi arzuolunandır. Eyni zamanda, Sakrebulonun fəaliyyətini 
qiymətləndirmək məqsədilə, ictimai fi krin öyrənilməsi də həyata keçirilə bilər. 

5.3  Yerli özünüidarənin vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətinin hesabatları
“Yerli özünüidarə haqqında” Gürcüstanın orqanik qanununun 584-ci maddəsinin 2-ci 

bəndinə əsasən, “ Yerli özünüidarənin vəzifəli şəxsi və Sakrebulo üzvü heç olmasa ildə bir 
dəfə seçicilərlə ümumi görüş keçirməli və onlar qarşısında göstərilmiş fəaliyyət haqqında 
hesabatla çıxış etməli, hesabatın dinlənilməsi zamanı seçicilər tərəfi ndən verilmiş 
sualları cavablandırmalıdırlar ”. Qanunun bu tələbindən irəli gələrək, özünüidarənin 
vəzifəli şəxsləri, Sakrebulo bürosunun üzvləri, icra başçısı (mer), icra hakimiyyəti 
(meriya) xidmətinin rəhbərləri və icra hakimiyyətinin (meriyanın) ərazi orqanlarının 
rəhbərləri ildə bir dəfə hesabat verməyə və seçicilərlə ümumi görüş keçirməyə borclu-
durlar. Arzuolunandır ki, hesabat ilin sonunda təqdim olunsun və il ərzində göstərilmiş 
fəaliyyət qiymətləndirilsin. 

Ümumi görüşün daha yaxşı təşkili məqsədilə, iclasın keçirilməsindən bir həftə əvvəl, 
vəzifəli şəxslərin hesabatları və yeri və tarixi göstərməklə ümumi görüşün keçirilməsi 
haqqında məlumatın dərc edilməsi arzuolunandır. İcra hakimiyyətinin (meriyanın) 
səlahiyyəti hesabatı müvafi q inzibati vahiddə yaşayan seçicilərin yanında müzakirə edilə 
bilər. Hesabatı təhvil verərkən, seçicilər tərəfi ndən söylənilmiş rəyləri və tövsiyələri 
göstərməklə protokolun tərtib edilməsi arzuolunandır. 

Özünüidarənin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı


