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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 
 ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 
 

ՌՈԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ-
ԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 35-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ 135-ՐԴ 
ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ` ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 

Քաղ. Երևան                                                                               4 սեպտեմբերի 2019 թ. 
  

Սահմանադրական դատարանը` կազմով. Հ. Թովմասյանի (նախագահող),                 

Ա. Գյուլումյանի (զեկուցող), Ա. Դիլանյանի (զեկուցող), Ֆ. Թոխյանի (զեկուցող),                  

Ա. Թունյանի (զեկուցող), Ա. Խաչատրյանի (զեկուցող), Հ. Նազարյանի (զեկուցող),              

Ա. Պետրոսյանի (զեկուցող),  

մասնակցությամբ (գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում)՝  

դիմողի ներկայացուցիչ` փաստաբան Ա. Վարդևանյանի, 

գործով որպես պատասխանող կողմ ներգրավված` Ազգային ժողովի ներկայա-

ցուցիչ` Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական փորձաքննության վարչության 

իրավական ապահովման բաժնի պետ Ա. Քոչարյանի, 

համաձայն Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 1-ին կետի, 169-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 8-րդ կետի, ինչպես նաև «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանա-

դրական օրենքի 22 և 69-րդ հոդվածների, 

դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննեց «Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի 

հիման վրա` Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 

35-րդ հոդվածի և 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` Սահմանադրությանը համապատաս-

խանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործը: 
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Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքը (այսու-

հետ՝ նաև Օրենսգիրք) Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 01.07.1998 թ., Հանրա-

պետության նախագահի կողմից ստորագրվել` 01.09.1998 թ. և ուժի մեջ է մտել 

12.01.1999 թ.: 

Օրենսգրքի՝ սույն գործով վիճարկվող «Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական 

հետապնդումը բացառող հանգամանքներ» վերտառությամբ 35-րդ հոդվածը սահմանում 

է. 

«1. Քրեական գործ չի կարող հարուցվել և քրեական հետապնդում չի կարող իրա-

կանացվել, իսկ հարուցված քրեական գործի վարույթը ենթակա է կարճման, եթե` 

1) բացակայում է հանցագործության դեպքը. 

2) արարքի մեջ հանցակազմ չկա. 

3) վնաս պատճառած արարքը քրեական օրենքով համարվում է իրավաչափ. 

4) սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում բացակայում է դիմողի բողոքը. 

5) սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում տուժողը հաշտվել է կասկածյալի 

կամ մեղադրյալի հետ. 

6) անցել են վաղեմության ժամկետները. 

7) անձի նկատմամբ կա նույն մեղադրանքով օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ 

կամ դատարանի այլ որոշում, որը հաստատում է քրեական հետապնդման անհնարի-

նությունը. 

8) անձի նկատմամբ կա նույն մեղադրանքով քրեական հետապնդում իրականաց-

նելուց հրաժարվելու մասին հետաքննության մարմնի, քննիչի և դատախազի չվերաց-

ված որոշում. 

9) անձն արարքը կատարելու պահին չի հասել քրեական պատասխանատվության 

ենթարկելու` օրենքով նախատեսված տարիքին. 

10) անձը մահացել է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գործի վարույթն անհրա-

ժեշտ է մահացածի իրավունքների վերականգնման համար կամ ուրիշ անձանց նկատ-

մամբ նոր ի հայտ եկած հանգամանքների կապակցությամբ գործը վերսկսելու համար. 

 
 



3 
 

11) անձը կամովին հրաժարվել է հանցագործությունը մինչև վերջ հասցնելուց, եթե 

նրա փաստորեն կատարած արարքն այլ հանցակազմ չի պարունակում. 

12) անձը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի ընդհանուր մասի 

դրույթների ուժով ենթակա է ազատման քրեական պատասխանատվությունից. 

13) ընդունվել է համաներման մասին օրենք: 

11. Սույն հոդվածի առաջին մասի 10-րդ կետը չի տարածվում քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով անձին մահացած ճանաչելու 

դեպքերի վրա: Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով 

անձին մահացած ճանաչելը հիմք է անձի նկատմամբ քրեական հետապնդումը 

դադարեցնելու և քրեական գործի վարույթը կարճելու համար միայն Հայաստանի 

Հանրապետության գլխավոր դատախազի որոշմամբ: 

2. Քրեական հետապնդումը ենթակա է դադարեցման, իսկ գործի վարույթը ենթակա 

է կարճման` կատարված հանցագործությանը կասկածյալի կամ մեղադրյալի մասնակ-

ցությունն ապացուցված չլինելու արդյունքում, եթե սպառված են նոր ապացույցներ ձեռք 

բերելու բոլոր հնարավորությունները: 

3. Դատախազը, քննիչը, հայտնաբերելով քրեական գործի վարույթը բացառող հան-

գամանքներ, քրեական գործով մինչդատական վարույթի յուրաքանչյուր փուլում որոշում 

են կայացնում քրեական գործի վարույթը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը 

դադարեցնելու մասին: Դատախազն իրավասու է քրեական գործի վարույթը կարճելու 

կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշում կայացնել նաև գործը 

դատարան ուղարկելուց հետո, բայց մինչև դատական նիստում գործի քննությունն 

սկսվելը: 

4. Մեղադրողը, դատարանում հայտնաբերելով քրեական հետապնդումը բացառող 

հանգամանքներ, պարտավոր է հայտարարել ամբաստանյալի նկատմամբ քրեական 

հետապնդում իրականացնելուց հրաժարվելու մասին: Ամբաստանյալի նկատմամբ 

քրեական հետապնդում իրականացնելուց հրաժարվելու մասին մեղադրողի հայտարա-
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րությունը դատարանի համար քրեական գործի վարույթը կարճելու և քրեական հետա-

պնդումը դադարեցնելու հիմք է: 

5. Դատարանը, հայտնաբերելով քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանք-

ներ, լուծում է ամբաստանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու 

հարցը: 

6. Սույն հոդվածի առաջին մասի 6-րդ և 13-րդ կետերում նշված հիմքերով գործի 

վարույթի կարճում և քրեական հետապնդման դադարեցում չի թույլատրվում, եթե դրա 

դեմ առարկում է մեղադրյալը: Այս դեպքում գործի վարույթը շարունակվում է սովորա-

կան կարգով: 

Սույն հոդվածի առաջին մասի 13-րդ կետում նշված հիմքով գործի հարուցման 

մերժում, վարույթի կարճում և քրեական հետապնդման դադարեցում չի թույլատրվում, 

եթե չի հատուցվել կամ այլ կերպ չի հարթվել պատճառված վնասը, կամ առկա է վեճ 

հատուցման ենթակա վնասի կապակցությամբ: Այս դեպքում ևս գործի վարույթը 

շարունակվում է սովորական կարգով: Սույն պարբերությամբ նախատեսված կարգա-

վորումը գործում է, եթե համաներման մասին օրենքով այլ բան նախատեսված չէ»: 

Օրենսգրքի՝ սույն գործով վիճարկվող «Խափանման միջոց կիրառելու հիմքերը» 

վերտառությամբ 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է. 

«2. Կալանավորումը մեղադրյալի նկատմամբ կարող է կիրառվել միայն այն դեպ-

քում, երբ կա հիմնավոր կասկած, որ նա կատարել է այնպիսի հանցանք, որի համար 

նախատեսվող ազատազրկման ձևով պատժի առավելագույն ժամկետը մեկ տարուց 

ավելի է, և կան բավարար հիմքեր ենթադրելու, որ մեղադրյալը կարող է կատարել սույն 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված որևէ գործողություն»: 

Գործի քննության առիթը Ռոբերտ Քոչարյանի՝ 2019 թվականի մայիսի 29-ին Սահ-

մանադրական դատարան մուտքագրված դիմումն է: 

Ուսումնասիրելով դիմումը և կից ներկայացված փաստաթղթերը, կողմերի գրավոր 

բացատրությունները, գործում առկա մյուս փաստաթղթերը, ինչպես նաև Օրենսգրքի 

վերաբերելի կարգավորումները՝ Սահմանադրական դատարանը Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 
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1. Դիմողի դիրքորոշումները  

Դիմողը գտնում է, որ Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասին իրավակիրառ 

պրակտիկայում տրված մեկնաբանությունը, ինչպես նաև նույն Օրենսգրքի 35-րդ 

հոդվածը հակասում են Սահմանադրության 27-րդ և 63-րդ հոդվածներին: 

 Ըստ դիմողի՝ Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ամրագրված հիմնավոր 

կասկածի ինստիտուտը չի կարող հանդիսանալ Հանրապետության նախագահի գործա-

ռութային անձեռնմխելիության գնահատման մեխանիզմ՝ հաշվի առնելով առհասարակ 

անձեռնմխելիության էությունը և դրանով հետապնդվող նպատակները, քանի որ 

վերջինս ուղղված է նաև այդ երաշխիքից օգտվող անձանց պաշտպանությանը, այդ 

թվում՝ հիմնավոր կասկածի գնահատման տեսանկյունից: 

 Մինչդեռ դիմողը կարծում է, որ քննարկման առարկա քրեական գործի շրջանակ-

ներում Վճռաբեկ դատարանի 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի որոշմամբ Օրենսգրքի   

135-րդ հոդվածով ամրագրված հիմնավոր կասկածի ինստիտուտին տրվել է յուրովի 

մեկնաբանություն, ըստ որի՝ Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածով ամրագրված հիմնավոր 

կասկածի ինստիտուտը գործառութային անձեռնմխելիության պարտադիր բաղադրիչ է: 

 Դիմողը նաև ներկայացնում է Սահմանադրությամբ երաշխավորված՝ անձնական 

ազատության իրավունքի սահմանափակման՝ օրենքով սահմանված կարգի խախտման 

հիմնավորումներ: Մասնավորապես, այս կապակցությամբ դիմողը հայտնում է, որ միայն 

այն հանգամանքը, որ Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածը և դրան տրված դատական 

մեկնաբանությունը չեն անդրադառնում խափանման միջոցի կիրառման կարգին և 

դրանով սահմանված կարգավորումներին` բացառապես գործնականում մեկնաբանելով 

հիմնավոր կասկածի պայմանին վերաբերող նորմերը, ինքնին վկայում են 

Սահմանադրության 27-րդ հոդվածով երաշխավորված անձնական ազատության 

պաշտպանության երաշխիք հանդիսացող օրենքով սահմանված կարգի պահպանման 

ելակետային պայմանի խախտման մասին:  

Բացի դրանից, դիմողը նշում է, որ Սահմանադրությամբ երաշխավորված՝ 

անձնական ազատության իրավունքի սահմանափակման` օրենքով սահմանված կարգի 
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խախտում է այն, որ Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածով սահմանված պայմանների լիարժեք 

գնահատմանը պետք է հաջորդի կալանքի քննությունը, քանի որ դատարանը նշված 

հոդվածի ուժով կարող է առհասարակ անդրադարձ չկատարել կալանավորման հարցին՝ 

պայմանավորված քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքի առկայությամբ: Այս 

համատեքստում վերլուծելով տարբեր քրեական գործերի շրջանակներում Վճռաբեկ 

դատարանի կողմից արտահայտված իրավական դիրքորոշումները` դիմողը գտնում է, 

որ կալանքը ենթակա չէ կիրառման մինչև անձեռնմխելիության հաղթահարումը կամ 

դրա առկայության հարցի պարզումը, այսինքն՝ այն պետք է քննարկվի մինչև հիմնավոր 

կասկածին անդրադառնալը: 

Անդրադառնալով Սահմանադրությամբ երաշխավորված` պաշտոնաթող Հանրապե-

տության նախագահի գործառութային անձեռնմխելիությանը՝ դիմողը նշում է, որ 

Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտին տրված մեկնաբա-

նությունն այնքանով, որքանով անձեռնմխելիության ինստիտուտը դիտարկվում է բացա-

ռապես պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի պաշտոնավարման ընթացքում 

օրինական գործողությունների համատեքստում, չի համապատասխանում ո՛չ Սահմա-

նադրությանը, ո՛չ էլ միջազգային փորձին: Դիմողը կարծում է, որ գործառութային 

անձեռնմխելիության բացահայտման համար ելակետային է պաշտոնական կարգավի-

ճակի առկայության կամ բացակայության փաստը պարզելը, և դիմողի վերաբերյալ դա-

տարանները հստակ հաստատել են, որ նրան մեղսագրվող արարքում դիմողը հանդես է 

եկել որպես Հանրապետության նախագահ, այսինքն՝ իր պաշտոնական կարգավիճա-

կում: 

Այս կապակցությամբ դիմողը նաև փաստում է, որ պատահական չէ, որ Սահմանա-

դրությունը պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի գործառութային անձեռնմխե-

լիության հաղթահարման մեխանիզմ չի նախատեսում, քանի որ սահմանադրի կամքը 

prima facie հանդիսացել է առհասարակ այդ հարցին անդրադարձ չկատարելը, եթե 

ենթադրյալ արարքը կատարվել է Հանրապետության նախագահի կարգավիճակից 

ելնելով. այն քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանք է: 
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Դիմողն արձանագրում է, որ Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածում առկա է օրենսդրական 

բաց, քանի որ քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող 

հանգամանքների շարքում չի քննարկվում անձի անձեռնմխելիության հետ կապված 

գործընթացի չպահպանման հարցը, իսկ Օրենսգրքի մնացյալ հոդվածներում 

անձեռնմխելիության ինստիտուտը քննարկվում է բացառապես դիվանագիտական 

անձեռնմխելիության շրջանակներում: Ընդ որում, ըստ դիմողի՝ հիշյալ օրենսդրական 

բացը հնարավոր չէ հաղթահարել քննարկման առարկա հարցը Օրենսգրքի 135-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի հիմքերի տեսանկյունից դիտարկելու պարագայում: 

Բացի դրանից, դիմողը գտնում է, որ Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածը` իրավակիրառ 

պրակտիկայում տրված մեկնաբանությամբ, հակասում է Սահմանադրության 66-րդ 

հոդվածին: 

Ի հիմնավորումն վերոգրյալ դիրքորոշման՝ դիմողը հայտնում է, որ Վճռաբեկ 

դատարանի 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ի որոշմամբ Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի մեկնաբանման և կիրառման արդյունքում առաջ է քաշվել հիմնավոր կասկածի 

գնահատման ամբողջությամբ նոր չափորոշիչ, որը վերաբերում է գործառութային 

անձեռնմխելիության առկայության կամ բացակայության հաստատման հարցին:  

 Դիմողը նաև առարկություն է ներկայացրել պատասխանողի դիրքորոշումների 

վերաբերյալ` նշելով, որ պատասխանողի կողմից որևէ բովանդակային անդրադարձ չի 

կատարվել վիճարկվող դրույթների սահմանադրականության հարցին, ինչպես նաև 

վիճարկվող դրույթներին՝ իրավակիրառ պրակտիկայի շրջանակներում տրված մեկնա-

բանության սահմանադրականության հարցին: 

 

2. Պատասխանողի դիրքորոշումները 

Առավելապես վերարտադրելով տարբեր իրավակարգավորումներ, մասնավորա-

պես, Օրենսգրքի վիճարկվող դրույթները, իրավական պետության (Սահմանադրության 

1-ին հոդված), անձնական ազատության (Սահմանադրության 27-րդ հոդված), արդար 

դատաքննության (Սահմանադրության 63-րդ հոդված) և անմեղության կանխավարկածի 
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(Սահմանադրության 66-րդ հոդված) վերաբերյալ սահմանադրական դրույթները, դիմո-

ղի դիրքորոշումները, Սահմանադրական դատարանի կողմից արտահայտված իրավա-

կան դիրքորոշումները, հղում կատարելով Հայաստանի Հանրապետության վավե-

րացրած՝ մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա 

գործող մարմինների պրակտիկային, ինչպես նաև քրեադատավարական մի շարք 

կարգավորումների՝ պատասխանողը գտնում է, որ անձնական ազատությունը բացար-

ձակ չէ, և սահմանադրական ու քրեական իրավունքի նորմերն ամրագրում են մարդուն 

ազատությունից զրկելը` հստակ սահմանելով այնպիսի կարգավորումներ, որոնց հիման 

վրա դա կարելի է անել: 

Անդրադառնալով արդար դատաքննության իրավունքի ենթադրյալ խախտմանը՝ 

պատասխանողը վկայակոչում է Սահմանադրական դատարանի մի շարք որոշումներ, 

որոնք, իր կարծիքով, վերաբերում են այդ հարցին: Իսկ անմեղության կանխավարկածի 

ենթադրյալ խախտման առնչությամբ պատասխանողը նշում է, որ այն` որպես մե-

ղադրյալի օբյեկտիվ կարգավիճակ, չի նշանակում, որ Սահմանադրությունը բացառում է 

մեղադրյալի մեղավորությունը: Այնուհետև պատասխանողը մեջբերում է Սահմանադրա-

կան դատարանի ՍԴՈ-871 որոշման մեջ արտահայտված իրավական դիրքորոշումներն 

անմեղության կանխավարկածի վերաբերյալ:  

Հաշվի առնելով վերոգրյալը` պատասխանողը հանգում է հետևության, որ 

Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածով և 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ամրագրված 

իրավադրույթները համահունչ են անձնական ազատության, արդար դատաքննության և 

անմեղության կանխավարկածի վերաբերյալ սահմանադրաիրավական պահանջներին: 

 

3. Գործի շրջանակներում պարզման ենթակա հանգամանքները 

Սույն գործով վիճարկվող դրույթների սահմանադրականությունը որոշելիս Սահ- 

մանադրական դատարանն անհրաժեշտ է համարում, մասնավորապես, անդրադառնալ 

հետևյալ հարցադրմանը.  
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արդյոք Օրենսգրքում առկա են Սահմանադրության ուժով անձեռնմխելիությամբ 

օժտված պաշտոնատար անձանց՝ իրենց լիազորությունների ժամկետում և դրանից 

հետո իրենց կարգավիճակից կամ գործունեությունից բխող գործողությունների համար 

հետապնդելուց և պատասխանատվության ենթարկելուց արդյունավետ պաշտպանելու 

համար անհրաժեշտ օրենսդրական կառուցակարգեր և ընթացակարգեր: 

Դիմումում բարձրացված հարցերի շրջանակներում Սահմանադրական դատարանը 

2019 թվականի ապրիլի 16-ի ՍԴՈ-1453 որոշմամբ արտահայտած իրավական դիրքորո-

շումները հիմնականում կիրառելի համարելով նաև սույն գործով՝ փաստում է, որ դիմողի 

կողմից վիճարկվող դրույթները քրեական գործով դիմողի մեղքի ապացուցված լինելու 

առումով դեռևս չեն կիրառվել, և դիմողը դրանց սահմանադրականությունը վիճարկում է 

իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանությամբ, որով հնարավոր է դարձել 

մեղադրանքի առաջադրումը և կալանքի՝ որպես խափանման միջոցի ընտրությունը: 

Միաժամանակ Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ սույն գործով 

մեղադրանքի, ուստիև կալանքի իրավաչափության հարցի լուծումը պայմանավորված է 

պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիության սահմանադրական 

երաշխիքներով: Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ դիմողը նաև այս տեսանկյու-

նից է բարձրացնում Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածում առկա օրենսդրական բացի հարցը, 

Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ քրեական գործի վարույթը կամ քրեական 

հետապնդումը բացառող հանգամանքների շարքում պաշտոնաթող Հանրապետության 

նախագահի անձեռնմխելիության սահմանադրական երաշխիքների օրենսդրական կեն-

սագործման ենթադրյալ բացակայությունն ուղղակիորեն կարող է հանգեցնել նրա 

անձնական ազատության, ինչպես նաև դատական պաշտպանության և արդար դա-

տաքննության իրավունքների՝ Սահմանադրության տեսանկյունից չարդարացված սահ-

մանափակման: Հետևաբար, մեղադրանքի, ուստիև կալանքի իրավաչափության գնա-

հատման համար էական նշանակություն ունի ոչ միայն մեղադրանքի հիմքում դրված 

քրեական օրենքի, այլև քրեական հետապնդումը կանոնակարգող՝ քրեադատավարա-

կան օրենքի դրույթների համապատասխանությունը Սահմանադրությանը, ինչը նե-
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րառում է նաև քրեադատավարական օրենքում Սահմանադրությանը հակասող 

օրենսդրական բացեր չլինելը: 

Ելնելով վերոգրյալից` սույն գործը դիմումում բարձրացված հարցադրումների շրջա-

նակներում Սահմանադրական դատարանը քննում և լուծում է ոչ թե պաշտոնաթող 

Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիության սահմանադրական երաշխիքների 

ենթադրյալ բովանդակային խախտման տեսանկյունից, ինչը դիմումի շրջանակներում և 

ներկա փուլում` հաշվի առնելով անհատական դիմումի թույլատրելիության նախա-

դրյալները, հնարավոր չէ, այլ Սահմանադրության ուժով անձեռնմխելիությամբ  օժտված 

պաշտոնատար անձանց, այդ թվում` պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի 

գործառութային անձեռնմխելիությամբ պայմանավորված` մեղադրանքի իրավաչա-

փության ապահովման տեսանկյունից` հաշվի առնելով որևէ պաշտոնատար անձի 

գործառութային անձեռնմխելիության սահմանադրական երաշխիքների ուղղակի 

ներազդեցությունը նրա` որպես մասնավոր անձի` Սահմանադրությամբ երաշխավորված 

վերոգրյալ հիմնական իրավունքների և ազատության վրա, ինչպես նաև այդ առումով 

վերջնական դատական ակտի առկայության և դատական պաշտպանության միջոցների 

սպառման փաստերը: 

Այսպիսով, Սահմանադրական դատարանը սույն գործով վիճարկվող դրույթները 

քննության է առնում Սահմանադրության 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետին, 61-րդ 

հոդվածի 1-ին մասին, 63-րդ հոդվածի 1-ին մասին և 75-րդ հոդվածին համապատաս-

խանության տեսանկյունից:  

 

4. Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները 

4.1. Սահմանադրությունը կարևորագույն սահմանադրական գործառույթներ իրակա-

նացնող մի շարք պաշտոնատար անձանց օժտել է անձեռնմխելիությամբ, որի նպա-

տակը նախևառաջ այդ անձանց բնականոն և արդյունավետ գործունեությունը երաշխա-

վորելն է, ինչպես նաև այդ անձանց պաշտպանելն է նրանց լիազորություններին ոչ 

իրավաչափ միջամտություններից և անհիմն հետապնդումներից:  
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Միևնույն ժամանակ, սահմանադրական անձեռնմխելիության բովանդակությունը 

անձեռնմխելիությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց համար միասնական կամ 

միատեսակ չէ, և կախված կոնկրետ պաշտոնատար անձի կարգավիճակից՝ 

անձեռնմխելիությունն ունի տարբեր ծավալ և հաղթահարման տարբեր ընթացակարգեր:  

 Այսպես՝ Սահմանադրության 96-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Ազգային 

ժողովի պատգամավորն իր լիազորությունների ժամկետում և դրանից հետո չի կարող 

հետապնդվել և պատասխանատվության ենթարկվել պատգամավորական գործու-

նեության շրջանակներում հայտնած կարծիքի կամ քվեարկության համար: Անձեռնմխե-

լիության այս իրավունքը տարածվում է նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի վրա 

(Սահմանադրության 193-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին նախադասություն):  

 Ըստ Սահմանադրության 140-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Հանրապետության նախա-

գահն իր լիազորությունների ժամկետում և դրանից հետո չի կարող հետապնդվել և 

պատասխանատվության ենթարկվել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների 

համար:  

 Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` դատավորը չի 

կարող պատասխանատվության ենթարկվել արդարադատություն իրականացնելիս 

հայտնած կարծիքի կամ կայացրած դատական ակտի համար, բացառությամբ երբ 

առկա են հանցագործության կամ կարգապահական խախտման հատկանիշներ: 

 Վերոնշյալ պաշտոնատար անձանց հավելյալ սահմանադրական պաշտպա-

նության տրամադրումը պայմանավորված է նրանց սահմանադրական հատուկ կարգա-

վիճակով, դրանից բխող նրանց գործառույթների բովանդակությամբ (այսուհետ՝ գործա-

ռութային անձեռնմխելիություն): Դրան զուգահեռ Սահմանադրությունը նախատեսում է 

անձեռնմխելիության ևս մեկ երաշխիք, որը որոշակի պաշտոնատար անձանց պաշտ-

պանում է նաև նրանց կարգավիճակի կամ գործունեության հետ չկապված հետա-

պնդումներից (այսուհետ՝ անձնական անձեռնմխելիություն): Սակայն այս հարցում ևս 

կարգավորումները նույնական չեն: 
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 Վկայակոչված սահմանադրական նորմերից հետևում է, որ Ազգային ժողովի 

պատգամավորը, Հանրապետության նախագահը և Մարդու իրավունքների պաշտպանն 

իրենց լիազորությունների ժամկետում օգտվում են ինչպես գործառութային, այնպես էլ 

անձնական անձեռնմխելիությունից, իսկ այդ ժամկետից հետո՝ միայն գործառութային 

անձեռնմխելիությունից: Մինչդեռ դատավորներն օժտված են միայն գործառութային 

անձեռնմխելիությամբ և անձնական անձեռնմխելիությունից չեն օգտվում: Հայաստանի 

Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում առկա 

կարգավորման ուժով (83-րդ հոդվածի 5-րդ մաս) նույնաբովանդակ պաշտպանություն է 

նախատեսված նաև Բարձրագույն դատական խորհրդի՝ Ազգային ժողովի կողմից 

ընտրված անդամների համար: 

Անդրադառնալով Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիության սահմա-

նադրական երաշխիքներին` Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ 

Հանրապետության նախագահի գործառութային անձեռնմխելիությունն անժամկետ է 

(Սահմանադրության 140-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր: Նույնական կարգավորումներ 

առկա էին նաև 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության 56.1-ին 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում): Ինչ վերաբերում է Հանրապետության նախագահի 

անձնական անձեռնմխելիությանը, ապա այն գործում է միայն նրա լիազորությունների 

ժամկետում և դադարում է այդ ժամկետի ավարտով  (Սահմանադրության 140-րդ 

հոդվածի 3-րդ մաս: Նույնական կարգավորումներ առկա էին նաև 2005 թվականի 

փոփոխություններով Սահմանադրության 56.1-ին հոդվածի 3-րդ մասում):  

Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիությունը երաշխավորող սահմանա-

դրական նորմերի համալիր վերլուծությունից հետևում է, որ Սահմանադրությամբ նա-

խատեսված չէ Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ժամկետում նրա 

անձնական անձեռնմխելիությունը հաղթահարելու իրավասություն ունեցող հանրային 

իշխանության մարմին, ինչպես նաև նախանշված չէ այդպիսի ընթացակարգ: Իհարկե, 

դա չի նշանակում Հանրապետության նախագահին պատասխանատվության ենթարկե-

լու իրավական հնարավորության բացառում, քանի որ Սահմանադրության 141-րդ 
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հոդվածով նախատեսված Հանրապետության նախագահի պաշտոնանկությունը, որը 

նրա անձնական անձեռնմխելիության երաշխիքի վաղաժամկետ դադարեցման միջնոր-

դավորված կառուցակարգ է, հանգեցնում է հենց նրա լիազորությունները Սահմանա-

դրությամբ սահմանված ժամկետից շուտ դադարեցնելուն, որն էլ իր հերթին թույլ է 

տալիս նրա նկատմամբ նախաձեռնել պատասխանատվության ենթարկելու գործընթաց: 

 Միևնույն ժամանակ Սահմանադրական դատարանը փաստում է, որ Սահմա-

նադրությունը չի ամրագրում հատուկ ընթացակարգ, որի շրջանակներում պաշտոնաթող 

Հանրապետության նախագահին պատասխանատվության ենթարկելու համար հիմք 

հանդիսացող գործողությունները որևէ պետական մարմնի կողմից կարող են 

գնահատվել որպես Հանրապետության նախագահի կարգավիճակից բխող կամ չբխող: 

4.2. Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ Օրենսգրքի 35-րդ հոդ-

վածում սպառիչ թվարկվում են մի շարք փաստական և իրավական հանգամանքներ, 

որոնց հաստատված առկայության հետ անհամատեղելի է կոնկրետ անձի նկատմամբ 

քրեական հետապնդման իրականացումը կամ քրեական գործի վարույթի շարունա-

կությունը:  

Սահմանադրական դատարանը, վերահաստատելով իր՝ 30.03.2010 թ. ՍԴՈ-871 

որոշմամբ արտահայտած դիրքորոշումն առ այն, որ Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին և 

2-րդ մասերում հստակ առանձնացված չեն գործի վարույթի կարճման և քրեական 

հետապնդման դադարեցման կամ այդ երկու ինստիտուտների համատեղ կիրառման 

հիմքերը, միաժամանակ փաստում է, որ հիշյալ հոդվածի 3-5-րդ մասերում ամրագրված 

կարգավորումների ուժով դրանք քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի համար 

համապատասխան դատավարական որոշում կայացնելու պարտադիր նախադրյալ են: 

Բացառություն են կազմում միայն Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախա-

տեսված դեպքերը, որոնք լրացուցիչ երաշխիքներ են սահմանում մեղադրյալի և տու-

ժողի իրավունքների և իրավաչափ շահերի պաշտպանության համար և որոշակի պայ-

մանով քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին արգելում են դադարեցնել քրեա-

կան հետապնդումը և ավարտել գործի վարույթը: 
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Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ քրեական գործի վարույթի կարճ-

ման և քրեական հետապնդման դադարեցման ինստիտուտների նպատակը նախևառաջ 

հանցանքի կատարման մեջ կասկածվող կամ մեղադրվող անձի հիմնական, ներառյալ՝ 

արդար դատաքննության, անմեղության կանխավարկածի և կրկին չդատվելու իրա-

վունքների իրականացման դատավարական երաշխիքներ ամրագրելն է, ինչպես նաև 

քրեական վարույթի իրականացման արդյունավետ կազմակերպական կառուցակարգ և 

ընթացակարգ սահմանելը: Ուստի դրանց ոչ ամբողջական կամ ոչ պատշաճ իրավական 

կանոնակարգումներն ուղղակիորեն վտանգում են այդ նպատակի կենսագործումը: 

Անդրադառնալով սույն գործով դիմումում վկայակոչված քրեական գործով դա-

տարանների կողմից Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի կիրառմանը՝ Սահմանադրական դա-

տարանն արձանագրում է, որ դատարանները, ուղղակիորեն չմեկնաբանելով Օրենս-

գրքի 35-րդ հոդվածը, ըստ էության կիրառել են այն. մեկնաբանել են Սահմանադրու-

թյան 140-րդ հոդվածը` իրենց ընկալման շրջանակներում կոնկրետացնելով Հանրապե-

տության նախագահի, այդ թվում` պաշտոնաթող, գործառութային անձեռնմխելիության 

նպատակները և ծավալը: Բացի այդ, հարկ է նշել, որ կալանքի՝ որպես խափանման 

միջոցի, կիրառումն անհնար է առանց քրեական գործի վարույթը կամ քրեական 

հետապնդումը բացառող հանգամանքների առկայությունը պարզելու` անկախ նրանից, 

թե այդ հոդվածը ձևական առումով հիշատակվու՞մ է դատական ակտում, թե՝ ոչ: Փաստ 

է նաև, որ դատարաններն անդրադարձել են Սահմանադրությամբ ամրագրված` 

պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիության` որպես քրեական 

պատասխանատվությունը բացառող հանգամանքի, մեկնաբանությանը: 

2008 թվականի ապրիլի 4-ի ՍԴՈ-747 որոշման մեջ անդրադառնալով օրենքի 

դրույթի կիրառման եզրույթին` Սահմանադրական դատարանը իրավական դիրքորոշում 

է արտահայտել առ այն, որ այդ եզրույթը չի նշանակում դատական ակտերում օրենքի 

դրույթի ցանկացած վկայակոչում: Օրենքի կիրառումը պետք է անձի համար առա-

ջացնի իրավական հետևանքներ: Դա նշանակում է, որ օրենքի դրույթի ձևական 

չվկայակոչումը վերջնական դատական ակտում չի ենթադրում, որ այն դիմողի նկատ-
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մամբ չի կիրառվել, եթե այն նրա համար առաջացրել է իրավական հետևանքներ: Տվյալ 

դեպքում առաջադրվել է մեղադրանք և կիրառվել է խափանման միջոց՝ կալանք: Ընդ 

որում, օրենսդրական բացի դեպքում որևէ կոնկրետ վկայակոչում դատական 

ակտում անհրաժեշտ չէ, որ Սահմանադրական դատարանն անդրադառնա այդ 

օրենսդրական բացի սահմանադրականության հարցին, քանի որ այլ կերպ 

օրենսդրի կողմից թույլ տրված օրենսդրական բացերը, որոնք կարող են խախտել 

կամ խախտում են անձի հիմնական իրավունքները և ազատությունները, 

Սահմանադրական դատարանի կողմից չեն կարող քննվել կամ հաղթահարվել, 

մինչդեռ Սահմանադրական դատարանն այդ առումով ձևավորել է տևական և 

հետևողական պրակտիկա՝ արտահայտելով կոնկրետ իրավական դիրքորոշումներ:  

Սույն գործով Սահմանադրական դատարանը փաստում է, որ Սահմանադրության 

մեկնաբանման եղանակով դատարանները փորձել են լրացնել քրեադատավարական 

օրենքի բացը, ընդ որում՝ մինչդատական քրեական վարույթի նկատմամբ դատական 

վերահսկողության շրջանակներում, ինչը վկայում է, որ նրանք ընդունել և կարևորել են 

անձեռնմխելիության կանխորոշիչ նշանակությունը մեղադրանքի, հետևապես` նաև 

կալանքի իրավաչափության համար:1 

Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ դատարանները սովորական 

օրենքում ամրագրված որևէ հիմք չեն ունեցել կիրառելու սահմանադրական 

անձեռնմխելիության քրեադատավարական հետևանքները, քանի որ Օրենսգիրքն 

իրենց նման լիազորությամբ չի օժտել։  

 Այսպիսով՝ գործառութային անձեռնմխելիությունը Սահմանադրության ուժով 

քրեական պատասխանատվությունը, ուստիև քրեադատավարական գործընթացը բա-

ցառող հանգամանք է, հետևապես, այն պետք է իր կոնկրետացումն ստանար 

նախևառաջ Օրենսգրքի վերաբերելի 35-րդ հոդվածում, որպեսզի իրավասու մարմիննե-

1  Վերաբերելի մասով տե՛ս, մասնավորապես՝ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական 
դատարանի 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ի թիվ ԵԴ/0743/06/18 որոշման 19-21-րդ կետերը: 
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րը ընթացակարգային հիմքեր ունենան կիրառելու այն քրեական դատավարության 

շրջանակներում: 

4.3. Ինչ վերաբերում է Օրենսգրքի վերաբերելի այլ կարգավորումներին, ապա 

դրա 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ քրեական գործով վարույթը 

դատախազի, քննիչի կամ դատարանի որոշմամբ ամբողջությամբ կամ համապատաս-

խան մասով կարող է կասեցվել, եթե մեղադրյալը կամ այն անձը, որին գործով որպես 

մեղադրյալ ներգրավելու բավարար հիմքեր կան, օգտվում է քրեական հետապնդման 

ենթարկվելու անձեռնմխելիությունից: Ըստ Օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասի՝ 

քրեական գործով վարույթը կասեցվում է` մինչև այն կասեցնելու հիմք ծառայած 

հանգամանքները վերացնելը: Դրանց վերացումից հետո այն վերսկսվում է դատախազի, 

քննիչի կամ դատարանի որոշմամբ: 

Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ անձի՝ քրեական հետա-

պնդման ենթարկվելու անձեռնմխելիությունից օգտվելու ուժով Օրենսգրքի վերոնշյալ 

հոդվածը վարույթն իրականացնող մարմնին օժտում է քրեական ընթացակարգը ժամա-

նակավորապես ընդհատելու հայեցողական լիազորությամբ, սակայն չի կոնկրետացնում 

ո՛չ տվյալ անձի սահմանադրական կարգավիճակը, ո՛չ էլ անձեռնմխելիության տեսակը 

(գործառութային, թե անձնական): Հետևաբար, այս կարգավորումը հավասարապես 

վերաբերում է սահմանադրական անձեռնմխելիությամբ օժտված բոլոր անձանց: 

Միաժամանակ Սահմանադրական դատարանը փաստում է, որ Օրենսգրքում 

առկա են քրեական հետապնդման ենթարկվելու անձեռնմխելիությունից օգտվող 

անձանց վերաբերող նաև այլ ընդհանուր կարգավորումներ, մասնավորապես՝ 

Օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի   2-րդ մասի 11-րդ կետը, 136-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ 

պարբերությունը, 295-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ պարբերությունը: 

 Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ Օրենսգրքում ընդհանրա-

պես բացակայում են Սահմանադրությունից բխող այնպիսի հատուկ և անհրաժեշտ  

կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կտային գործառութային անձեռնմխե-

լիությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հա-
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րուցելու և իրականացնելու ընթացքում գնահատել, թե արդյոք նրանց վերագրվող 

գործողությունը կամ անգործությունը բխում է կամ բխել է նրանց ներկա կամ նախկին 

կարգավիճակից կամ գործունեությունից, թե՝ ոչ:  

Հետևաբար, այդ անձանց գործառութային անձեռնմխելիության առկայության 

հարցը պետք է լուծվի քրեադատավարական ընդհանուր կարգավորումների շրջանակ-

ներում՝ մինչդատական վարույթում քննիչի կամ դատախազի, իսկ դատական վա-

րույթներում՝ դատարանի կողմից: 

Օրենսգիրքը, սակայն, չի նախատեսում այն իրավական հետևանքները, որոնք 

կառաջանան, եթե իրավասու մարմինը հանգեր այնպիսի եզրակացության, որ գործա-

ռութային անձեռնմխելիությամբ օժտված անձին վերագրվող գործողությունը կամ ան-

գործությունը բխել է նրա կարգավիճակից կամ գործունեությունից: Ավելին՝ բոլոր այն 

դեպքերում, երբ կպարզվի, որ այդ անձին վերագրվող արարքը վերաբերում է նրա 

կարգավիճակից կամ գործունեությունից բխող գործողությանը կամ անգործությա-

նը, կամ կհաստատվի, որ նրա նկատմամբ արդեն հարուցված քրեական հետա-

պնդումն անհամատեղելի է նրա գործառութային անձեռնմխելիության հետ, իրավա-

սու մարմինն օբյեկտիվորեն զրկված կլինի գործառութային անձեռնմխելիության 

առկայության հիմքով այդ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում չհարուցելու 

կամ արդեն իսկ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, ինչպես նաև 

կալանք չկիրառելու վերաբերյալ օրինական որոշում կայացնելու իրավական հնարա-

վորությունից, քանի որ բացակայում է նման որոշում կայացնելու դատավարական 

հիմքը: 

Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ քրեադատավարական 

ընդհանուր կանոնակարգումների համաձայն՝ անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու 

հիմքը նրա կողմից հանցանքի կատարումը վկայող բավարար ապացույցների հա-

մակցությունն է, և միայն այդ հիմքի առկայության դեպքում քննիչը, դատախազը 

պատճառաբանված որոշում են կայացնում անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու 

մասին (Օրենսգրքի 202-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասեր): Այս առումով Սահմա-
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նադրական դատարանը գտնում է, որ Սահմանադրության ուժով անձեռնմխե-

լիությամբ օժտված և, ըստ այդմ` հատուկ պաշտպանություն ունեցող անձանց 

(ներառյալ՝ պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահին) ներկայացվելիք մեղա-

դրանքը, այդ թվում՝ հիմնավոր կասկածի տեսանկյունից, պետք է բավարարի 

իրավաչափության լրացուցիչ և նախնական պարտադիր պահանջը, այն է՝ այդ 

անձանց մեղսագրվող արարքը, ներառյալ՝ դրա հիմքում դրված փաստերը չպետք է 

վերաբերեն այնպիսի գործողության կամ անգործության, որը բխում է կամ բխել է 

նրանց կարգավիճակից կամ գործունեությունից: Հակառակ դեպքում գործառութային 

անձեռնմխելիությամբ օժտված անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում չի կարող 

հարուցվել, իսկ հարուցված քրեական հետապնդումը և դրան հաջորդած բոլոր 

գործողությունները պետք է ճանաչվեն ոչ իրավաչափ և անհապաղ դադարեցվեն: 

Հետևապես, օրենսդիրը պարտավոր է սահմանել հստակ կանոնակարգումներ, 

որոնք գործառութային անձեռնմխելիության տեսանկյունից թույլ կտան մինչդատա-

կան քրեական վարույթի նկատմամբ իրականացնել արդյունավետ դատախազական 

հսկողություն և դատական վերահսկողություն, ինչպես նաև, ի հավելումն ընդհանուր 

պահանջների, գնահատել նաև գործառութային անձեռնմխելիությամբ օժտված 

անձանց նկատմամբ հարուցվելիք կամ արդեն հարուցված քրեական հետապնդման, 

ուստիև կալանքի կիրառման իրավաչափությունը: 

4.4. Իր բազմաթիվ որոշումներում Սահմանադրական դատարանն անդրադարձել 

է օրենսդրական բացի հիմնահարցերին (մասնավորապես՝ ՍԴՈ-864, ՍԴՈ-914,        

ՍԴՈ-922, ՍԴՈ-1020, ՍԴՈ-1056, ՍԴՈ-1143):  

Վերահաստատելով և զարգացնելով օրենսդրական բացի վերաբերյալ իր 

իրավական դիրքորոշումները` Սահմանադրական դատարանը գտնում է. 

1) oրենսդրական բացը Սահմանադրական դատարանի քննության առարկա 

կարող է դառնալ այն ժամանակ, երբ այն իրավակարգավորման թերությունն է, այլ ոչ թե 

իրավաստեղծ մարմնի, տվյալ դեպքում` օրենսդրի կամքը` ձեռնպահ մնալու որպես 

օրենսդրական բաց ընկալվող իրավական կարգավորումից.  

 
 



19 
 

2) ցանկացած թերի օրենսդրական կարգավորում չէ, որը որպես oրենսդրական 

բաց կարող է Սահմանադրական դատարանի քննության առարկա դառնալ, այլ միայն 

այնպիսի օրենսդրական բացը, որը հնարավոր չէ հաղթահարել այլ վերաբերելի 

իրավակարգավորումները մեկնաբանելու և կիրառելու միջոցով. 

3) օրենսդրական բացը պետք է հանգեցրած լինի հակասական իրավակիրառ 

պրակտիկայի, որը հնարավոր չէ հաղթահարել կամ որը փաստացի չի հաղթահարվել 

սովորական դատարանների կողմից.  

4) oրենսդրական բաց առկա է այն պարագայում, երբ իրավակարգավորման 

լիարժեքություն ապահովող տարրի բացակայության կամ այդ տարրի թերի կանոնա-

կարգման հետևանքով խաթարվում է օրենսդրորեն կարգավորված իրավահարա-

բերությունների ամբողջական և բնականոն իրագործումը.  

5) այն դեպքերում, երբ իրավունքի բացը պայմանավորված է իրավակարգավոր-

ման ոլորտում գտնվող կոնկրետ հանգամանքների առնչությամբ նորմատիվ պատվի-

րանի բացակայությամբ, ապա նման բացի հաղթահարումն օրենսդիր մարմնի 

իրավասության շրջանակներում է: Սահմանադրական դատարանը գործի քննության 

շրջանակներում անդրադառնում է օրենքի այս կամ այն բացի սահմանադրակա-

նությանը, եթե վիճարկվող նորմի բովանդակությամբ պայմանավորված իրավական 

անորոշությունն իրավակիրառական պրակտիկայում հանգեցնում է տվյալ նորմի 

այնպիսի մեկնաբանությանն ու կիրառմանը, որը խախտում է կամ կարող է խախտել 

կոնկրետ սահմանադրական իրավունք: 

Ելնելով վերոգրյալից` Սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ 

Սահմանադրության ուժով հատուկ պաշտպանությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց 

գործառութային անձեռնմխելիությամբ պայմանավորված կարգավորումներն անհրա-

ժեշտ ամրագրում չեն ստացել Օրենսգրքում, ինչը հանգեցրել է նրան, որ իրավասու 

մարմինները որևէ պարտականություն չունեն պարզելու, թե արդյո՞ք այդ անձանց 

ներկայացված մեղադրանքը` նրանց մեղսագրվող արարքի տեսանկյունից, վերաբերում 

է նրանց կարգավիճակից կամ գործունեությունից բխող գործողությանը կամ անգոր-
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ծությանը, թե՝ ոչ: Ավելին՝ դրա հետևանքով դատական վերահսկողություն իրակա-

նացնող դատարանն այդ անձանց գործառութային անձեռնմխելիության տեսանկյու-

նից պարտավոր չէ ստուգել մեղադրանքի իրավաչափությունն անգամ նրանց նկատ-

մամբ կալանք կիրառելիս, թեև կալանքն առավել ինտենսիվ միջամտություն է 

նրանց անձնական ազատությանը:  

Պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի գործառութային անձեռնմխե-

լիությանը վերաբերող սահմանադրական դրույթների առանձնահատկություններն 

Օրենսգրքում կենսագործված չեն՝ հանգեցնելով տարբեր դատարանների կողմից դրա 

տարաբնույթ մեկնաբանության, ինչը, ի թիվս այլնի, նույնպես վկայում է Օրենսգրքում 

այդ օրենսդրական բացը լրացնելու այլ իրավական հնարավորությունների բացակա-

յության  մասին:  

Նման իրավիճակը կարող է հանգեցնել նրան, որ գործառութային անձեռնմխե-

լիությամբ օժտված անձանց (ներառյալ՝ պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի) 

նկատմամբ կարող է հարուցվել և իրականացվել քրեական հետապնդում, ինչպես նաև 

նրանք կարող են ենթարկվել քրեական պատասխանատվության այնպիսի գործո-

ղությունների համար, որոնք բխել է նրանց կարգավիճակից կամ գործունեությունից: 

Այսինքն՝ այդ անձանց կարող է առաջադրվել ոչ օրինական և չհիմնավորված մեղա-

դրանք, որի դեմ նրանք օժտված չեն լինի նաև գործառութային անձեռնմխելիությամբ 

պայմանավորված արդյունավետ դատական պաշտպանության հնարավորությամբ: 

Գործառութային անձեռնմխելիության  առնչությամբ կալանքը որպես խափան-

ման միջոց ընտրելու շրջանակներում իրավասու մարմինը պետք է կրի նաև մեղադրան-

քի իրավաչափությունը հիմնավորելու հավելյալ պարտականություն: Մինչդեռ դրա 

օրենսդրական չամրագրվածությունը ներազդում է գործառութային անձեռնմխե-

լիությամբ օժտված անձանց (ներառյալ՝ պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի) 

անձնական ազատության, ինչպես նաև արդար դատաքննության հիմնական իրավունքի 

վրա՝ գործնականում հնարավոր դարձնելով Սահմանադրության տեսանկյունից ոչ 

իրավաչափ քրեական հետապնդումը նրանց կարգավիճակից կամ գործունեությունից 
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բխող գործողության կամ անգործության համար, ինչը քրեադատավարրական օրենքում 

անձեռնմխելիության հիմքով քրեական հետապնդում չհարուցելու կամ այն 

դադարեցնելու հիմքերի բացակայության պայմաններում կարող է հանգեցնել այդ 

անձանց համար նաև արդյունավետ դատական պաշտպանության հիմնական իրա-

վունքի խախտման: 

Հաշվի առնելով սույն գործով նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատա-

րանի վերաբերելի պրակտիկան՝ Սահմանադրական դատարանը հարկ է համարում 

նշել, որ հիշյալ դատարանը գտնում է, որ Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազա-

տությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիան ազատազրկման «օրինակա-

նության» առումով հղում է ներպետական օրենսդրությանը և սահմանում, որ այն պետք 

է համապատասխանի ազգային օրենսդրության նյութաիրավական և դատավարական 

կանոններին: Սա առաջին հերթին պահանջում է, որ յուրաքանչյուր ձերբակալում կամ 

կալանք ներպետական օրենսդրությունում իրավական հիմք ունենա, բայց նաև վե-

րաբերում է օրենքի որակին՝ պահանջելով, որ այն համապատասխանի օրենքի գերա-

կայությանը՝ հայեցակարգ, որն արտացոլված է Կոնվենցիայի բոլոր հոդվածներում 

(տե՛ս, մասնավորապես՝ Կաֆկարիսն ընդդեմ Կիպրոսի (Kafkaris v. Cyprus (GC)) 

21906/04 գործով 12.02.2008 թ. վճիռ, § 116 և Դել Ռիո Պրադան ընդդեմ Իսպանիայի 

(Del Rio Prada v. Spain (GC)) 42750/09 գործով 21.10.2013 թ. վճիռ, § 125, ընդգծումը՝ 

Սահմանադրական դատարանի): 

Այսպիսով, Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Օրենսգրքի 35-րդ հոդ-

վածում առկա է օրենսդրական բաց` բացակայում է այն իրավական հիմքը, որով 

Սահմանադրության ուժով հատուկ պաշտպանությամբ օժտված պաշտոնատար 

անձանց նկատմամբ չի իրականացվի քրեական հետապնդում, և քրեական գործի 

վարույթը կկարճվի բոլոր այն դեպքերում, երբ իրավասու մարմինը պատշաճ իրա-

վական ընթացակարգի արդյունքում կպարզի նրանց գործառութային անձեռնմխե-

լիության առկայությունը: Իսկ գործառութային անձեռնմխելիության առկայությունը 

յուրաքանչյուր դեպքում պետք է հաստատվի կամ հերքվի քրեական վարույթն իրա-
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կանացնող իրավասու մարմնի կողմից պարզված, այդ թվում՝ անձին ներկայացված 

մեղադրանքի հիմքում դրված փաստերի համակցությամբ: 

4.5. Դիմողի կողմից բարձրացվում է նաև Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` 

իրավակիրառ պրակտիկայում տրված մեկնաբանությամբ, Սահմանադրությանը, 

հատկապես` Սահմանադրության 66-րդ հոդվածին հակասելու հարցը: 

Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասը սահմանադրականության տեսանկյունից խնդրահարույց չէ, քանի որ այն վերա-

բերում է կալանավորման ընդհանուր նախադրյալներին և չէր կարող պարունակել 

հատուկ կարգավորումներ անձեռնմխելիությամբ օժտված անձանց վերաբերյալ, ուստի 

դրանում չէր կարող նաև առկա լինել օրենսդրական բաց:  

Ինչ վերաբերում է վիճարկվող այս դրույթի՝ Սահմանադրության 66-րդ հոդվածին 

ենթադրյալ հակասությանը, ապա, նախ` այն չի կարող միայն դիմողի կամ գործառու-

թային անձեռնմխելիությամբ օժտված այլ անձանց մասով ինքնին հակասել անմեղու-

թյան կանխավարկածին: Բացի դրանից, հաշվի առնելով Օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի  

2-րդ մասի ընդհանուր բնույթը և Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածում օրենսդրական բացի 

առկայությունը` դատական պրակտիկան չէր կարող ապահովել այդ դրույթի կիրառումը` 

Սահմանադրության ուժով հատուկ պաշտպանությամբ օժտված պաշտոնատար անձանց 

նկատմամբ` նկատի ունենալով նրանցից յուրաքանչյուրի կարգավիճակի առանձնահատ-

կությունները և դրանով պայմանավորված` անձեռնմխելիության բովանդակային տար-

բերությունները, ինչն անհնար էր բացահայտել հստակ ամրագրված և տարբերակված 

պոզիտիվ-իրավական ձևակերպումների բացակայության պայմաններում:  

Իսկ դատարանների կողմից սոսկ սովորական օրենքի մեկնաբանության շրջա-

նակներում վիճարկվող դրույթի ենթադրյալ սխալ կիրառման գնահատումը դուրս է 

Սահմանադրական դատարանի իրավասության շրջանակներից:  

 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և հիմք ընդունելով Սահմանադրության 

168-րդ հոդվածի 1-ին կետը, 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը, 170-րդ հոդվածը, 
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ինչպես նաև «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի      

63-րդ, 64-րդ և 69-րդ հոդվածները՝ Սահմանադրական դատարանը Ո Ր Ո Շ Ե Ց.  

 

 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ 

հոդվածը` Սահմանադրության ուժով հատուկ պաշտպանությամբ օժտված պաշտո-

նատար անձանց գործառութային անձեռնմխելիությունը՝ քրեական գործի վարույթը կամ 

քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքների թվում չնախատեսելու մասով, 

ճանաչել Սահմանադրության 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետին, 61-րդ հոդվածի    

1-ին մասին, 63-րդ հոդվածի 1-ին մասին և 75-րդ հոդվածին հակասող և անվավեր: 

 2. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի    

135-րդ հոդվածի 2-րդ մասը համապատասխանում է Սահմանադրությանը: 

 3. Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն որոշումը 

վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ                                                                           Հ. ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 

 

 

 

4 սեպտեմբերի 2019 թվականի 
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<USnFq rtUnUhP

ftnFbFS PnaUn3UfJh +h[InFUh <hUUf, {PU' <U3UUSULh <ULnUqbSnF-
ft)3UL enbUqUL +USU.lUf'nf\ft)3U1, Ol'bUUqnPh 35-n+ <n+qUbh bq- 135-n+
<n+q_uuh 2-n+ uuuh' uu<uur,u+nnFG3uLc <uuuqusuutuuLnFft)3uu
<UFSC nnnGblnF {bnUFbn3UL qnnun.t

UnqL hurunnL! llundhpn trbp14ulurg{nuI h Uuhdurtrur4pu14utr 4urmuputrfr

04.09.2019p. Unfli476 n1n2rlutr (ulunrhbLn Lurh' fipn2nLd) frtrlqbu qr-um6r-unu.rpur-

trulruL, ultrr4bu fl bqpuftu!fi1 duu[ 1-[L !bm[ runtrlnrplurlp:

9upbnLd bd, nfi <ftnpbpLn Pnlurplutrfr afrdnrrlfi hfrrJurtr {f,tu' (ultuuLnrutrfr

(ruLprur4bmnLpluL ppbuluL 4urnu{urpnrp.;utr opbtruqppfr 35-nr} hn4r{u6fr Lr 135-p4

hnrp{ubfr 2-pr1 durufr' Uurhrlutrur4pnLp.;utrp htlrrLuqurunurufuuutrnrplrltr hungn npn2blnr

{bpupbp.yurp, qnp6fr 4unnupn btrpurlu fp Llurp6durtr <UurhrJuLtu4pulutr 4urLnurputrfr

rlurufrtr, uuhdtutru4pulurL opbtrpfr 29-n+ hn4{u6fr 1-frtr rJuufr 1-ht' tr 2-p4 l4bmbpfr,

60-nq hn4tluEfr 1-[L duufi 1-[L lAbLn[ hfrdpn{, hbmtrprl qurun6unuprutrnrplnrLtrbpn{.

1. Uruhtftutrurlpnrplutr 169-p4 hn4r{ur6fr 1-ht, rftuufr 8-nr} l1brnh hrurftudurltr'

<UuhrluLru4pu!rutr r;urnupuL ll,.unnr1 h +hrlbt lnrpr-upurLlnLp np' !ntrllpbLn qnp6n{,

bpp urnlu h 4utnurpurtrfr {bp2trrutlurtr uUunn, uqun{b1 btr 4rumullutr qu2LnquLnL-

pJLUL Fn[nn dh2ngtibpp U {fr6up!nul h u1rl urlmn{ hn trQurundurrlp l.1frpurn{ur6

LnpduLn[{ fipu{url4utr uQmfr 4nnuph uurhrlutrur4puLlr.uLnrplnrtrp, [tr1p hrutrqbgnbt h

Uurhtlurtrur4pntplutr 2-n+ qfunrd u.rrlpurqpr{ur6 hn hfrdtrrulqtutr frpur{nLtrBtrbpf tr

uqLuLnntp1nrtrtrbpfr fuufuLnrlutr' huZ{h unLbln{ trtuLr hturlurqurLnruufuruL r}nnuphtr

hnu{ut,1hnun qpuLpnfr14urlnul unp{ur6 rlblltrurpurtrnLplnrtrp>: Uurhilutrur4pur!urtr ru1u

lupqu{npnulp qpbpb trnrltr pnr{tutr4ur!4rp1urJp opbtru4pfr Qnqdhg {bpuprnrur}n4bt h

<Uuhrltutrru4purlutr 4turnurputrfr tlurufrtr> uurhdurLu4prulurL opbtrpfr 69-n+ hn4rlu6[

1-frtr rluunul:

LnLltr uuhrlruLu4pulrutr opbtrpfr 29-n+ hnqr{urbfr 1-frtr duufr 2-p+ t{bLnf' hurlurdr.u.;tr'

UtuhrJuLur4puLlutr rpr-uLnuputrn gnn6h ptrtrnrp1nrtrL rurJpnrpnrplurJp U,l,J rl-uuruilp

ilbpdblnr rluufrU ur2fuuunurllupqur.lfrtr npn2nrd h ptr4nLtrnLtl,.bpb 4frdnqL frpu{uunr 1f



unturl hurpgnrl 4[rlblnr Uruhilutru4pur!utr 4urLnr-upr-r.rtr: Utrdp Uu.rhrlurLu4pur14utt

4ulmrupurL 4frrlblnL hurlurp frpurrluunr unrplbtlLn 1[ hurL4]tutulnLd, bpb uutrhumur!urL

4frdnLdnLd pugulrulnLrI h <Uurhdutrur4purl.;uL 4urmurnLuLh dtuufrtr> uurhtlurLr-u4purQutr

opbLB[r 69-n+ hn4r{u6fr 1-frtr rluunul tr2{u6 nphf qulduL (17.03.2009p. UlUn-21

npn2nul): Ul+u{huh qurlrJutrtrbp[g dblln, h ph{u LUJ[ng {[6upta{n11. Lnprlurnfrt{

frpu{rullutr urlunp L1uil 4ptu 4nnupn mtul uLd[ trtlumrlurrlp Uhnunu{u6 ftLb1nt h Lput

hurlup frpurr.{rulqurtr hbrnhutrptrbp unugugpub frtrblnr qurldutrtr f: U1L 4bqpbpnLrl,

bpp tr2{ud qurlilurLfr pnrgrrl4urlnrp.;nrtrp' {fr6urpta{nr1 trnpdurrnh4 hnru{ullurtr rulmp

t1ud qnur 4nnup[ rnturl uLdf trQurrnrlurtlp ![punt{u6 tthLbn tr t,nu huilrup

frpur{uQutr hbrnhutrptrbp lunruguugtrbp, prugruhru.pn{b1 h urtrhurnut4ruL 4fdnrdfr

hfrdutr {pur qnp6n 4upnUp ptr4nrtrblnrg hbmn, uru.lur ru14 qnpbfr 4unnupn bLpulu I

lurpdrlul' <Uurhrlr-utrur4pul4urtr 4urtnurpr-utrfr rJurufitr> uurhdr-utruu4purllurtr opbtrpfr 60-n+

hn4{ru6[r 1-hL rJuru]r 1-htr lbrnh nrdnr{ (u,Ju rhuufrtr ru{bth rJurtrpurrlurutr mbu'

Uuhtftrtrur4purlrutr 4r.umurputrh 01.01.2015p. U'In-1238 npn2rlutr 5-pa !bm[ 3-n+ Lt

4-nrI u{unpbp nrp1n rtrtrbpnuI) :

hp dbq ur.;1 npn2rlurrlp, UurhrlurLur4pullub 4uuupurtrp, pugurhurpnbln{ <Lnp-

durtnfu{-[purr{ur!utr 4nnUph !frpunnril, huutlurgnrplutr uuhilutrur4puIpu{ut,1utr

pn{utr4urllnrplnrtrp, hn' 2008 pt{urlautrfr uqnhh 4-1 U+n-747 npn2rlutr rlbg,

drrrutrrlr|npuqbu,Lzbth.<UurhrJutru4purt.1utr4utnuputrpqLntrnrrIh,nr|<<

Ur-r.rhrl-uLu4pnrplutr 101-p4 hn4{ru6fr 6-p4 rlurufr' n...hfr trluLnrlrlrlp Uhnrun4urb opbtrpfr

r1nnrJph...,,, frtrlulbu truh cUurhrJutrurrlpu14utr 4urmupuL[ rJuru[tr> (( opbbpfi 60-nrl

hn4{u6fr 2-p4 durunul qupnrLurU{nq o...tr th lqfrpundbp, pu.rnurl4urqr.uL,lgnrqnrtrtrbpnrd

<llfpurnnul> hr-uu!ugnrplnLtrp 1[ {bpupbpnrd 4r.utnu!utr ul,,;mbpnul opbtrpfr urlu lurrI

u{L r}nnuph gutr[ugub tllu1ruln1ilutr: l.I[u1L u1b qupuqtu1nrd 4ur t{unnq h

Afrmr.uptar{b1 npr4bu opbtrpfi 4nnuph nllfrpfunnulo, bfrF urLdfr hurlup u1L urnurgugtrnLrl I

frpru{ulurL hbr"ntrurtrpbbp: Fnlnp urltr 4bqpbpnul, bpp r{l4urlurt4nlnulL nrL[ 6utrnrgnrl'u-

luL ptrnrlp l4uil 4pur ilfgngn{ 4rurnur{r.upnrplurtr qn[,Jh nr2uqnnLp1nrtrL h hpur{frp{nrd

hn qnp6nrlnrplntLLbpI opftrullurtrnrp.;utr ulf'u, hurngh uuhdr.r,rtru4pu!urtrnrqutr

purpdpugdr-utr mbulubL4nrb[g th Uunnq r[f'Lnupl,{{b1 npr4bu opbtrpfr 4nnuph n!hnur-

nnrd> (5-n+ lbm, 2-p4 qruppbpnrp.lnLtr):



Unqtr qnpbnrl urtrhurunur!urtr rpfrrlnulp Uurhdutru4purlnrtr 4ruunurpurtr Lbpl4ultlg-

trblnL hr.urlurp trufuur4plurltrbp dlru{npu6 4umuQutr qnpbn{ lurlugrlu6 rl[gutrL11ur1

4urmu!r-utr url.lnbpfr nrunrdLuru[pnrplnrtrfrg b1trb1n4 trrufu qbmp I urpdurtruqpbl, np

4ptutrgnLd frprur{nttrpfr Llurrl opbtrurlpnrplurtr (pug)) bq.nnUph tlbptupbpltul rlumnqnt-

plnLtrtrbptr unhuuruputl purgrulul1nul btr: Ghq b+/0743106118 qnpbn{ rprurnurQtutt

urLpnbpfrg n1 rlbt.1nrd trrJurtr upurgho ilurufrtr 1fr hfr2umurl.1L[nuI' urLdfr' UurhtluLurqfint-

pJuLIp bpur2[uur{nn{ur6 nnUh Ipur{nrtrpfr, hr.u{u.ruurpur4bu truh cqnpdurnnrpr-r.r1frtr>

utrdbntrrlfubfrnLplutr fuur[uLnrltutr ur4r.untruthph U urltr hruryaurhupblnL urLhptrldb2mnt-

plutr frrftuuunn{: Ur{b1frtr, trnqL qnn6h 2pgurtrulqtrbpnul 2018p. oqnurnnufi 13-fr npn2durilp

(( LlbpurpLLfrl 4umupurtrp, hbtrg urtrdbntrrlfubfrnrp.lr.uL unllurlntplutr r.htuurnp htuu-

rnurtn{ud hurJupbln4, th urtrrppr-urpr-r.rpdb1 t4r.ulutrru{npdutr ultulrJutrtrbnh U hIdpbpft

unlulnLplutrp LlurI pr-ugr-ulurlnrplurLp h frp fnLplutr rlb2 hbtrg u14 h[dBn{ | pb!uLb1,

qhnr.hnfubl urnr.u2frtr r,umlutrfr 4tutnruprutrfr npn2nrdp h dbpdbl llurlulpft d[gLnprlntp.lnrtrp:

Qruurnnpbtr, 4urmurpurtrp 1fr mbubp nplrf 4urmurL{urpurlutr funlptr4nLn, urJr} p{nLrJ'

oopbtru4prul4r.utr pug>' utrdbntrilfubftnLplutr hfrrlpnrl t4urlutrpp rlbpdblnr htudup. hur!ur-

nurll qupuqur.;nrd hbtrg r{bpurpLtrht r;urLnr-uputrp qunLnur{np tafiLbp l4uubgtrbl qnn6h

r.lunnupn Lr hr.r.rrJurqurunurufuurtr htupgn{ +hdbt Uurhdurtrur4purtlurL 4urmurprutr: U{b1np4

th truLr pL4q6b1, np nphf ullrnnul r-r.rtr4pr.u4wnd tUur 35-n+ hn4{u6fr upurghtrr' npqbu

hn Urnqr{h6uqhg pfunrL qnpbnrlnrgnrtrtrbplr hurlup uLdfL ppburlurtr hbmurqL4rfutr

l.1ud Llultutrpfr hbrn t4urq{ur6 hurpgbpp 1nr6b1nr hudup funlptr4nmfr: (ruilnq{ub bd, np

utu (r{umuhurlurtr> purgpnqnul th, liurrl, unur{b1 hu, nptrf unrplbl.lunfiL ft {ttutu ttt14

n Furgtr, oqr.n uqn pbbln r dfr m n Lrl 1fr q u pn rtr ut1 n ril:

tl6nupbll 4urmupurtrn luLqnn unurpllur hungh t{bpupbplut hn qhnpnpn2nrdtrbpp

trbpllnrlurgtrbfru, h ph{u u{[trh, urnurgtrnp4tlbL h Uuhrlutrur4pnrp.lutr 27-n+ U 140-prt

hn4r{urbtrbpfl quhuLgtrbpn{ Lr npqbu r.tfl+qhrht 4uLnur{urpullurtr opbtruqppnul nptrf

(ptugD 1fr updutrurqnbl. UurhrlurLur4pnrplurtr dbg huiluqurnuufuurtr trnpdbptr urntlur

bqbl btr, h 4purtrp nrtrrl]rgullurtrnpbtr l4frpurnrJurtr funlptr4ntntrbp lbtr bqbl: U11 t{bnul'

tl-6nupbl1 4r-r.rmruputrn th qbugbl frpurlnrtrpfi dbllbuplutrdr.utr nL l4frpurnrlurtr $npdurfiu-

urut4uL nLqfrnrl h utrdfigurt4utrnpbtr h [1hnunbl UuhduLur4pnrplurtr {bpupbpbfr



trnprlbpp, nnLqhuh frpur{uunLpJurrlp odmt{ur6 | br1b1 pb' Uuhdr.r.rtrur4pnrplurrlp, pb'

4um ur rluput1utr op bLuqppn{:

(urZ{h untrbln{ r{bpnqplurlp' [1tup6nrd bd, nfi (( ppbrulluL 4u.rr.nur{upnrplurtr

opbtruqppfr 35-nq hn4{urfu 1[ tafrpunt{b1 U. hbrnhurLpbbp th urnrxgr.ugfibl ahdnqf'

hurrlurp, nrumfr {bpnhfr2ru;- 4umulurL ul4LnbpnuJ <[pur{nrLph pugh, tlbptttpbpltttl

4LurnnqnrpJnrLtrbp oplblunfr{npbL lffrtr l.lurnn[ frtrbl: nurLnurpurttttbpp npqbu ppbutlutt

hbLnuqtr4nulp pugurnnrl hfrrlp ptrLup!ilurtr u.rnurpllu btr qurpdpbl UurhrJurbtu4pnrpputr

140-pr1 hn4r{u6p LL dbl.ltrurpurtrbl nr l.lfrpunbl btr r.u14 hn4{r.r.r6p, hbmlrupun r]hdnqh

hurrLup hurrlurquunuufuurtr hbrnhurtrptrbp unr-ugr,ugnbL h nt pb ppburlub 4urrnrlr{u-

pnLplutr 35-nr;, ru.11 UurhrJutrur4pnLp.lurtr 140-p4 hn4{tu6p: 9ntrlpbm unLltr qnp6h Znlur-

trultrbpnuJ r{f6upl1{nrl trnprLuLnh{-hnutlullurtr r.ulrnp lurl 4pur 4nnuru lurd 4purtrnLd

runllur pug[ +hrlnqh hurrlup 14runugugtrbp frpurlurt4urtr hbrnLrubptrbp tlfrulL u]Jtr

r;bqpnrrl, hpb urlr1 purgnq qu.r.;rlutru{np{u6 hnu,{urUhnun rlurprlfrbp hu2{f lurntrbp

qnpbr.unnrpulfrtr urtrdbntrdfubfrnrp.;nrtrp' uqum6unuputrblnt{, np rultr 35-n+ hn4r{tu6ntd

trtufururnbu4u6 th, ulufrtrptr' bpb rlurmurnuLn u{trr}bn, np urtr6fr trQurmrlrurlp ppburllurtr

hbmruqtr4nrdp 1fr Qu,nnq rprurpurpbgr{b1 qnp8urnnrpur.lfiL utrdbntrtlfubfrnLplnrL trurfuu-

un bu {ur6 1fi b b1n r q ur un6r,u nn{:

Ll[tr14bn, {[6urp!{nq +nnupnul qnp6tunnrpurlfrtr uLdbnLrltubfrnrplnrtr trufuurmbu-

{ur6 frLbl-tthtrbn nptrf tr2utrulnrp.1nrL 1fr nrtrbgbl +hilnqh hrurfup Ipu{uL4uL hb-

mlrurtrptrbp tunugulgLblnr durun{, hu[1 frpur{ulnrtr hbmhurtrptrbp runugugLbp u{un-

Lnrx4hn qurltlurtr h urtrhurr"nur!utr 4[dnrd[ hIduL 4nu, qnndn Uurhrlurtrur4pu14utt

rpurnurpurtrnrd ptrLnrplr-utr ptr4nLtrblnL hurdrup: 9pt4Lnul bd, np qnpbunnLpulfrtr urtrdbntr-

rJfubfrnLplutrp 4urmupurtrtr r.r,rtr4pu4tundbt b' uLd[2ruLlutrnpbtr !frpunbln{ Uurhdutru-

4pnLplurL 27-lq h 140-p4 hn4r{urdtrbpfr qpnLlptrbpS: Prgh 4nurLhg, hbtrg Opn2drutr rlb2

updutruqn4bt h, np <Uurhrlurtru4pnrplu/u rlbl4trurpurtrrlurtr brlutrurln{ qtlrLnr.uputrtrbpp

{rnpdbl btr purgtrbl ppburrpurunu{urprul4uL opbtrBh pr.r.rg[, pL4 npnLil' dfrtrl4urnuqurtr

Bpbr.ulltutr {urnnUph trlurrndurdp 4urmullurtr {bpurhulnr1nrp.;urtr 2pgurtruLltrbpnLrl, frtrlp

{l.1u.1nuI h, np trpurtrp ptr4nrtrbl h l.lurptrnpbl bL urtrdbntrilfubfrnpluttt l.1uLfunpn2f1

tr2rutruLlnrplnrLp rlbqur4purtrpfi, hbmlulqbu'Lurtr l.1u1utrp[ frpu{ur1ur.hnLp.;utr hurrlurp>

(4.2-firy ! bmh 6-nq qunpbp nrplntL):



2. Fugfr rlbpntr2ul hhdBhg utrhpurdb2m I pLtrurpllbl trul.r urlb hurpgp, pb urp4.;np

{fr6nrp!{nr[ 4nnupnul unlur <opbtru4purtltuL purgL, unurgr.ugfibl I laud Uurnnq hn

r-r.rnrugugLbl uurhrlutrtu4putlutrnrplr-r.rtr futrqhn' rl-r.rp4nr hfrrltru!urtr frpur{nLtrptrbpfr

qur2rnqutrnrplutr urnnrdn{, lud up41np u{q pulgp htrurpur{np thn huqpurhurphl h

hurlpr.uhun{urb th bqbt hnur4uQhnurn rlurprlfttrtrbpfr, unr.ltr 4bqpnLd' 4urmupurtrtrbpfr

qnqilhg [prurlnLtrpfr u]Jt uiqF1nrptrbpnrrl unllur trnpdbpfr, Lbpunlurf Uuhrluliur4pnrplr.utr

hurrluqumurufuurtr 4pnqpLbpfr uLilfr2ullurtr lfrpurnrlurtr rlfrgngn{, ultrqbu, np rftup4nL

hfrdtrurlutr frput{nrtrptrbpfr qur2unqurtrnrp.;nLLp bptr2fuurr{np{ub frtrfr: U1 t4bnq uruu6'

<frpur{nrtrph prgho {bpupbplul unrlb tutrhutnu!utr 4[dnLdp pwr{upurnbt h urn4Jnp

Uruhrlrutrurppu14uL 4turnurpurtrnul 4nur hfdurL 4n,l qnn6n ptrtrnLplurtr pL4nLtrblnL

hrudrup uLhpudb2m Lr qupLnur4hn ultr trurfuuqulrftutrtrbpp, npntrg pnL{urtr4ulnrp.lutr

{bpupbplul Ip Ipu{ul.1uL 4[ppnpn2nLdLbpL I r"uprnuhur.lmbl Utuhrlurtru4pruQutr

4rutntuptutrp:

Uluqbu, <fipurr[nrtrph Furgo llurd <opbLu4pul4tuL pug), fipu{ulquL bptrnqptrbpfr

{bpupbplurl UuhrJuLurppuLluL 4urnuprutrp hbLntrnrlu14urLnpbtr dtrur{npb1 tr

qrupqrugpbt h pu{ulr.utr npn2urQfr, lurlnrtr h hurrluqurntuU 4frppnpn2nultrbp: Umnph

dbgpbpt{nrd bL 4puLghg dh puL[up.

- (6. hpur{nrLph pugn hurrpu.rhurpblnr hurpgnuJ opbLu4frp duptlLfi tr

uuhrl.uLu4pu!uL 4urmurputrfr fpurt{urunrplnrtrtrbpn +hmunUbln{ fi2fuutrnrplnrtrtrbpfr

rnr.upurtr2r.umrlurtr ullqpnrLpf hudumbpumnrd' uuhrlutrur4purllutr 4uunurputrn hurnll h

hurrlurpnrd updutruqnbl, nn pnlnn 4bqpbpnuJ, bnp hnr{nrtrBfr Furgp qrultlutrur{np{u6

b hnu{urllurpqr-u{nprl-utr nlnpLnnul qmtr{nr1 l.lntrLlpbm hutrqurlurLptrbpfr r.r.rntrlnrplurrJp

Lnpdumfi{ qtutnt{[puL[ purgul4urlnLplurilp, uqu trrlurtr pugh hr.r.rryatuhr-r.rpnuJtr opbtru-

4frp rJuprJtrfr frpur{uunrp.;r-utr 2pgutrulltrbfnul h: Uurhdurtrur4pulltutr 4urrnr.upurtrn qnndh

pLtrnrplurtr 2pgurtruQtrbpnul trlL4purpuntrnrd I opbLpfr urlu l.lurrJ urltr purgfr uurhrJurtru-

4purluLnrpJul.rn, bpb {f6unqtlnq bnpd[ pn{urb4ulnrpludp quldutru{np{u6 fpu-

{ul.1uL rutrnpn2nrplnrtrL hnu{u[,1hnurnur!urtr qnul4mhl1r.ulnuI hurtrqhgtrnrd h un{urt

bnpdf utlLqfiufi dblLuputrnrplutrL nr l.lfrpunilutrp, npp fuurfuunnrrl h l]uril llunnq h

fuufuLn{ l4ntrLlpbm uurhrJurtrur4purlurtr frpur{nrtrp> (Unfl-86+, S qrUrnn{u,nh, 2010p.):



- <<7. Opbtru4ptuluL pug[ uuhdurtru4putlurtrnrplutr hurpg ptrLbfru uurhrlurtruu-

4puQurtr rpumr.upurtrh lrt rlhnt h qurnq.bL, pb multul opbtru4pr.utltutr pnrgp hutrrp[uutrnLrJ

h hnru4ur[1upqtur{nprlutr pbpnLplnrtrp, pb" Ipur{urumbr16 durprlfrtrp trrJurtr fpur{u!urp-

qur{npnuJ uuhilutrblftu hu2{[ | unbl opbtru4pnLplurtr dbg huilurqurrnurufuutr lrpu-

{tuluL bpu2fu[pLbp[ unllurlnrp.;nrtrp U u!L!u1b1 u1r[ hnuqurlurtr bpu2fu[pLbpfr

hfrrftuL {pu hurduqurnuufututr frptu{urllfrpunul4uL '4pruqmfi!u1[ 
dhu{npnulp...

2upqrugtrbln{ hn {bpnh[2u1 (2010p. qhbLnpt{uph 5-h U+n-864 npn2dutr dbl

upunurhur.;m{r.u6 (rfrutaurq6[ rlbgpbpnrdS' hbnhLurqfr) [purt{ru14utr qfrppnpn2nrdtrbpp'

uurhtlurburlputlub 4urmr-uputrp qmtrnrd f, np opbtru4purlurtr Furgn l1urnnr1 | huL4[uu-

trul uurhrftutrur4purlutr 4umunurLh pLtrnrplurL unr.uplur ilfiu1L u.;tr 4bqpnrd, bnp

opbtru4pnrpltutr rlbg urnlr-u lbtr ur14 Furgp pugtrblnr u.11 frpur{urlurtr bpur2fu[pLbp lutl
opbtru4pnrp.lurtr ,Jbl hturftuqurnurufuu.rtr frptur{tu!urL bpu2fu[pLbpI un[4u1nrp1r,utr

qurpuqru1nrd dhrur{nn{u6 | huluruutauL [pu{urlfpurnul.lurtr qpurlrnhUur, Llurrl bpp

unlltu opbtru4pruluL pugp 1lr uqurhn{nul u1u tlurd ur.;L [pur{nrLpfr frpugrlurtr htrurpur-

rlnpnrplnrLp: (urlqunul.l qupuqurlnLd, Iput{urLlupqurt{nprJutr pugh uurhtlurtrr.r.rqnur-

Llutrnrplurtr hungI bLpu!u th uuhrJutrru4pru!urtr qurunurpurLfr ptrtrnrplurtr[,

(U+n-914, 14 ubqrnb,JFbnh, 201 0p.):

- nhfi ,Jh 2rpp, rJruutrurt{npuqbu' U+n-864 h U+n-914 npn2nLrJtrbpnLd flpur{nLLpf

pugh uurhtlurtrru4pul4utrnrp.lutr hu,ngn ptrbnLplutr untrblnr.[pru{uunrplurtr {bnu-

pbn1tuL uuhdr"utrurrppuLluL 4urnurpr-utrtr r.uprnurhur.yrnbl h hnu{ullutr 4[pBnpn2nrd un

u1L, np fpu{uQupqutfnpduL pugh bnpduun[{ [pu{uQutr lnr6nrdp htuL4fiuurtrnril |
opbLu4ftp [t2fuuLntp1utr Iput{urunrplnrtrp: lFLuutru{npr.uqbu, hr.urlurdurltr hfr2url npn-

2nultrbpfr' <hpur{nrtrph pugn hurlpr.uhurpblnr hrupgnLrJ opbtru4frp dupiltr[ h uurhdutrr-r.r-

4putlurL r;urnurpuutrfi fipurlruunrplnrtrtrbpn rlhununllbln{ [2fuutrnLplnLtrtrbpfr unurpurL-

2urundr.utr ulqpnrLpfr huduurbpurnnrd' uulhrluLur4purl4urtr 4uurnu.rpr.utrn hurn! h hurrlur-

pnLd urpdrutrurqpbl, nfi pntnn 4bqpbpnul, bfrF frpur{nrLpfr pLugp qurliluLutlnpr{ur8 |
frprur{tuLlupqur{nprlurtr nlnpmnrd qrntrr{n11 LlnLtlpbrn hurtrqurlurtrBtrbpfr urntrlnrp.lr,urJp

Lnpdu un[{ quun{frp urL[ pugu luln rpludp, ur4ur trilurtr pug h hurlpuhur p nLiltr opbtru-

4[p duptlLfi [ptutlruunrplrutr 2p2ruLrulLbpnrd h,, (U+n-933, 25 hnrtr{upfr, 2011p.):



- (6. .... ludurtr 14ur.lrlurtrtrbpnril uurhdurtrur4pur14utr 4urLnurputrtr urtrhpurdb2m h

hu.rrftupnul pLLupl4bl opbtru4pur!urtr purgI L flpu{tul4utr bqpnqptrbpfr uuhrlurtrnLrltrbpfr

opbtru4pr.r.rQrutr udpurqpduL purgurl4ulnrplurtr hupurpbprllgnLplnLtrp: 1-'2r{u6fr Uurq,-u!-

gnrplurlp (( uruhrlurtru4pulruL 4umupuLp trr4uunurtluhurprlup I huilupnLd urpdu-

truqpbl, np opbtru4pulutr pug[ th llurnnq rlbfuurtrfllnpbtr trnqtrtug{b1 unu! u1u tlurd

u1L bqpnqpfl opbLu4pnpbL urrlpuqpt{ur6 uuhtlutrdurtr purgurtlulnLplutr hbm: Opbtru-

4purlurL pLugL unltu b u1b u.lurnurquJnLd, bpp frprur{u[1urpqurt{nprJutr firupdbpnrplnrtr

uquhnr{n11 Lnurnnh purgu[.1ur1nLp1tutr llurrJ ur1r] munnh pbnh Qutrntrurl.lurpqdutr

hbmhurtrBn{ fuuprn{nrrl I opbtru4pnpbtr lupqut{npt{urd Ipurr{urhurpurpbpnLplnLtrtrbpfr

tudpnqgurt4uL tr pLuluLntr [puqnp6nulp: ....

U+n-914 U U+n-933 npn2nLrltrbpnul Ipur{nrLpf Fugh uruhrlurtru4purtlutrnLp.lurtr htupgp

ptrtrnrplul untrblnr frpurtluunrpltutr r{bpurpbn1uL urpmuhurlmbL h [rpur{urlqurt, +hnpn-

pn2nuI urn uJtr, nfr Ipru{u!urpqurr{nprJurtr Furgh trnprlurnfrr{ frpur{u14urtr lnr6nLrlp

hurtr4fruurtrnLrl h opbtrurlfrp fr2fuurtrnLplutr frpurfuiunrp.lnLtrp: utuutrru{npr.uqbu, hurrJur-

dulL h[2u1 npn2nLdtrbpnLd r.r.rprnuhurlun{ur6 [pur{urt4utr 4flppnpn2nLiltrbpfr' frpurt{nrtrpfr

pugn huryaurhupblnr hurpgnul opbtru4frp ilrupdLh U uurhilrutrur4ptul.lurtr qurLnurputrfr

Ipr.r.rrlr-r.runrp.ynrtrtrbpp 4frmruptlblnrl fr2fuurtrnLplnrbtrbpfr mupurtr2umdutr ul4qpnrtrpf

hrurlumbpuLnntd' utuhrJurtrrurlpurllutr 4urmurpr,utrn hurn11 | hurilurpbl updurtrurqnb[, nn

pnlnn 4bqpbpnul, bpF fpurr{ntLpfr purgn qurllurtrur{np{u6 h hnur{rullurpqu{nprLutr

nlnprnnul qmtrr{nr1 LlnLl-1pbm hurtrqrurftutrptrbpfr urnblnrplurdp Lnpdumfr{ qum{hnurtrh

pugurLlurlnrp.lurilp, urqur trrfutr pugh hurlpurhurpnrdtr opbtru4[p tlurpdtrfr fpu{uunr-
pltuL 2pgurLuQLbpnLil f:

U urhilutru4p urtlutr 4umurprutr p qmtrnul h, nfr u nltu hfrdtrufu L ah n n u.lurlLft.utrur-

t{npr{u6 h n, pb r.{b6h unuuptltu trnnft rnupr.u!bpq rJbl.ltrurputrnrp.lnrtrtrbpn{, rrJI

qupqtur4bu opbtru4ph qnrt,.lhg opbLpnrd l4frpunr{ub hurulurgnrplnrtrLbpp humurt4bg{rii6

1bL: Unllur {[6uL1U fipu{ulupqurr{nprlurtr pug h, npp qbrnp I hurrpurhurptlfr ((
Uqqur.lfL dnrln{f frpurr{uuunrplutr 2pgruLultrbpnul,, (U+n1143, B uqpfrf, 20'14p.):

- K<< uuhdutru4pulurtr 4urunupuLt, hn' 2014 E[wUut,h urLqnhh 8-h U+n-1143

npn2duilp dhdluttgftg huLnul4 uurhdurtruqurmbl I opbLu4put4urtr lurpqtu{npnLdtrbpfr n1



frupdbp frtrblnr rultr 4bqpbpp, npntrp l{unnq btr ptrtrr{b1 ur-uhrlr-r,rtrur4purlqub 4uLnu-

nurLh UnrLrlhg, ur.1tr qbu.lBbnhg, npntrg lnr6null {bpurquh{u6 h purgunuqbu opbLuqfp

ilupdL[tt:

L2tlurb npn2rlurb 6-p4 t4bmnrrl (( uurhrlurtrur4purl4utr 4uLnupr.r.rtrtr upunuhu.lLnbt h

h bm h1 u 1 u lqpn rtrpulfrtr fr p ur r{ur ! uL 4fr ppn p n2n ultr bp p, n p'

ru) o...Opbtru4purLlurtr purgtr urnllur h ultr u{unurqurJnuI, bpp frpu{ur!rupqur{npilutt

fiurpdbpnLplnrtr ruqurhnr{nr1 murnnh pugurllurlnLplurtr lurl ur14 mtunnh pbpft l4ubnLtu-

lupqrlutr hbrnlruLpn{ fuurpurpr{nul I opbtru4pnpbtr lurpqu{np{urb [pu{uhupur-

pbp n rp.1 n rtrtr bp fr ur ilpn rpu L1 rutr tr ptr ur ! urtr ntr I p ruqn p6n tdp: >,

p) u...hnurt{nrtrpfr Furgn hurrlpurhupblnr hurpgnLrJ opbtru4frp rJrupdLh U uuhdutrur-

4purllutr 4utnr.upurLf frptur{uunLplnrtrtrbpn +hmunUbln{ [2fuutrnrp.lnrtrtrbp[ muptutt-

2u.rrnrJutr ut4qpnrtrBfr hturlurnbpuunnrd ... Fnlnn 4bulpbpnrd, bpp frpurr{ntLp[ purg[ tf.ltu1-

durtrurr{npr{ud I frpu{urlupqur{nprJurtr nlnpunnrtl qmtr{nr1 l4nbllpbm hurtrqurrlurLpLbpf

urntrlnLplurrlp trnprlurrnfrr{ ulum{hnurt h pr.r.rgul4ulnLplurlp, urr4ur trrlurtr Fugh hruq-

purhurpnuJL opbtru4frp durpdtr[ [pur{urunrplutr 2pgutrul4trbpnul b, (U+n-1154, 10

hnrtrfrufr, 2014p.1:

- K4.3.... UurhrJurtruqpurl4ruL rluunurpurLtr opbtru4ptullr.uL purgh uurhdurtrr-u4nurqur-

trnrplurtr hurpgfib utr4purqundbt h hn ,Ih 2ufip, rJtuutrur{npuq,bu' U+n-864, U+n-914,

u.In-917, U+n-922, Unn-933, U+n-1020, U+n-1056, U+n-1143, U+n-1154, U+n-1255

npn2nuJtrbpnLil: Unrltr qnn6h 2p2urtruLltrbpnLf t{bpuhr.uumurnbln{ U qurpqugbbln{

hhZurt npn2nrdtrbpnul r-uprnurhurlr"n{ur6 frpu{ulAutr 4frppnpn2nLdtrbpp, Uulhrlultrr.u4put-

l.ltutr 4urLnunutrp qmtrnuJ f, np runllu 1f opbtru4pru[utr Fug Fntnn ur;tr 4bqphpnrrl,

bpp btrpu+nJut opbLu4pru{urtr prugfrtr {bpurpbpnrl hrupgbptr nrrylurllfnpbt Urunqu-

{n p r{n uI btr U ur h rlurtr ru 4p n rp1 ru rIF, ( U +n-1 434, 6 tr n1 bdpbp [, 201 B p. ) :

.tbnn tr2{ur6 frpur{ul.1rltr 4frppnpnlnrdtrbptr hnbtrg urdpnqgnrp.;utr rlb2 hurnur! Lr

!tutrfuruLnbubfr uuhdurtrtrbp btr q6nul <frpur{nrtrpfr purghu l.lud <opbtrBfr purghn tr!urrn-

durdp uuhdurtrr-u4purlurtr {bpurhul.lnrlnrplutr pnqlururpbfr 2pgrutrur![ hudurp, uuhdu-

trnLil btr rl14 purgbpfr uurhilutru4purlurtrnrplurtr urnnLqrlurtr r[bpupbplurl qfldntdLbpft

pnqlumpbfi nrplutr npn2u![ 1uf uL[2Lbp:



UluqJruntl, [um Utuhrlurtrurppurlurtr 4urmu.rpuLh hnu{u[4uL ry]rpBnpn2nuJtrbpfr'

fipu{ntbp[ Fugtr [pu{ul1uL t,;upqur{nprlurL nlnprnnLd qmtrr{nr1 r.furuLnurLlurtr hrutrqu-

duLpLbp[ {bpupbplul lnLlpbm bnprlurnfrr{ qurLn{frpuLfr purgtuLlulnrplnrtrtr f, frtrlqbu

Luh [pu{ul4uL Llupqu{npdurtr urLnpn2nrp.;nLLp: flphf ulurnuquJnrrf 1fr t{runnl lunup

ththt opbfuuqpurqrub prugft rluufrh, bpp btrpru4nJut opbbu4purlltub pruglrtr {bprupb-

pnrl hurpgbptr nrrlqullfrnpbb !upqrurlnp{nuI bb Uuhrlurhruqpnrplurlp: UJI l{bnq'

nFrugh, duufiL Qunbth | funub1 dfrultr urltr 4bqpnul, bpp hurdtuqumuufuutr trnprlu-

Ln[rl qurm,lhntutrn prugullulnul I pb' unr{npru[.1uL opbtrpnrd, pb' Uurhdutru4pnrplurtr

db2: CL4 npntd, u.;u hutrqr.r.rrJurtrpp urtrhpudb2Ln, pu{g n1 pu{urpup qulrJutr h Urlhtftu-

trurqpurl.lurtr 4umupuL[ lnrllhg npurgh, utuhrJr.uLu4pr.ulurtrnrplurtr hupgp ptrLnLplurtr

u.rnlrb1nL [r, urntur{b1 [ru, u.14 rlurun{ nptrf opbtrph 4nnrJp Uuhrfuutru4pnrp.lurtrp hurltu-

unq 6uLurlblnr hurlup: utbpnqp1urlhg purgh, opbtrpfr ur.yu [1urd rulb <purgfr> ur.uhrlr.r.rLu.r-

4purlluLnrplurtr hurpgp UurhrJr.utru4purl4utr 4utnurpurtrnrd ptrtrnLp.yurtr r,r.rnurpl4ur lurpnrl f
frtrbl, bpb'

- {h6unl1{nr1 Lnprlfr pn{urtr4urlnrplurrlp qurltlutrur{npr{u6 frpurt{uillurtr utrnpn2nL-

plnrtrtr hnu{uUhnunu!urtr qnut,1mht,;urlnrtl hurtrqbgtrnul h Lntlut trnpdfr urltrqlruI

tlbt4LupuLnrp.lutrL nr !frpurndr.r,rtrp, npp fuufuunLrJ h quirl Urnnq h luulumbl !nb!pbm

u u h rlutr u 4p u L1 uL frp ui t{n rtrp,

- r-unlu opbtru4purt4urtr purgp 1f urqurhnrlnul u1u lurl u4tr frpu{nrtrpfr fpurgrJurtr

htrupur{npnrplnrtrp,

- hnur4ullupquulnpduL ftupdbpnrplnrtr r.uqr,uhnt{nrl Lnurnnh purgu[4urynrplurtr lutl
u4+ murnnh pbnh luLnLul.lutpqtlurl hbmlrutrpn{ fuurpup{nul I opbtru4pnpbtr t{r.unqur-

{npr{ur6 frprut{urhupurpbpnrplnrtrtrbpfr urdpnrpurluL h ptrurlr-utrntr frpurqnpbnuJp,

- opbLu4pnLp1r-utr db2 urnllur lbtr u14 prugI purgtrblnL u11 frpur{utlurtr hpur2fuhptrbn,

lurd opbLu4pntplurtr rlb2 hurduru.lurrnurufdurtr frpur{ulurtr bpu2luhptrbnh urnlur.1nrp.;urtr

qunurquJnuJ dLLu{nn{ru6 | hul4r,uuurlurtr fipur{urlfrpurnullutr qpulLnhUru,

- purgh hurlpurhurpnultr opbtru4frp dupilLfi frpu{tuunrpluL 2pgurtrulbbpnuJ 1f:

Futgh {bpnqp.1m1frg, lnrpurpurtrlnrp 4bqpnrd <opbLurlputlurtr purgfr uuhilrutru-

4pul.lutrnrpluL hurpg pLLbfiu Uurhrlutrturppurlurtr 4r-umupu.rtrh lutrrlhnt, I qupqbl, pb

mturt opbLu4ptulurtr purgp hutr4fiuurtrnul h frpurtlur!urpqurr{npdtutr pbpnLplnrtrp, pb"



frpu{uumbr16 dupd[Lp LduL [pu{u!upqur{npnul uuhrJutrbfru huZ{h I runbl

opbtru4pnLpluL db2 huduqurmuufuurtr fipu{ul4ub bpu2fufpLbnh unl1u1nrplnrtrp [r

ulltrlur1fl ur14 frpu{ut4utr bpur2luhpLbnh hfrdurtr {pur hutfuqur.nruufuurtr frptut{ut[hntu-

nu Lltutr qnuUmhllurl fr dhur{np nrrlp.. . >:

rl-bpnqp.yurl 4hnpnnn2nultrbpp pfunul bL truh urltr mpurdurpurLnrpln,t hg, nn (pugn))

huQuruuhdtutrur4put4uL 6utrurlbp qbmp h +hmurn!{f npqbu purgurnfll ,Jhlng (pubh

nfi rudbtr rpbqpnLd Lnpdp huQuuurhdutrur4pu!urtr 6utrulbp uL{bpuqurhnpbtr

npn2ullfr 4d{upnplnrtrtrbp !umbq6[ hnu{ullhnr-un qnpbnrtrbnrplnrtrnul) rlupqnr hnur-

{nrLpLbp[ r4L!2mqutrnrplu.rtr ptrpurgurl4tunqbnh hudurl4urpqnrd, L,lfrpun{f d[u1L ultr

4bqBnul, bnp uJ4 (prug[]) hLupurt{np 1f hurpuhr.upbl, durutrur{npurqbu, 4umru-

putrtrbpfr lnrLrlhg' Uuhrlr-utrr-u4pnrlutr 4urnupurtrfr tlbpnh[2u1 [r u11 4Jrppnpn2nLtltrbpJr

2pguLrultrbpnLd, uuhiltutrurppur!ruL Lnpdbptr tuLilfrguLluLnpbtr llfrpunblnr, uJ4

p{nLil' r}nutrg pn{urtr4urlnLplnLtrp uruhdrutru4ptullurL updbpr.r.rtrnrplutr (aroaonorran) h

ulqpnLbpLbnh, ht tqbu trr,uh dfguqqurlfrtr frpnrulnrLpfr hurtrpru6urLurl ulqpnrtrptrbnh L

Unpdbp[ hbLn 4putrg trnprlutnh4 lluqh dbg pugurhulmblnr rlfrgngn{ (urlu rfuu[tr u{bfr

rLr.rtrpuduuL mbu' SoHgapu H., "flpaeoeure npo6enbr KaK Kareropkrfl KoHcrhryqr,roHHo-

npaaoeofi 4e$exronornn: Merogonorhn hccneAoBaHhn ra cyge6nan npaKrhKa npeoAo-

neaua"f f "AnbMaHax", r434arenbcrao "Hxap", EpeBaH 2016r., f2 99):

rl6nurpblq 4r-umurpurLt, hn' 2018p. trnlbrlpbpfr 1S-fr npn2rlutr rlb2 {6nurpblnrplurtr

lunqn4 {bpupLL[t qurLnupuLfl 2018p. oqnumnufi 13-[ npn2rlurtr uunnrqdurtr 2ntu-

trultrbpnrtl, {bplnrbblnrl Uurhdutrur4pnrplurtr tr ur11 opbtrptrbpfr r{bpupbpbfr hn4tlur6-

t bnp, m{bt h .Jh Zrnp 4frppnpn2nLrJLbp, npntrp tr2urtrurl.1nrp1nrtr nrtrbtr n1 rlfrrlltr opbtrpfr

dfrurnbutuLl tlftpunnrplnrtrtr urquhn{b1nr mbuurtr[nLtrfrg, ur11 trr.r.rh tutrnrqqur!fr furtarutr

uq4bgnLplnLtr ulbrnp I nrbbLul[L unrltr qnp6n{ 4ftlnrilf ptrrynLtrbfrnrplurtr [r puLn

fnrplurtr ptrLnrplrutr hurpgbpfr 1nr6ilurL hufidup' UurhduLu4pul4urtr 4umurpr-utrh 4bnn-

hhZut tr hbrnurqurlnul Lbp[ru.yurgtlbthp 4frppnpn2nLrltrbpp h,lZ{h untrblnu{:

9up6[p[ tu1u duunLtl qnbpb nrrlrlur![ tlbgpbpnLtl bf {6nurpb! qr.r.runurpurtrfr

15.11.2018p. npn2nulJrg urnurLd[L huLn{u6Lbp: flpn2nrdtr urilpnrpnrp.luilp th ilbgpbp-

{nrrl qnrm qnpbtrurlr.utr trlurLnr.nnnrdn{ unutrg llbgpbp{nr1 hurun{urbLbpfr tr2urLurl.lnr-

plnrtrp dbgpbp{ubbbpfl hurlbrJutn LubdugLblnr rJmu4pnrp.;urtr: alurpqur4bu LlurpbnuJ
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bd, np dbgpbp{ud hutn{ubbbpb [LpL[b pu{upurp bL unrlL l4up6[pn{ trbplu1urg{nq

4frppnpn2nuJtrbpp hfrrJtrur{npblnr hr-r.rrftup: 1-rr,ufu' nr2rl4pnrplurtr I urpdtutr[ r{6nurpbL1

pnqnpn 4unnup ptr4nrtrblnr tl6nupbll rlurmtuptutrfi hIdLu{npnriltrbpp. o11. tl6nupbt]

4urLnupurtrp qmtrnul h, nfr tlurluLpp npqbu fuudpurLrlurL d[2ng ptrLnpblnr ulurldutr-

trbnhg dbqh' (utrpurqbrnnLplurtr trurfuurqurhf urtrdbntrrlfubfrnrplurtr hurm14urtrfr2fr

rlbt4trurprutrdurtr Lr qfiu nr !urlltrur{nprlurtr rllnru qurlrlurtr[' hfrrltrur{nn 11urul.1u6fr hr-upu-

pbpulgnLpluL luqulgnLplurlp runlur I opbLp[ dfrruLnbuur! ![punnrplnrtr uqu-

hnr{b1nL lutr+hn: 1-lLumfr tuLhpudb2m h hurrlurpnul unr.ltr qnpdnr{ upuuhru.pnbl fipur{u-

Urt 4frppnpn2nLtltrbp, npntrp Llurpnrl btr nrqqnnqnq tr2uLurlnrplnrL nrtrbtrurl trdutr

qnp6bpn{ 4umtullurtr qnullmhl1ulfr 6fr2rn dhu{nprlutr hurilurp> (f2 23):

Fur{ut4urtrfrtr fununLL bti trtutr npn2rJutr durubpfr tlbptruqpbpp' (1. (urtrpurqb-

rnnLplutr trrufuurqurhI uLdbnLdfubfinp1uL frtrumfrmnrmp U 4nu hurrlpr.uhurprlurtr

hLupu{npnrplnrtrp.> (hg 23) [r <ll. 9urlurtrut{nprhutr ultrllurtrtrbphg hhdLur{np l4urulur6fr

h Lufuuquhfi uLdbnbdfubfinrplurtr hrutnUuLhZh hupupbpulgnrplnrtrp.> (f9 36):

tl6nu pbll rlur m ur p r.utr p, h bm hn qur tl uL n p bL {bp 1n r6b1n{ (uL p u q bm n rpl uL tr ur [u ur-

quhh taupqut{Jt6u![, qnpbunnqptrbpfr, frurqnpnrplnrbLbpfi, qbrnr-ul4urL [2[uuttnrplurtr

dupd[LLbpI hurlurlupqnul trpur r]bnh r{bpurpbplul uurhilurtrur4pullutr 4pnqptrbpp

(ptr4 npnul hurtlbrJurmbln{ pb' 2005p., pb' 2015p. Uurhdutrr.u4pnLplnrtrtrbpp), L2b1 f, np

(15. UurhrJuLu4pnrpludp bpur2fuut{nn{u6 utrdbnbdfubfrnrplurtr frtruunfrunnLup

1uufuurquh[ fiuqnpnrplnrLtrbpL ruquunnpbtr lbtruuqnpbblnr, {bp2[L[u urtrfunlptr4nun

qnpbnrtrbnrplnrtrtr uqruhnt{b1nr, trpurtr uLhfiilL ppbutlurtr lurd {upprlqurtr hbmuqtr-

qnrdLbp[g Lqur2mquLblnr h[ilLurpurp [pu{ul4uL d[gng f, nrur.nfr qr.r.rmr.r.rhr.uLlurtr 1f, np

Lurfuuqurhtr utrdbnLdfubfrnLp.lurlp I odrn{urb n1 dlrultr hn th,rq.nnnrplnrtrtrbph hnul-tur-

trurgilurtr dudutrurlluhurunr.{r.r.r6nrrl, u.r11l-r 4nutig ur{urprnfrg hbmn' lurpqurtffr6ullhg plunrt

qnp6nrlnLp.lnrtrtrbpfr hurtfi,up> (llbun 15.1,'f2 2B): (15.2. rl'lrr.r2mntrr,r.rpn11 luurfuurquhfr

utrdbntrrlfubfrnrplurtr bnurZluhpn pn{rutr4ulnr1 utuhdurtrur4purlutr trnprlbpfrg pfunuJ f,

np l-'urfuurquhh frurqnpnLplnLtrtrbpfr urr{urprn[g hbmn {bp2frtru th qurnnq hbmurqL4{b1

L bLpupl4{b1 qurmuufuutrurun{nrplrltr hn Urnqrqh6uqhg plunrt qnpbnrlnrplnrLLbpf

huilurp: ULdbnbilfubftnpluL unqtr unbuulaI hfidpnrd (qnpbunnrpurJhtr uLdbnLdfubfinr-

plnrtr) ptrllurb h nt pb urLdfr' dudurtrurl4frtr qpurqbgnu8 qur2mntrp, ur11 urltr qnp6nrlnr-
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plnLLtrbpfr FtrnUpn, npnLp trur frprulurtrurgpbl h hn qtuZrnntrur{uprJutr ptrpurgpnul (u.1tr

h' l{ ur nqu r{h6ur q hg plu n q qnp6n r1n rg n rtrtr bp) :

tt6nupbl4 4urmr.upurtrp l4pl4trnul f, np l,'urfuurqurhfr l4upqur{fr6u14 urubln{ qbmp h

hurullurtrurl trnu nrtrbgurd qnpbuntrurlurtr 4bpp, frurqnpnLplnrbtrbpfr' frprur{nrtrptrbpfr nr

q u p m ur L1 ruL n rp1 n LtrL b p I u dpn rpn Lp1 n Ltr p> ( bg 3 0 ) :

(bLnurqr-u.1nuI Lnrltr qurrltu{rurpp 2urpnrtrurlnLrJ I qurpqr-utrurl [r rluutru{npbg{b1

npn2rlurtr db2. <15.2.... Ufitrttnqtr dutlutrut], hrnU f trluunb1, np l-,urfuurquh[ Uurhrlur-

bu4pnLpltudp [pbb {bpuquh{ub fuqnpnrplnrtrtrbpp Uurhilurtrr.u4pnrp.;urtrp h opbtrp-

LbpfL hurdurquLnurufuurtr [purgtrblnL 4bulpnLd nplrf qurpr,uqr-u1nul th llunnq hbunu-

u{L+Llbt Lr qrumurufuutrutn{nrp.;utr bbpup!{b[, hLtb f1 bpu2futu{np{nrd I Lurfuuqurhfr

ubd bnL ilfu bfi n Lp1 uL frtr u m fr rn n rLn fr rlfrgn g n {:

16. Uluqfiun{, (( Uurhilurtrtu4pnrplnrtrp luurfutuquhfrtr {bpuquhbl I frp qnp6ru-

nnqpLbpfrg pfunq dh 2unp frurqnpnrplnLtrtrbpfr, npntrg tlbtruurqnp6nuJL r.unutrdfrtr

rlbqpbpntd Lutr hulbgnryrlurtr Ftrnup | lpnrtl, nruunf Lufuuqurhn th llu,nnq qumuu-

fuurtruLnt{nrplnrL llnbt hn qnrtdhg fipul4ubugrlnrl purrlurBurl4utrnrplurtr, hn frurqnpnr-

plnrtrLbpfr 2p2urtrullLbpnLd ptr4nrtr{nr1 ul4mbpfr L fput4uLug{nq qnpdnrlnrplnrtrtrbplr

hurrJup: (urtrpurqbmnrpluL trufuuqruhn u{bLnp I bpur2fuu{npr{u6 thLh hLtqbu hn

qnrtdhg {,rrnqnI purrlurpur14u.rLnLplr.utr, urlLqbu il hn fturqnplLplnLtrtrbp]r rJbg rJmtrnrl

gtutrtlugu6, ur14 pr{nrd' hurlbgnqur!utr fruqnpnrp.lnrtrtrbpfr 2pguLur!nuI ptr4nrtrr{u6

npn2durtr hurrlup hbrnuqulnLrl qurrnuufuurtrurm{nrp1r-utr btrpupll{b1nrg: ulbpntr2up

'Uu[uuquhI uLdbnLdfubftnpluL [Luunf mnrunfr hIdLuL1uL pnr.{urtr4ul.1nrp.;nrtrtr h

luqdnrd h L1uphnp bnuZfuhp I Lurfutuquhfi tlnrltlhg hnbtt uuhduburlpnpbtr 4bnu.,-

quh{tu6 frtuqnpnrplnrtrtrbptr uqurmnpbtr, unurLg nphf urq4bgnrplurtr fpurl4utrrugtrblnr

[r 4putrg hruilurp pb' qu2r"nntrr.u{updurtr ptrpurgpnrd, pb' 4nurtrhg hbrnn hbmurqtrrpnrd-

trbpfr lbtrpupllt{b1nr hurJurp: 6

Ourlrlutrur{np{ub trutr {bpnt,Zurl mpurrlurpurtrnLp.;urrlp' (( Uurhdutru4pnrplnrilp

qu2rnntrupnrl Lu[uurquh[ 4bqpnul trnur qnp6urnnrpurlfrtr utrdbnLdfubfrnrplnrtrp

hurlpuhurpblnr ptrpurguqunq fr urJpurqpbl: U11 llbnul' r{bpgfrtru hn llurnqurqh6uiqhg

pl-unq qnp6nrlnrplnrLLbp[ llumurprlurL hurdup odm{u8 | ppbullnrtr hbmurr4L4duL Lr

qurrnurufuutrurmrlnrplurtr btrpurp!t{b1nr urLdbnLdfubftnrp1udp> (fg 30-31):
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$npburnnLpur1htr utrdbntrdfubfinLplurL 6u{urltrbp[ tr pn{uL4urllnrplurL hbr"n lqruq-

r[u6 4frppnpn2nrdLbpfrg hbrnn, npn2ilutr db2 tr2{nuI h. n16.1. htrl {bpurpbpnul I Lufuur-

quhh l.lupqu{[6ur!fr hbLn lquq{ur6 qnp6nrlnLplnLtrtrhpfrtr, uu{ru qru2mntrur{tuptlutr

urrlurpmfrg hbmn luurfuurquhp 4puLg hurlup 1fr oqtnr{nril uLdbnLtlfubfinLp1urL bpu2-

luhphg h bLpuptl{nrd h qurmurufur,utrurmr{nrp.;utr ptrqhrutrnrp hfrrJnLbpLbpn{> (hl 31):

Ctr4hutrpugLbln{ (utrpruqbrnnrp.;urL trurfuuqurhfl qnpbunnLpul[L uLdbnLilfub-

frnLplutr rlbpupbplul trnL.ltr npn2dutr 15-16.1-p4 !bunbpnLrJ lurmup{u6 {bplnr6nrplnrtrp'

tl6nrupbl4 qurtnuprutrtr updruLurqnbt b. K17. urLdbnldfubf nplurtr lfrpunnrdp 1fr

Llunnt +hm4bL npr4bu rlbfuuLfr!urLlurtr qnp6ptrpug: alupqblnr hurl-r.rp' up41np !ur-

muprlu6 qnpdnrlnrplnrtrtrbpp pfubl btr 1-'urfuuquhfr lupqu{h6ut.1hg, pb nt, tqbmp h

runugLnp4{b1 dLrtulltutr ilnr.nbgdrudp L h[ilB ptr4nLLbl rlfrrulL u1L hutrqtudurtrpp, np

btrpurpplurI ununpn QurrnupblnL drurJurtrur! uLdp hurtr4bu h blqbl npr4bu Lrufuuquh>

(fs 32):

flpn2druL hurgnprp huur{urbtrbpnrd tl6nupbLl 4urmurputrtr utrrlpurqunbnuJ I urnr-u-

gnr4prfnrd bntlnnnrl frpru{ullurtr hurpgftr. K20. << qur2Lnntrurpnrltrufutuquh 1-}. Pnlurp-

lurtrh qn[dhg << ppbulluL opbLuqppfi 300.1-p4 hn4{u6[ 1-frtr rluun{ bufuutnhu{ub

htutrgtuqnp6nLplnLtr urnbpLrnLlp Llurnurpr{ur6 frtrblnr h[dLu{np lluullur6p pLtrnrplurtr

unuplur l4updtrbln{ tLbpurpLtrfrl 4uunurnurLp l{rrnnq hn grn}.lnp {bp2frtrfru qrLdbntr-

tlfubfrnrpluL hupgI 14urqul4gnLplurdp hurtrq{ hfriltru{npr{ur6 hbrnLrnrpltub> (hg 36):

Ultrnrhbmh, trnqtr npn2rlurtr dbg 2urpu4n{ub [pu{uLnpdbpft U dbgpbp{u6 fipu{u-

luL 4[ppnpn2nLdLbp[ hfidub {pu urtr4puqurntrrulnr{ qur2unntrurpnrl Lufuuquhfr

trllurmrJurilp luluLpp npqbu fuuqhuldul d[2ng ptrrnpblnr hupg[L Lr qupqugLbln{ [p

trurfunp4 npn2nrilLbpnuI r-upLnr-uhr-u1Lnur6 frpu{ur!utr 4frppnpn2nultrbpp' tl6nurpbll

r;r-uLnr.r.rpr-r.rLp (utrpurqbmnrplurtr trrufuuqurhfr utrdbntrrlfubfrnLp.ltutr [trur.nfrmnrmp lurtrn-

bul.lupqnrl uurhduLur4purlurL trnprlbpfr U 4puLg untrlnrplurrlp trnqtr npn2rlu.rtr 15-17-p4

lbLnbpnul lurmurp{urb tlbplnr6nrplurtr tnuuh trbppn r.updr.r.rtrurqnbt h, np <21.1. ... qur2unn-

trupnq l-,urfuuquhfi Ll4umdudurp urLdbntrdfubfrnrplurL bnrZlrhph rnupurdnuln Lqu.{-

rlurtrur{np{nrd I trpur L1u.rLnr.r.rpul6 qnpbnqnrplnrtrtrbpfr ptrnrlpnr.{, urJL h' urn4Jnp r}nurtrp

pfub1 bL {bpgfrtr]ru !rupqurtlfr6ut{hg, pb nt: Ulufrtrptr' qr-u2rnntrr,upnq l-'urfuurqurhf

trLlurmrlurlp qnpbunnrpurlfrtr urtrhbntrrlfubfrnrplurtr LlfrprunnLrJp ilbfuuLfitaulurL qnp6pL-
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purg th. uLdbntrrlfubfinrplurtr unL.;tr unbuur[1n Uhnunblnr lurtl 1!frpurnblnL hupgfi qurn-

qnLilp ubpmnpbtr r.[nfuL1tuq{u6 h uLdh t{nrtLlhg bLpu4p1r.u1 hurtrguru{np unuinp3

Llurrntupblnr hfrrJtrur{np lluru!u6fr, rlurutrtu{npurqbu' rutr6fr h rlbrluuqp{n11 urpurppfr

rl[glr op.1bllmhrl lluqfr unL;ulnrplurtr qtrurhutndurtr hbun: U11 funupn{ qnp8unnrpulfitr

ruLdbntrrlfubfinLpluL hrngh lnrbnuJtr urtlJfrgurlutrnpbL btrpru4pnrd b uLdhL rJbrluur-

qn{nq qnp6nqnrp.;nrtrtrbpfr' hfrrJtrru{np lurul4u6fr mbuuLt4nrtr[g qtruhurmntd: (bLnhur-

pup, hfrrJLurlnn Lluu!rudp qtrurhu.rmrJurtr lbtrpurpl.lblnr qurnurcp{nul (ur1L, pb tup4lnp

urtrdL untrlnrplnrL nrtrlr frpbtr rJbquruqp{nr1 btrpu4plurl hurtrgurrlnn urnurnph Llurr"nup-

dutrp h ruprynp 4brqp[, frpurrpupdnLplnLtrp, npfr tlurtnupdurtr ilb2 utrdp dbrlu4p{ntd f,

unbphnqp hurrlptrltrnuI I ppburl4urtr opbtruc+npnq uurhdurtr{u6 hutrgulurq.dh hr.r.rm-

!uL[2LbpfL) rlurmurpurtrtr hnbt, r.hurumugfr qpt4ntd b qu2rnntrupnrl Ltufuuquhft

tutrdbntrdfubfrnrp.luL, rLuutrr.urlnpuqbu' r{hpgJrtrfru qnqLlhg urnbphnrlp !urmurpur6

qnp6nrlnrplnrtrtrbpp trpur tltupqwt{h6urL1hg pfub1nr lqurrl lpfublnr hurpgfr !ruqurl4gnLplurdp

h I dL u {n p r{u6 h btn Lrn rp1 urL h utrqbln r hL u p u {n p n rp1 n Ltr fr g > (fg a0 ) :

tl6nurpb! 4r.umurpr.utrfr npn2drutr qnbpb nnt qurm6r-unupurtrurl4rutr duup' hn

bqpurhurtrqnrrltrbpnr{ nr 4frppnpn2nultrbpnrl, qnpbunnLpurl[L urtrbbnLdfubfinLpluilp

odrn{ur6 utr6[ trlr.umrlurrlp ppburtlurtr r{tupnqp[ [puluLurgtl-utr ptr4hurtrnrp pLpurgu-

ll,lnqh u.rnl.;r,r.r.;nrplr.utr tuqugnUgtr h' frp qnp6Lurllurtr lafrpunnrplutr dbg:

h Lnuppbpnrp.;nrtr urtrdtrwlurL utrdhnLfubfrnrplutr, nnL utrhpurdb2rn I hurpur-

hupb1, opftrul4' humnrt; ptrpugulunqbnh rlfr2ngnrl, hbtnn dfiur1tr ppburl4tutr ulumuu-

fuurtrurn{nrpprtr btrpupt4blnr hupgp 1nr6b1, pLuLqh bpb trnqtrfrul1 utrdp hurtrguqnpbnr-

plnrtr | !r-r.rmupb1, urulur utrdtrul.lutr uLdbntrrlfubfnrplurtr nrdnr{ bLpu!u 1f ppbutQttttt

qr-umurufur-utrr-urnr.{nrp.;urtr, purLh 4bn utrdtru!urtr urtrdbntrtlfubfrnrplnrLp 1[ hurrlpur-

hurptfbl, qnp6urntrurLluL urtrdbntrdfubflrnrplnrtrp btrpur4pnril | qnpbnrlnrplurtr nuLn

fnrplurtr qLuhuuunnrd' qupqblnr 4fiu\ ruta;r lupqur{fr6urUhg pfubUplubLnt, ]ru! hbunn,

num rlnur upqlnrLptrbpfr' npn2blnL ppbur!utr hbmuqLrlnLrlp 4urlupbgtrblnr l.1u,J

l4r.u4nrpbgtrblnL hurpgp: (ruLlurnurl4 qupurqu.rlnLd unbqh h nrtrbtrnuJ urtrdtrtul4ub rutrdbntr-

fubfrnrplutr Lr qnp6urnnrpu4frtr urtrdbntr[ubfrnrplurtr frtrurn]rrnnrmLbpfr trnr.ltrurtlurtrr.ugnrd:

3. Ppbr.uquLnr.urlurpr.utlutr opbLuqppnul, uJn, nrqrlul4frnpbL urrlpurqpr.lur6lf qu2unn-

Luunurp urtrdfr l4urpqur{fr6urqhg Ffunq qnpbnrlnLplnLtrtrbpfr hurrlurp !urtl ui1[ Llbnq'
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qnfr6unnrpu4frtr uLdbnLrlfubfrnLplurL hfiilpnr{ ppburlurtr hbunurqtr4nriltr urpqblnrl trnptl:

Uurt4ultr, hurJuqumurufuutr Llupqurr{npnultrbptr unl4ur brlbp bL frpur{ul.1urL hurlur-

llunqh duru Qurqrlnrl fipur{nrtrph rulL urrlplnrpLbpnul, h 4umurpurLtrbnn, ur14 p{nrd trurh'

tl-6nupbl1 4rurnurpuLp [pu{tuunr hhb dbllLupubbl b ta[punb1 4purtrp, rlurutrur"[npu-

q bu' U u h ilutr ru r1p n Lp1 urtr r{bp ur pbn bth 4p n qptr bp p:

Uluqbu, Uuhrlutrr.u4pnrp.lutr 6-p4 hn4{u6fr 1-frtr durufr hurdudultr' <1. albmur14r.r,rtr

tr LnbrlulquL ftLpLulaunur{uprluL dupd[LLbpL nr Lqru2Lnntrumup utrdfrtrp fpurlurunr

bL llurLnupblnt dfrutlb urlLqIufr qnp6nrlnrplnrtrtrbp, npntrg hurdurp frurqnprlur6 btr

Uurh rJurtrur4pn rpl urrlp lqud opbLpL bp n {>:

UruhilutrrlqpnrpluL 162-p4 hn4{u6fr 1-hL rlurufr hudr-udr-u1tr' <1. (ulurumurtrfr

(utrpruqbtnnrplnLtrnLd urp4rupu4urrnnrplnrtrtr fipulurLrugtrnril btr d[u1L 4uruurputr-

t, bn n' U tu h durtr u 4p n rp1 urtr p Lr op btrptr bp frL h ur du q ur m u u fu utr > :

Uuhdutrur4pnLplurtr 164-p4 hn4rlur6f 1-frtr rlurufr hududru.lL'<Up4tupur4urtnnLplnLtr

fptulluLtugLbfiu 4r,urnurr{npL utL!u[u f, urtrurprn h qnp6nrd h dhutL Uurhilubur4nnF

pJ LUL I tr op bLptr bp frtr h ur tI ur q ur un u u fu urtr > :

25.01.2019p. U+Un-7 npn2rlurtr rJbg UurhrlurLur4puL4urtr 4rlrmuprutrn trZbt b'

K4.2. U1L huLqr-uilurtrpp, np uuhiluLu4purlurtr up4upurrluLnnrp1urL nlnpunp,

Unrhrlurtru4pnrplutr 171-p4 hn4{u6f 1-ht, rJurufr hurrJr.udultr, 4nrfru I tt6nupbll

r;urmupurtrfr qnp6runnr1ptrbph 2ppurLurl4frg, th tr2urtruQnul, np. rl6nurpbQ 4umr.unurL[

lnrLI Uuhrlurtru4pnrplnrtrp dbltrupurtrblnt [r !frpr.unblnr frr,r.rqnpnrp.;nrtr:

4.3. UuhrJuLu4pnrqurtr 164-prl hn4{ur6fr hr.r.rrLudu.rltrt urnqufiu4rlunnrp.;nrtr

[pul4uLugLbfu 4uLnurt{npb urLl.lufu f, urtrurlurn h qnpdnLrl h dhuLL UurhdruLtu4finF

pJuLn tr opbtrptrbpfrtr hurluqumr.r.ru[uu.rtr: r]urnurr{npfr h, hbrnl-ulqbu' 4u.rmr,upr.utrI

urtrl.lurfunrplutr lunlutrgpur1hb Llurtrntrtr udpuqpnrl u1u qnnupn, h ph4u ru1[Lh, rufpu-

qpnrd h Lutr UuhdurLur4pnLpluLp hudulqurmuufuub qnpbblnr 4urmurlnpfr qurpmur-

+hn thuq.npnrplnrtrp, frtrlp tr2urtrur[1nuJ f, nn UurhrlrLur4pnLplnLtrp rJblltrupurtrblnL Lr

L1[punblnr frurqnpntplnrtr Uuhrfuutru4pnrpludp {bpuquh{ub h lnrpurpurtrlnrp 4urmu-

nurLh, r.u14 pr{nuJ' tt6nurpbl4 4umurpu.rtrfrtr: 
r}r.umr-r.rputrtrbpfr qnqrJhg uuhrJultrur-

rppulluL Lnpdbp[ 6hZun l.L d[tuunbuu! pL!ru1ftudp, dbl4LtupruLdudp h l4[pundudp h

q ur.1 dub u {n p t{n rrl tr ur h u u h rlurtr u 4p ur! utr n rp1urtr h u u m u m nrdp :
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4.T.Uurhilutruu4pnrplurtr 61-n+ hn4{ur6fr 1-frtr duufr nrdn{ rlurp4nr hurmlluqbu

h[dLuluL [pu{nrLpLbnn tr urqumnrp1nLLtrbptr bb uLd[2uluLnpbtr bLptullur qumru-

tltutr qu2rnqtutrnLpltub, hbrnttuqbu' n1 rJfrurltr tl6ntupb!, r.r.r11h pn1np 4ulLnr-r.rpr-r.rtrtrbpL btr

qupmtu{np unugfrL hbppfiL qru2unqurtrblnr tlup4nL hbtrg hfiilLuL1uL frpurr{nrtrptrbnn tr

r.uquLnnrp1nLtrtrbpp, huq rlu hLupu{np 1f urnurtrg u14 frput{nrtrptrbpp [r urqumnLplnrtr-

trbptr urrlpuqnnrl Uurhrfutrur4pnrplurtr qpnqptrbpfr dbltrurpurtrnrplutr tr t4frprunrLr.rtr>:

Uut{ur6frg tlrnnrl h p{ut, np, durutru{npuqbu, rytumtlrputrtrbpp Utuhdurtrr.u4pnr-

pluL dbtlLurpurtrdutr h !fipundutr frurqnpnrplutlp odr"n{u6 bL pr.r.rgr,r.rnr.uqbu u{tr

4bqpbpnLil, bfrp funur{nul I rlup4nr hfrdLul4utr fpuu{nrtrptrbptr urdpuqnnrl r}pnrJpLbpf'

druufrtr: (bmlrurpurp, trpurtrp lbtr Llurnnq urLrlfrgurQurtrnpbtr dbltrupurLbl L l4fpunb1

Utuhdtutrru4pnLplurtr 140-p4 hnqt[r.r.rbp, puLh nfi urJtr h[dtrurlutr f pur{nrtrp th

rudptuqpnrd: uh qurh ptr4nrtrbLp, np tl-6nurpbli 4urrnurputrtr utrrlfgu!urtrnpbb 1fp

l4unnq dbl4bupubbl h L1[punb1 Uuhdurtrur4pnrp.;urL 140-p4 hn4{ubp: Ul4nrhurtr4bpd,

LnLlLf u14 uJq mbuurLlbmfir hurpblnr qurpurqulnul ptr4nrLnril bt p, nfr tl6nurpbLl

4urrnuputrp frpur{uunr hn tlblLurputrbl U l.1[punb1 UuhrlurLur4pnrplutr 27-fr+

hn4{u61, npqbu rl-up4nr hfrrJtrulurtr frpurr{nrtrp, tr frpru{urunr fp 4ur rutrbl hbtrg 140-p4

hnq{u6[ btrpuumbpumnrd: QqbmB h rlnnutrruLp urltr l4uphnp hrutrqurlutrpp, np hbLg

rlurp4nr h[dLul4uL fipu{nrbBLbp[ qu2mqurtrnrplurtr trQurmurnnultrbpn{ h Uurhrlurtru-

4purl4uL 4uunurpr"utrn {unnUp pb4nrbbl pLbupl.l{nr1 r.utrhr.umulluL q[dnulp: U1u hupgtr

urnhuuurpul4 {6nnpn2 L2uLulnrplnrtr nrtrfr n1 df urlL pLLuplt{nq qnndh, urllh gubQu-

gur6 ur11 urtrhurnurlutr qfiilnulfi pbLnp.lurb hupgp lnrbbfu (UuhduLur4pnrp.lnrtr 169-p4

hnrp{ur6, 'l-frtr rluu, 8-p4 !bun):

Uluqbu, flpn2durtr 3-n+ llbmh 5-nr; qurppbpnrplutr r.lbg hutnnrl4 trZ{bL h, nfl

<... Uurhtlurtru4purllurtr 4urrnurpurtrp Btrtrnfrl Lr lnrbnuJ h nt pb qr,u2tnntrr.upnq (urtrpuqb-

Lnnrplurtr trurfuuqurhfr urtrdbntrrlfubfrnrp.ytutr uurhrlurtru4purllutr bpu2fufrBtrbpfr btrpur-

qruul pn{utr4utlurlfrtr fuufutndutr mbuurtr[nrtr]rg, frtrlp afrrlnLrlfr 2p2urtrultrbpnrd tr

trbplur rrhnLlnril' hurZ{h unLblnt{ urtrhuunur!urL 4frdnrtlJr pnrlluunpbfrnrp.lurtr trurfuur-

4plur1trbpp, htrupu.r{np :h, u{1. Uu.rhrlutru4pnrplurtr nrdn{ utrdbntrrJ[ubfrnrpluilp

odm{ru6 r4r.u2mnLr.uunurp rutrdurt g, urJq p{nul' qur2Lnntrr.upnrl (urtrpr-uqbmnrplurL trur-



[uurquhfr qnp6runnrptulfrtr urtrdbntrtlfubfrnrplurrlp qurlrJurtrurr{np{ur6' dbqu4putrpfr

frprurlulur.hnrplrutr ruu4urhnr{rlutr Lnbuurtrl4nLtrfrg' huZ{h untrblnrl npl.rf qu2Lnntrurmuup

uLdI qnp6unnrpurlfitr uLdbnLilfubfnLplurtr uuhdrutrur4ptr!uL bpu2fuhpLbnh nrqrlul4ft

trbpurq4bgnLp.lnLtrp Lpur' npu4bu duutrrutlnp tutrdfr' Uruhrlurtrur4pnrp1urrlp bpur2fuur{nn-

{u6 t{bpnqplul h[dLuluL flpu{nrLBbbpfi h uqurtnnLplurtr {pur ...>:

(bLntrurpurp, trnrltrfru14 uJq rlnrnbgrlurrlp unur2trnp4{b1nr qupruqu.;nLd ulbLnp h

rupdurtrurqnbtrB, nfi 1-lpn2dr.utr db2pbp{w6 duruI tnpturfuputrnLpludp Lru tl6ntupbl.l

4umurputrtr odm{urb fp (utrpuqbmnrp.;tutr qur2rnntrupnrl trurfuuquhfr qnp6urnnrpur-

lfrtr urtrdbntrilfubfrnrplurtr hbun quq4ul6 lut,r]hnn 1nr6b1 trnrltr hfirltrurlutr [put{ntLpLbpft

[r, rlurutrur{npurqbu, 27-n+ hn4{u6[ urtrtlfr2urlurtrnpbtr lfrpunrftutr dfrgngnr{, ppbur4u-

u ur {ur p u 1.1 urtr dtr ur g ur6 qn p6[pL bp fr h u tftu fr p qn pbu p lq rlu rlp:

UnLltr Uurn6hph 2p2utrul.ltrbpnrd dbntrqurh !rltrr.urI Uurhrfutrur4pnrplurtr 27-n+

hn4r.{urbp pnt{utr4url4u1[L {bplnrbnrplurtr bLpuplb1nrg, trlruunfr nrtrbtruln{ qnu {bnu-

pbn1url Uuhrlurtru4purtiurtr 4umr.uputrh +hnpnnn2nuJtrbpfr, frLlqbu trurlr trnqtr hn4t{u-

6n4 !urtrntru!urnq{ud hruprupbpnrplnrLLbp[ {bpupbplurl l.Ihbn Lufuu4bqulfttt

npn2nrdtrbpfr hurpnrum qur2urnh urnt4urlnplnrtrp: lurpqr.uqbu tr2bd, np hbLg u14 lutltu-

qnqtr tr hurpnruLn qu2r.Lrnh unl.qtlr1nrp1nrtrp rJfrurtrqurrJurltr purt{urpurp hn UurhtluLu4pnr-

plub 140-p4 hn4{u6nt{ bufuumbu{u6 bpu2fufipLbp[g oqm{nq uLdfr [pu{nLLpbbptt

uqurhn{b1nL hurrhup

Utr4purrlunLuln{ 0pn2rlurtr 4.2-1t,t llbunh 7-n4 qrunpbpnrplurtr dbg mbq qrnurb

4lrppnpn2rlutrp' 0uLn nfrh' <Uurhtlurtrur4pur!utr 4ruunuputrtr urpdurLr,uqpnrd h, nfl

4umurpurtrtrbpp un{npurtlurtr opbtrBnuJ urrlpurqpr{ur6 nplrf hfilp 1bL nrtrbgbl lfpunblnt

uuhrJr.r.rtrurrlpur!urtr urtrdbntrilfubfrnLp.lutr ppbur4urr"nur{upul4utL hbmhuLBtrbnn, purbh

np OpbtruqfppL fipbLg trrlurtr frurqnpnrplurdp th odtnbl:>, Llurpbnrtl bil, np urlu 4[ppn-

pn2nulp hu hurl{rutrnpbtr rnuppbp{nuJ h' UuhrJurtrur4purl4utr 4umurpurtrfi dl.ru{npur6

lurlnrtr Lr rJurutrtul4fr unqtr lurp6frpnril rlbgpbp{urd h umnptr trbpt4urlugrlbthp +hnpn-

pn2nultrbpfrg:

U1uqbu, rup4bL hfr2urrnur!{ur6' K<< (utrpurqbunnLplurtr trr.u[uurqurhfr afrtlnrdfi

hfrdtutr 4fru' <Uuhrlutru4purQurtr 4tuunr.upurtrfr rJurufrLo uruhdurtrur4pur!urtr opbttpft

17-n+ hn4r{ru6fr 1-ht, durufr, <Uqqulfrtr dnrlnt{fr Llutrntrr.u!urpq> uuhrlurtrr-u4pur!wtr
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opbtrpfr 141-pr; hn4{u6[ 1-frtr, 3-prp Lr B-nr] dtuubpfr, frtrlqbu trurh cUurhilutrur4purlurtr

4umurpr.utrfr rlurufrtr> uurhrJr.r.rtrr.r.r4pul,4urtr opbLpfr' Uurhdutru4purl.lurtr qumuputrfr

rlurmurr{np lptrLnptlblnr hbrntrutrpLbpfib r{bpurpbpnrl Llutrntrurlurpqnultrbpfr purgul4u-

lnLplurtr rluunr"[, Ur.r,rhdurtrr.r.r4pnrpltutrp huriluqurunuufuurtrnLplurtr hungn npn2blnr

{bpupbplurp qnpbn{ (06.11.2018p., U+n-l434), nntr h +bq thn Btrtrrup!{nrrl hfrdtrulurtr

frpur{nrtrptrbpfi qur2mquLnrplutr mbuurl4brnfrg, Uuhrlutrur4ptutlurtr 4urmupubp L2b1

hn, nn <<4.3.... UurhrJutruuqpulurtr rlur"nupurLtr opbtru4pul.luL prugh uurhrJurtrur4nur-

Llurtrtrnrplurtr hurpg[rtr urtr4ptu4urpdbl h hn LIh 2u]fip, duuutrurr{npuqbu' U+n-864,

u+n-914, U+n-917, U+n-922, U+n-933, U+n-1020, U+n-1056, U+n-l143, U+n-1154,

U+n-1255 npn2nriltrbpnril: Unr.;tr qnn6h 2p2urLuLltrbpnrd {bpuhurutnr.urnblnr{ Lr qurpqurg-

trbln{ hhZrL npn2nrdtrbpnrd r.upmuhulmt{ur6 frptur{rul4urtr 4frppnpn2nriltrbpp, Uuhdurtrur-

4purLlurtr 4u.rmupr,utrp qtntrnrrl f, np run[tu 1f opbtruqpulrub Furg Fnlnn urJfu +bq-

pbpnrrl, bpp btupur+nJurt opbtuu4prul4ub pugfib {bpupbpnrl hupgbptr nrlqrulqfnpbtr

llurpqurlnprlnul btr Uurhrftutrur4pnrp;rudp>: Ptrurlurtr f, nn u1u 4ftppnpn2dub dbg

humurQ nrp{uq6{u8 gnrgnuJtr nLrlrlrlurb b Fntnn hntu{ullhnurnnI dupilfLLbpfrtr, trbpurn-

Jur[ 4uLnupuLLbpfrtr, [r frduumtr urltr f, np nphf {b6 taud hr-ung lnrbbfru hurilurqurunuu-

fuurtr qbunullurtr dupdfLLbptr nr qru2unntrurmurp urLd[trp hr1nril llluuupbL <opbLu-

4purl4urtr purghtio Fnlnn u4tr 4bqpbpnrd, bpp 61nrr1u1frL opbtru4pnLpluL dbg nphf qhuu-

rnr.r.rt4urtr hurtrqurrlurLpfi {bpupbn1ul frpur{ul4utr quun{frnuLp purgurt4urlnul f, uurl4urltr

urltr urnlu.r h Uurhrlutru4pnrplr-r.rtr rlb2: br{ bpb hu2{fr r-r.rntrbtrp, np {bpnh[2ur1 qnp6p

rlurp4nr hf dLuluL frpur{nrtrBtrbp[ {bpupbru,ll thp, urqui qbLnp I updurtrruqpbtrp, np

4ur r.{bpurpbpnrd b UuhrJutrur4pnrp.lutr Fntnn Lnpdbpfrtr urlLpurtrn{, nppr,utrnrl 4nLULp

![punbf bL tanLlpbun hupg lud {bi6 lnrbblnr hurdr,up: flrumfr urlq rlurprlfiLbbpp n1

ilfiurltr frpu{nrtrp nrtrbtr, ullh qtupunru{nn bL ![punb1 Uurhdurtrr,u4pnrplr.uL dbg udpru-

qn{urb trnprlp, bpb frhurpQb hurdurqu.rmfuufur.utr lqupqut{npnrrlp <purgutlurlnul> | ur11

trnpdur"nfr{ frpu{ul.1uL u!mbp nuJ:

Uu{urbn{ nphf qbpq tnnd fr upr{nLd trubtlugLbl Uruhrlurtrur4pnrp.lr.utr lfrpurndurtr

tr dbltrupurtrrlurtr qnp6nul Ur.uhdr.utrur4pul4urtr 4ruunruputrh rlbnn. npqbu Uurhrlru-

trtr4pnrplurtr qbpurlurlnrplurtr urquhnt{dutr ilfigng' Uuhrlr.utrur4pnrplurtr r{bpgtrul4utr tr

hurlurqupLnur4hn ilbt4trurpurtrnrplnrtrtr nr l4frpunnrrlp Uurhilurtrurqpurtlr-utr 4urrnunuLh
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pr.ugunhq Ipur{r.uunrplnrtrtr h: Ul4nrhurtr4bpd, (4.'10. uurhrluLur4pu!urLnrplurtr

u Ln n rqn ulp Fn [n n qur m r-u p utrL bp I q u pm ur ! uL n rp.; n rLtr f :

6. nurrnuputrtrbpfr, urlrp pr{nuJ' tl6nuupbt1 4urmruputrfr, lull hurtrpulfrl hZluur-

trnLplurtr u11 ilurprlfrtrtrbpfr fruqnpnrplnrtrp' rlbtltrurputrblnr Uurhdutru4pnrplnLtrp, ur{u-

hn{b1nL 4nru tlhnunnrplnrLp, th fuurpunnLd Uruhdurtru4pullutr 4umuputrfr fruqnpnr-

pJuL purgun[tlnLplnLtrp' npqbu Uruhdutrur4pnrqr.r.rL qbpur!ur1nrp1nrtrtr r-u14urhn{n11

rluprltrfr' r{bpgtrrul4tutr lnrbnrd murlnr Ur.uhdurtru4pnrplr.utr ilbltrurpurtrnLpluL hrupgbpfrL,

nnti nrtrfr hurLr.rqrupLnLrr4hn ptrnUp' hurtrpulfrtr fr2fuurtrnrplurtr pn[nn ilupilftrtrbpfr,

$hqh l.t ut Lt utlt tt ft p tu {u p r.utr u ! r.utr r.r.rtr d urtr g h ur dru p > ( U nU fl -7) :

Pugh +nurtrhg, BLLuptl{nq llntrllpbm qnp6nt{ hurrluqurmuufutuL hfidpb nrq[t!-

![npbL uilpurqpr{ur6 | ppburtlurtr 4urmur{rupnrp.;r-utr opbtruqnph 1-hL hnr}4u6f' 1-htr

duruntd, pum npfr' <1. (r-ulurumurtrfr (utrpurqbtnnLplutr rnr-upu6pnrrl ppburl4utr qnp6b-

pn{ {upntlph tlunqn uuhrlurtr{nul | (urluruunutrlr (utrpuqbmnLp.;utr UruhrJurtrru4pnF

pJudp, (tultuutnu.rtrfr (urtrpurqbmnLp.;trtr dfrguqqtrlfrtr qurlrJr.r.rtrurqpbpn{, unqtr opbtru-

qnpnq, <(urltuutnurL[ (urtrpurqbunnrplurtr 4urrnurl4r.r.rL opbtruqfrpp> (urlurumutrfr (utr-

puu.lbrnnrplutr uurhrlutrr.u4pr,uluuL opbLBn{ h 4purtrg hurrluqurmurufuutr ptr4nrtr{u6

u11 opbtrptrbpn{>:

2bd l4upnrl hurludultrbl trutr flpn2durL 4.4-f't+ llbmh tnnnnn4 qr.uppbpnrplurtr dbg

(hg 20) upLnurhr.u.lun{ud ultr 4frppnpn2rJurtr hbm, puLn npfr' <4'lr-r.r2rnnLr-r.rpn11 (r-uLpu-

qbunrp.lurL Lufuurqurhfi qnpburnnrpul[tr ubdbnldfubfinrplutrp {bpwpbpnrl uuhdru-

trur4purlurtr 4pnqptrbpfr urnutrdtrr.uhr.umllnrplnrtrtrbptr Opbtruqppnul lbtruuqnp6{ur6 lbtr'

huLqbgLblnt{ rnuppbp 4urrnurpuLLbp[ qnqdhg 4fiur murpr,uptrnqp dbllLupubnrplr.ub,

ht rn, h phulu ruJLbh, trnqtrqbu t[4u4nuI I Opbtruqppnul ur14 opbtru4pnrllurtr FurgI

purgtrblnr ru11 [pur{ulurtr htrurpu{npnrflnrtrtrbpfr pugur!u4nrplurtr rluufrtr>, putrlr np

urlu 4bqpnLrl qnp6 nrtrbLp rlfrtrLnrltr qnn6h, uJ[ nt pb rnruppbp qnp6bpfr 2pgurtrurl4trbpnrd

!ur1ugr.{ur6 4urr"nurllutr url4mbpf hbm (<(( nurunurl1utr opbtruqhnp, (( uruhtftutru-

4pul4utr opbtrp, hn4r{ur6 29, rJuu 3), hull LnrlL qnn6h 2pgulrulLbpnul urnu2frtr

urmlurtrfr ptr4hurtrnLp frpurt{uunLplurtr 4urr"nu.rputrI dbtaLuprutrnrplnrtrfrg unuppbpt{n11

tlbpupLLftl urLnlurtrfr 4urmurpr.ulrfi dbl4Luputrnrp.;nrtrp ,h Qunnq npu14{b1 npqbu
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(LnufiruFLnUp))\ hbtrg dfrultr rt6nupbtl rlturnr.upurtr[' unuLurI qnpdn{ npn2rJr.utr

unllulnrp.lurtr nL +pu' trnpdumfr{ frpu{urtlurtr ur!LnbpJr tlfrurrnbuu! tlfrpunnrplurtr

h ur dur p tr2urtr ur L1 n rp1 n rtr n rtr btr u 1n r n rdn r-{:

4. Uluqfun{, {bpnqp1ufi hfdurL {nur l.1up6nrd bil, nn <ftnpbprn Pnltuplutrfr

4frrlnulfr hfrrlutr {pu' (urluuLnurtrfr (urtrpurqbunnrpluL ppburLlrutr 4r.r.rrnr.u{upnrplu.rtr

opbtruqppfr 35-n+ hn4{ur6fr tr 135-p4 hn4{ru6fr 2-nq rluufr' Uuhilutru4pnrplutrp

hrutluqumuufuurtrnrpltutr hurpgp npn2blnr r{bpurpbpltup, qnpSfr rlrnnUpn btrpnrlqu fp

llurp6rJutr' <UuhrJurtrr-u4pu!uL 4ruLnurpurLfr duru[tr> uuhrltuLur4pul4urtr opbtrpfr 29-nrl

hnq{u6[ 1-[L duu[ 2-pr] tabLnfi h 60-p4 hn4{ur6[ 1-[L duufi 1-[L Qbunf hfrilpn{, pLuLh

nfi {fr6upla{nry Ppbru!urL 4urrnurr{upnrpprtr opbLuqppfr 35-n+ hn4{urdp +hrlnqh

tr Lpr m rlur rlp :h ll h n u n{b1 U [p u {ur l4utr h brn LurtrBtr bp 1fr ru nugu g p bl:

Pugh +nuLhg, urnl4u b qnndh {urnnup[ !urp6b1ni <Uurhdutrtu4purllutr +umu-

nutrh druufrtr> uurhrJutrr.r.r4pulurtr opbLpfi 29-nr] hn4{ur6fr 1-frtr rlurufr 1-frL tabmnt{ tr

60-n+ hn4{u6fr 1-[L iluuf 1-fb l4btnnr{ trurfuurmbu{ub hh,Jpn hu, pr-utrfr np <frpur{nrLpfr

pwgh), {bpurpbplur;_ urtrhurrnr-ullurL 4frdntdn th pu{urpr.upbl Uuhilrutrur4pul.lurtr qurnur-

plutrnuJ 4pr,r.r ptr4nrtrbfrnrplutr huilurp utrhpudb2r.n hbrntryurl trurfuuqurlrlurtrtrbpp'

- opbLu4pnrplutr dbl urn!ru btr bqbt u{q (prug0D pr.r.rgLblnr uJI frpru{u!urtr

bpu2fufpLbn, h dtrtu{np{ut61f hutQuuulurtr hnu{ut4hnuunu!r.utr u{nurqmhqur (mupur-

ptr n U p rlbltr u purtr n rpl n rtrtr bp),

- unlur opbtru4ptrllurtr <prugn, ,h [un1ptr4nrnb1 urtr6fr rulu l1uril urltr frpurt{nrtrpfr

fr p u g rlurL htr ur p u {n p n rp.;n rtr p,

- hnu{uUupqur{nprlutr frurpdbpnrplnrtr ur4urhn{nq Lnu,rnnh purgurllulnrplutr lurtl

ur{4 murnnh pbnh lqubnLulupqduL hbtnhurtrpn4 th luu,prupr{b1 opbLu4pnpbL l{unqu-

{nprlur6 frpu{uhupurpbpnLplnLtrtrbpfr urlpnqgurl4urtr Lr ptrurtlurtrntr ftpurqnpbnrdp:

uu<uuLu+nuquL +usun uLh
+USULlnn u.+hLuL3uL

13 ubqrnb,Jpbnh 2019p.
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<Usnf\q qUPUhP

(flnFbns enAUn3UUh +hUnFUh <hUUU {nU' <U3UUSU1,h <ULnUqbSnF-
1?)3UL enbUqUU +USU{-UPflFft)3UU OnbLUqnPh 35-n+ <n+qUuh bq- 135-n+
<n+.lUUh 2-n+ UUUh' UU<ttUl,U+nnhft)3ULC <UUU'tlUSUUtuULnFft}3Ur,
<UI'SC nnnGblnF qbnUFbn3UL,) qnnun{ UU<l,IUl,U+nUqUU +USU|-'ULh
04.09.2019ft). U+n-1476 nnnCUUl, .Lbl'UFbf'3UL

nb!utt{tup{btn{ <Uruhdrutru4ptutlurtr 4r.umurputrfr rlurufitr>, uurhrlutrurrlpurllrutr

opbtrpfr 62-nr; hnrl{ublr 10-nq tlbLnnr{ trbplurlurgtrnul bd hurmnrl,1 lurpbfrp:

.[bnn b2{u6 qnp6n{ Uuhrlu.rtrru4pr.n!utr 4urnurputrp U+n-1476 npn2rJturlp

npn2b1 f.

(1. (rlluruunutrfr (utrpru14brnnLplurtr ppburlqruL 4urnu{tupnLplutr opbtruqppfr

35-nq hn4r{urdp' Uurhrlrutru4pnrp.lutr nrdnt{ hurmnLll qr-r.r2mqutrnLplurJp odLnrlub LLlw2-

LnntruLnr-up utrdurtrg qnpbunnLpur.lfrtr urtrdbntrdfubfrnrp.lnLtrp'ppbutlutr qnnbh r{runnupn

[1ud ppbtu!rutr hbmuqtr4nLilp pulgr.unnt huLqrurlutrptrbpfr p{nuI 1Lu[uuunbublnr

rlurun{, 6urtru1b1 Uurhrftutrtlr4pnrplurtr 27-n+ hn4{u6fr 1-frtr durufr a-pa lbmfrL, 61-p4

hn+Llubh 1-[tr rlurufrtr, 63-p4 hn4r{ur6[ 1-frtr rlurufrtr Lr 75-p4 hnq{ubfrtr hul4uunrl [r

uL{u{bp:

2. (urluumutrfr (urtrpruqbmnrplurtr ppbtuLlutr 4ur.rnrlr{tupnrp.;uL opbtruqppfr

135-p4 hn4{u6[ 2-p4 rftuup hurdr-urqruLnuufuurLnrd h Uurhdurtrru4pnrp.1urtrp>:

U. Ppbul.lurtr 4r.umur{rupnLplurtr opbtruqppfr (urlunrhbrn LuLr' Opbtruqhnp) 135-p4

hnrp{ur6fr 2-p4 durufr uurhrlurtrru4purllurtrnLplutr urntrlnrplulrlp lnrtrbrJ nt dh urnurpl.;nr-

p1nttr, puLh np ur.1tr {bpupbpnril | !u1uLu{nprlu.rtr ptr4hutrnrp trur[uu4plultrbpfrtr tr 1fp

l{unnq qtupnrtrur!b1 hurnnrl4 llurpqurr{npnultrbp rutrdbnLdfubfrnrplurlp odtntlub urtrdutrg

r{bpurpbp.1ur1, nrumf 4putrnul thn llunnq ulnlur frtrbl opbtruqpultutr pu.rg:

F. htrl {bpupbpnul I opbtruqnph 35-n+ hn4r{ur6fr opbtru4purllurtr prrgh urntlr,u-

lnrplurdp qur.yiluLurlnpr{urb hu!ruuurhrJurtrur4pru[.ltrtrnrp1r,utrp, urulur l.lurp6nuI bil'

unllu btr pnlnp frpru{urlurt hfrlpbpp qnndh {unnupn u14 rftuun{ [rup6b1nr hurdup'

h bLn 14ur 1 q u m6u nu pr-r.rtr n rp1 u ilp:

lrrufu tr2bLp, np unqtr qnpbnrl {fr6urpl1{nq 4pnLlptrbpfr uurhdurtrru4putlurtrnrplnrtrp

npn2bfru Uurhrlutrr,u4purl4urtr 4umupr.ulrtr utrhpurdbZm h hr,r.rrJu.rpb1, rlurutrtut{npuqbu,



utr4pur4untrurl hbLnhlul hurpgu4ptlurtrp' tupryn"p opbtruqppnrd unllur btr Uurhilurtru-

4pnLplurtr nLdnr{ tutrdbntrrlfubfrnrplurrlp odrn{ur6 qur2mntrr.r.rmr.r.rp urLdu.rtrg' f pbtrg thurq.n-

pnrp1nrLtrbpft dudQbr"nnLd |'r +nuiLhg hbrnn hnbtrg !urnqu{h6rut1hg !rud qnp6nrhhnr-

p;nrtrfg pJunrl qnp6nrlnrplnrtrtrbplr hrurftup hbrnurqL4blnrg tr qurrnuufuutrurmr{nLplurtr

bLpuplb1nrg urp4.;nLtruu{bm qru2mquLblnr htu.rlurp urtrhpudb2m opbtru4ptut4utr llurnnr-

gtu tlupqbp tr ptrpurgur ! upqbp :

Ulumbrl mbqfrtr h LZbt, np frtrptrfrtr urlu nLqbgnrlgur.;frtr hupgur4pnLdl urlLpurL f1

!nnbllLn 1f UuhdutrurlpnLpltutr mbpurnlr rnbuu!brnhg, putrh np (utrpurqbrnnLplutr

trufuuqurhfr utrdbntrilfubfrnLplnLtrp utuhrl-utrnrl Uurhdurtrtu4pnLplutr 140-p4 hn4{ur6[

Lltupqut{npnultrbpnul tr2{ur6 bt, nhn lupquu{f6ullhg plunq qnpbnrlnrplnrtrtrbp> l, nhn

!upqutlf6ul4[ hbm 1l4uq{u6 qnpbnrlnLp.ynLtrtrbp, uuhrJr,utl-u4purQurtr LnbprJ[trttbpp,

h uluLnbrl nphf tr2nLd t!, hnbLg <qnp6nrtrbnrp;nrfulrg Flunrl" qnp6nrlnLplnLLtrbp[

tluufrtr:

ufrurdurJurtrurtl, Uurhrftutrur4purtlurtr 4urmuputrtr urpdutrurqnbl h, np unrltr qnpdn{

rlbrpu4purtrpf , nLurnlrb l4uputrpfr frpur{urlur.hnLplutr hu,ngh lnrdnulp qur.;rlurtru.rL{np{ub I
qu2LnnLupnrl (utrpr.uqbmnrplurtr trrufuruqurhh rutrdbnLdfubfrnrplurtr uurhtlurtrurqnul-

UUL bpu2fu[pLbpn{: lutlumfi nrtrbtrruln{ ultr htltrqurrl-uLpp, nfi +hdnqn trutr rulu

mbuutr!.1ntLhg h pupdpurgtrnul Opbtruqnph 35.n4 hn4{ubnr{ runl1u opbtru4pur[rutr

Fugh hrufrgn, Uurhdurtruqpul.lutr 4urLnr-upr-r.rtrp qmLnrd f, np pp.burl4utr qnpbfr 4urnnupp

!ud ppbrul4utr hbtnurqtr4nulp Fugunnq hutrqurrJutrptrhpfr 2urppnLd qur2unLupnrl

(utrpurqbrnnrplr-utr Lufuuquhfr urtrdbntrdfubfrnplurtr uurhrlutrr-u4pu!urtr bnuZluhp-

Lbnh opbLurppu14tutr tlbtruurqnpbrlurtr btrpu4pltul ptugrutqrulnrp.;nrtrtr nrrlqurt4frnpbtr

l{urnnq I huLqbgLbl trput tutrdtrul4utr r.uqr-umnrp.1urtr, frtrlqbu truh 4umutlurtr r4ur2Ln-

qurLnrplr-utr h un+urn rlumurptrtrnLplurL frpu{nrtrBtrbpfr' Uuhdutru4pnrplutr Lnb-

uuLt4nrL[g tunqurnug{urb uurhdurtru{uldurtr: (brnlrupup, rlbrp4purtrpfr, nrumfrh

!u1ubp[ fptut{ulurqhnLp.putr qLu.rhurLnrlurtr hurrlrup hurllrutr tr2urtrur[lnrplnttr nrLfr nt

d[u1L rlbrprqpurtrp[ hfdpnril 4p{ub ppbulluL opbLBfr, urllh ppbru[rutr hbmurrqtr4nrrlp

llutrntruQrunqnn' ppbruqrurnrur{rupru[ub opbhpfr 4pnrlptrbpfr hurlurqumuruJuurtrnr-

plnrbp Uruhdutru4pnrplutp, httn hbpurnnrf h furutr ppbruqumur{upruQurt opbtr-

pn rrl U ru h ilrutr ru 4p n rpl urtr p h ur 11 ur u n 11 o p btr u 4p u ! ut p ur g b n 1fi h b p :



L,ufu qbunp h LZbt, np (tuluruunuL[ (urtrpurqbLnnrplurtr 2015 p{uUuLh Uuhrlur-

trur4pnrplurL lupqurt{npnrrltrbpnul pugurhur.lm (hpuqLhghm) qbnu{n{ lbtr trufuurmbur{nLrl

opbtrptrbpnLrl Lr rllnLu [pu{tu!ub urLpnbpnLd pnUI mp{ub opbtru4pur!utr purgbnn

hbmurqnmblnr [r qLr.uhr.r.runblni Uuhrlr-r.rtru4pnrlr.ntr 4umuputrJr frtrptrnLpnLltr fruqnpnL-

plnrtrtrbpS: Utuhrlutru4pul.luL 4urntupurtrL [p hurpnrum qpurl1mfrlur1n{ [r <bfnqu-

l4urtr uuhrlrtru4prulurL 4uunupuLtrbpI l.1nL$bpuLu> rJfrgurqqurl[L Lluqdurl4bpqnrplurtr

4bnhu 2008 p{urlauL[ hnrL[uf 1a-[ tlbhudnln{fb Lbpl4ulnrgpub tuqqulfrtr qblnqgnrd

frp urpmurhurpnurd 4[ppnpn2dudp upduLuqpbl f, np (( Uurhdurtru4pnLplurtr rlh ZtunB

4pntlptrbp hh.Jp bL r"nufru btrpu4pblnr, nfr Uuhdurtrru4pu!urtr 4urrnurpurtrtr nrtr]r

opbLu4pu14uL purgbnh uurhrlurtrur4pur!urLnrplurL hbmurqnLnrftutr U qtrtuhur.nrJutr

hdqrhghm Ipu{nLLp:

<h,lB ptrrpnrtrbln{ rlbpnqp.lurlp' UuhrJurtru4putluL rp-uLnupurtrp bqptulurgpbl f, np

ulbrnnLpltuL dbg ur.uhrlutru4purlqurtr opfrtrurlutrnLp.;u.rL, frtrlqbu truh (( frpur{tul.lurtr

hudu!urpqnLil Uuhrlutrr.u4pnrp.lu.rtr qbpu.r!urlnrplutr h urtrdfrpu14urtr qnpbnrlnrplurtr

uquhn{dutr hupgbpnLrl Uuhdutrur4purlu.rtr 4r-umr-unuLh +bnh tr mbni trrJurtr ntrlur-

lnulL hdqthghLn llbnqn{ hurumurmnrd b onbtru4purlluL purgbnh uuhrft.ubur4nurqur-

tr n rp1 n rtr p h bm ur qn m b1n r [r qtr u h ur m bln r h n fr ur qn p n rp1 n rL p :

9upnr1 bLp u{b1ugLb1, np Uurhdutrr.u4pul,4urtr qr-r.rLnu-rputrfr npn2nLdtrbpfrtr ptrnpn2

urnr-utrdtrurhurunnrtl [pu{u!uL pbnqpb nr frpuru{urpurtrurllr.utr nrdp (hturluulupmu+hn tr

{bpgLu14utr ptrnqpp, nrrlrlur!fr qnpbnrlnLplnLtrp [r u{[L), h ph4u ru1lLh, htrurpur{npnrp1nrtr

btr unufru funublnr Uurhilurtrur4purtlurtr 4urunurputrfr'opbbu4purl4utr pugbnh uurhrlurLur-

4pulurtrnrplutr hbmuqntnrlurL Lr qtrr.uhumduL fidqftghun thu.rq.npnrplutr duuftr:

UluLnbrl uLhpudb2un I uL4pru4urntrurl opbLpf pLugh huqptuhupduL ptu{ul4utr

punrl tnbuullurtr h qpullLn[l1 h[dLuluL+nh tlbpupbplurl UuhrluLu4pul4ul 4uu1r.u-

nutrh [pu{ul.1ub r}bnhtr U {bpgftLfu urprnr,uhr,ulmur6 fipu{uL1ub dh ZunB +hnpn-

pn2nrdLbpIL:

hp puqdup[rl npn2nriltrbpnril Uruhtlutrurlpul.lutr 4uunuputrtr rutr4pu4updbl

h opbtru4pu!utr pugh hItltruhupgbnhL (rftuuLurtlnpr-uqbu' Unn-864, U+n-914,

u+n-922, U+n-1020, U+n-1056, Unfl-1143):



tlbpruhurur"nurunbln{ h qupqugLbln{ opbtru4purluL ptug[ {bpupbpluL hn hnu-

rfur!ntr 4frppnpn2nrrltrhpp' Uurhr.lurtru4purLlurtr 4urtnurpurtrp U+n-1476 npn2rJr"urJp

bqptulugpb1f.

u1) opbtru4purQutr pugn Uruhrlurtrtu4puLlurL qurmu.rpluLI pLLnLpluL urnup!ru

llrnnq | 4urntrul u.;tr durlutrut4, bpp wj-t fipw(wQwpqut(nptutt pbpnry1ntub f, ru1[ nt

pb Ipu{uuunbq8 iluptltrf, untu[ 4bqpnril' opbtru4pfr l.lulilp[' 6bntrquh dLurlnr npqbu

op btr ur;p ur 11 urL pr.ug pL q u 14n q I p u t{u ! ub ! u pqu {n p n Lrlfr g.

2) gurtrtlugub pbpI opbtru4purlqul lupqru{npnLrJ th, nnn npqbu opbtru4pullutr

purg Lltupnq h Uuhdutrur4purLlutr 4urrnurpuLf BLLnrplurtr urnurpt,;u 4untru[, r.u1[ dfiur1tr

w.lttt4ltult opbbu4pwQuttt pwgp, nF7 httwpw(np 2l hutr1puhwpbl ru11 (bpwpbfrbth hnw-

tlw Q w p qw (n p n ultt b p p fb Qtt ut pu b b p t It Q fi p w nb g [fi 9 n g n tl.

3) opbbu4purllurtr Furg[ 14brnp I huLqbgpub fLI hurluruu!ub [pu{uUhnun
qn'xqulhqur1h, np[ htrupur{np 1f hturlpurhupbl llud npp r]ruruLnurgfr 1fr hurlpuhup{b1

unt{nprul.lutr 4ururupuLLbpI qnqilhg.

4) opbtrurlpuluL Fug urnlur h u{L qurpurqurlnLrl, bnp hnut{ulwpqutlnprltutr

fiupdbpnrplnrtr uquhn{nr1 murnnh purgurl4urlnrplurtr llurtl ur14 Lnunnh pbp[ llurtrntrur-

lqurpqrlurtr hbmhutrpn{ fuurpurn{nrf I opbtru4pnpbtr lupqrurlnpr[ru6 frprur[urhrupru-

pbpn rp; nrtrtrbnh turlpnrpull utr tr pb ul4ut nb Jr p ruqnpOn ulp. I

5) u1L 4bqpbpnLd, bf'p [pu{nrLpfi pugn qulrJutru{np{ub h hnu4uUupqr.u{np-

rlurtr nlnpmnul qLntr{nr1 lnLlpbun hurtrquilurLpLbpfi wntrlnrplurdp trnptlum]r{ qurtntlfr-

nuLh purgurtlu.lnLplutlp, ur.r.lur trilurtr purgh hurrlpu.rhurpnrdtr opbtruqfrp duprltrfr hnr4ul-

unLplurtr 2p2uLullLbpnul h: Uurhdurtrur4purl.lurtr 4urrnurputrl qnp6fr pLtrnrplut, 2n2,r,-

trrultrbpnrd uLr;pur;urntrnul I opbLpfi urlu llurI ur.1tr purgfr uurhduLu4purtlurtrnLp1urLn,

bpb {[6untl{nq Lnpd[ pn{uL4ut4nrplurrlp qrulrlurLu{np{u6 [pu{ul4utr urtrnpn2nr-

plnrtrtr hnu4urUhnurnurLlurtr u{nu.'qLnhllurlnuI hurtrqbgtrnul h unturt Lnpd[ tulLqIuI

rlbl1trurputrnrp.yutrtr nr Qfipunilwtrp, npg [uu[umnrrl h l{ud UruFnn h Juuluurbl llnbllphm

u ur h rftutr u 4p u[ uh fr p ru {n rtp>:

2urpdurtrurh h, nn Uurhrlutrur4pul.luL 4urnruptutrtr tulu Lluphnp 1u{uLf2Lbpft

2uppnLd th LZbt rultr frpu{ruluL 4[ppnpn2nrdtrbpp, npntrp 2010 p{utatutrfr ubqunbdpbpI

14-h U+n-914 npn2iludp urpdurLuqpbl h, UJL h. u.... opbtru4purl4uL pugp Uunnq h



htuL4fiuurtrul ur-uhdrutrur4pulurtr 4uLnurpurtrfr ptrtrnrplurtr unrupllur rlfrru;tr ultr 4bq-

pnrrl, bpp opbtru4pnrplurtr rlb2 unlu lbtr u14 Furg[ lpugtrblnL tuj1 frpur{ulltutr bpu2-

lrhpt,bn lud opbtruqpntpluL rlbg hurrlurqumuufuurtr frpur{urlrutr bpr.u2luhpLbnh urn[4u-

lnLplutr ulunurctu4nLd 6hur{npt{ub I hurluruurllurL frpur{urlfrprunulltntr qpullmhtlu,

llud bpp urnl4u opbtru4pullurtr prugp fr urquhn{nirl tulu !urd ultr frpur{nLtrpfr frpugdrutr

htrupu{npnrplnLtrpu: Ulufrtrptr, Uuhrlurtru4purllurtr 4urtnr.uputrtr frp U+n-914 npn2durdp

uurhrJutrbl h r.u.ltr lurfrrutr[2trbpp, npntrgfig nntrh dbt{h untltu.;nrplurtr qupurqulnrd

opbLu4purlurtr pugp hurLqfruurtrnLtl h uurhdutrru4pu!utr {bpurhutlnqnrp.lurtr oplblLn:

nbnhu 20'16 p{ul4utrh hnltnbrlpbpfrtr Uurhtlurtru4pultutr 4urmrunuLh tanqLlfrg U

b{pnquluL rlfrnLplurtr, frLlulbu truLr b{pnqulfr funnhn+h hulmtrfr {btrbm[!fr

hutrdtrurdnrlnr{fr ugurlgnLpludp l4tuqrlrl!bpLqqurb bplrurtrluL rlfr2uqqulfrtr llnL$bputr-

uhL, nnn L{hn{ur6 hn frpur{url4ub rutrnpn2nrp.;utr Lr opbtrpfr Frugh hurrlpuhurpdutr

UruhrJutru4pu!utr 4urmuprutrh +bnhtr, rlbp trbpl.lulugpurb qbl4nqgnLrl, npLnbrl r{bp1n16-

r{nLrJ hn (urluumurtrfr (utrpurulbrnnrp.lurtr uuihtluLu4pur!tutr 4uiunurprutrfr hurpnruLn

tnndn opbtru4prul.lutr purgbpfr hurpuhrlptlurtr qnp6nrd, tr2b1 ffitrp, np opbLu4pulrutr

Fugh urnl4ur.;nLplnrtrtr urrlbtrUhL th {L1r.u1nul, np gutr!rugurb 4frrJnLd Uuhrlurtrur4pulurtr

4rumurpurLh qnqdhg pL4nLLbfr I ptrtrnrplurtr: Ul4qpnLtrpulfrL tr2rutrur!nrp.1nLL nrtrfr

Uruhrlurtrur4pullurtr 4urtnurpurLh urtt,frpu{urlurtr 4[ppnpn2nulpr np frpur{urlutr t4urpqu-

{nprlurtr purgbnh pugnrdp 1fr dmtrnul Uurhrlurtrur4purllurtr 4urLnuputrfi frpur{uunLplnLtr-

Lbp[ dbg. ultr opbtrurppurl.lurtr duprltrfr purgurnfr! frurqnpnrplnrtrtr h, fru! UurhrluLu4ptlr-

lutr 4urunupr.r.rtrp [n1{urb I opbtru4prul4urtr purgbnh hurrlpuhrupblnrh' frp uurhdurtrur-

rlputl.luL {bpuhu!nrllt4urtr hurrnnr! ilfrgngtrbpn{: Purgbpfr <pu.rgnrd> [r <hurrlpurhur-

pntd> hurul-lugnrplnrtrtrbptr frrlururnnr[ 2urun rJnm Lr rrhnfu!urqurllg4ub btr, pruJg nt

LnLlLuLluL (fiabLmfla), 
o

Uuhdurtru4purllurtr 4turnupurLfr unqtr qnpdnt{ U+n-1476 npn2rlurJp urpdr.utrurqpflb1

f. </rlu2tnntrurpnrl (urtrpurqbrnnrp.lurtr Lufutuquhfr qnp6urnnLpurlfrtr rlLdbntrrlfubfnL-

p1urtrn {bpupbpnq uurhdurLr"u4purlutr 4pnrlptrbpfr unurLdtruhurtnlnrplnLtrLbpL Ophtru-

qppnul tlbluurqnp6{ud 1bL' hutrqbgtrbln{ rnuppbp r}umunutrtbplr t1nnrlhg 4nu
rnurpuphnrlp dbllbupurfunrplurh, htrtn, h phrlu ur1ltih, trnqtrtubu {t1ur.1nul I Opbtruqppnul



u1q onbtiu4nuqutr Fugn lnugLblnt uJ[ hnLu{url4utr htrupu{npnrplnLtrtrbpfr purgulur-

lnrplutr dtuufrtr:

l,'rlurtr [pu{[6url1[ Uurnnq I hutrqbgtrbl Lputr, np qnp6urnnrpurlfrtr urtrdbntrrlfub-

fintplurlp odm{ur6 utrdutrg (trbpunlurl' r4ru2mnLrupnrl (urtrpruqbLnnLplutr trurfuui-

quhh) trlrurntlrurlp !rnnq I hupnrg{b1 h frpurl4tutrugL{b1 ppbuQutr hbmuqtr4nrd,

[L1qbu truLr trputrp !unnq btr btrptup!r{bl ppburlau.rtr qurmruufuurtrum{nLplurtr ur.ltrqfrufr

qnpbnrlnrplnLtrtrbpfr hurrfi.r.rp, npntrp pfub1 bb trputrg laupqurr{fr6uUhg l4urrl qnpdnrLbnr-

p.lnLtrfrg: UlufrtrBtr' ru.;4 tutrdurtrg !urpnrl I urnr.ugr-r.r4n4bL nt opfrtruQutr h lhfdtru{npr{ur6

rlbrlu4pruLp, nnh 4brl trpurtrp odtnr{rub lbtr flrtrf trruLr qnpdrunnrpulfrtr utrdbntrrlfubfrnr-

p1udp qur.1ft.r.rtrurr.{np{ur6 up4lnLtrur{btn 4urnurllub qur2Lnqutrnrplutr htrupur[npnL-

plurlp,:

LIbn laup6[pn{ unqL qnn6h 4lumurptrtrnrp.;urtr durJurtrrull Uuhrlutru4purl4utr

4uLntupuLp qurprnur{np fp hu,Z{h urntrbl hn tlnqdhg ptr4nrtr{urd bpl4nr 14urptrnp

ur2[uuLnurlupqur.yfrtr npn2nLrltrbpnLrl urpmurhur.;Ln{u6 dh 2unp hIrltrupup ($nrtr4ur-

dbtrmuf [pr.u{utlutr 4frppnpn2nrdtrbp:1 llurutrurr{npuqbu, funupn 25.01.2019p. Ur}Ufl-7

<ftnpbprn Pnluplurtrfr aJrrlnLdfr hfrdurtr r{pr.u' (uluumtutrfr (utrpurqbunnrpltutr ppbullutr

4r-r.rmur{upnrplutr opbLuqppfr 4142-pqt hn4rlur6fr 1-frtr tlurufr 1-frtr labrnfr' Ur,uhrJutrru4finr-

pJurLn hurrlurqurmr-uufuurLnrplurtr hungn npn2blnr {bpurpbptrupr qnnbh ptrtrnrplnrtrp

dbpdblnr ilurufrtr>, Lr hurLnlurqhu,22.02.2019p. U+Un-17 <ftnpbpm Pnlurplutrfr afrdnLrJfr

hfrlurtr r{pu' (ulutuLnutrfr (urLpruqbLnnrplu.rtr ppbrut4utr 4turnu{urpnrplurtr opbtruqppfr

135-pr1 hn4u{u6[ 1-htr h 2-p4 rJuubpfr' Uurhilurtrr,r.r4pnLplurtrp hudurr4umruufuurtrnLplr.r.rtr

htung[ npn2blnr {bpurpbplurp, qnn6h Btrtrnrplnrtrp fbpdblnr rlu.rufrtr> u2fuurmur!urpqrllfitr

npn2nrrlLbp[ durufrtr f:

PLL{nr1 rlfrrlnrrlnrrJ 2upur4p{rub hfrdtrur{npnultrbpfi nrunLdtruufrpnLp.lutr u.rp4lnLtr-

pnrrl lurpnn bLp urpdr.r.rtru.rqnbl, nn 4lrdnrltr, pum fnLplurtr, prllpdpurgnbt h.

t stqlrtt t tr2h1 np lllurhunnfrq qnpbml I]ntuwunuhf aw2ttntpluth LIuhtlwhw4VutQuth 4urnupwhp ltp
2016 p(utQuhf hnfizurt 20-h N 17-II npn2tuttp uth4pw4tupdQ t I]nruwuwutttf ]ut2tnLplwh pphwSutlt
4utuw{wpntplwh oVhttu4pnryltub {b2 hutnntS llupqut{lttuQ nilthgnq utttduthg tthputphplutl4pntlptthpJz
pwgwQryntplwh fuh4plh h L2b7, np ftnp$ putgut!ryntp1nfip JzLphlth pwttwpup h/z[p 2tpphwQuth 4utnw-
tlwpntplub ry4 fput{ullupqut{npnulp finLuwunwttlz ka2ttntpluth tluhtutttut4pntplwhp huQutun4 tu-
hu2hlnt hu[up, fiuhu{utt4, hph uuhztubu4pufput(utQuh {hQhuputtntplzub ,I]iZogo( httupwt/np t
uuthttwhQ hwtluquwwuluuth bput2luJryhhp'ltqulhu utl1u4 uthd.f, ryhu1hu 4 -[t*t Jryuttlwhwpwphpnt-
p1nfitt hplt tu17 unLpl b8 uh bplt huttup:
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u) m{u1 qnpbn{ {6ntupb[ 4urLnurpurtrf luqugprub npn2rLr.rtr opfitrurlqurLnLp.1rltr,

u14 npn2rludp Llfrpun{urb Lnpdurmfr{ frpur{urQutr rutlLnfr 4pnqptrbpfr frpur{urlurfrnrplulr

hr.r.rfrg,

p) (tu.;tuumrutr[ (tuLpuqbmnrplurtr ppbullurL 4umurr.[urpnrplr.r.rtr opbLuqppfr

runutrdftr 4pntlptrbpfr frpurr{ul1uL pn{utr4rullnrplurL puguhu.pntft.utr, 4purtrg dftuqbpq

[r ru rlpn rpu 14 uL ptr ! u lrJutr tr dbLlL ur purtrn rp.; urtr h ur pg bp :

Uuhdurtru4ptullutr 4umupurtrp tr2nnl h trurh, nft 4frrlnuJnr{ pupdpurg{nul btr

frpurr{nLtrpfr btrpur4p.lurL pugh hupgbp, npntrg hfrdBnul tunut{b1uru1bu 4p{b1 btr pL4hu-

Lnq rlbpugtul4urtr hfrrJtrur{npnultrbp, npntrp llunnq bL ptrtrnrplurtr tunurp[u frtrbl nt pb

utrhurLnurtlutr 4frrlnrdtrbpfr hIrJurtr {nur hnurllr.utrr-ugr{n11, ur11 r{bpugu!urtr uurhdrutrr-u-

4puuluL rlbpuhutlnrlntplutr 2p2urtrullLbpnuJ (<Uuhrlurtrrl4purl.lurtr 4urnr-upurtrfr rJuru[tr,

uurhdutru4purl4urtr opbtrpfr 68-n+ hn4rlru6): Utt !bnrq' 4frrlnrrlnrd pbpr{ur6 [pur{ullutr
hIrILurr{npnrrltrbpnr{ purpdpugtlnrd btr 4uunur!rutr ur!mn{ +hrlnqh tr!urnrlurrlp llhnurn-

L{ub Lnprlurmh{ hnu{urllutr urUmh 4pnrJpLbpf' dblltrupurtrrlurL h lfrpunrlruL hnur{r-

lurfnrplurtr hufrg' pum fnrplul htutrqbgtrbln{ rntul qnp6n{ hbtrg rl6nLuFbt] 4ruLnu-

nurtrh l1ur.1ugpur6 npn2durtr uuhdutrr-r,r4purtlutrnrplurtr futr4nhL, htrtn UruhJurtrr.u4pur!urtr

4tum upurL I f uqn pnrplnrLtrbpfr 2pgruUur!fig qnrpu f :

Uurhrlutrur4purQutr 4r.urnurpurtrtr urLhpudbZrn h hr.urJurpnlil updurtrruqnbl, nn 4h-

rJnrrlnul purpdpurgt{ur6 hurpgbp[ Lr 4putrg hfrrJpnul +n{urb hfrdtrur{npnultrbpfr 2pgutrurtl-

trbpnrrl urnugtrr.r.rlfrt lut,+hnn {fr6urp11{n11 4pnLlptrbpfr ilfrrutnbuut4 Qfrpunnrp.;utr urqur-

hnr{nLrltr h, nn[, UurhrJutru4pnrplurtrp hurrluqurtnr.r.rufuutr, rl6nupbll 4urmuputrh qnn-

dtunnqptr f: UuhrJtutrurrppul.lurtr 4urunurpurtrtr [rpru{urunr th qtrulhlurnbl qruLnr.ufiurtrtrbpfr

qnqdhg trnpilurtnfr{ [put{url.1utr url.lmfr 4pnrlptrbpfr t1lrpurnrlutr frprur[ulutfrnrplnrtrp:

ULhpudb2rn btrp hurJurpnul ptr4q6b1, np urLhurmul4urL 4fdnLrltrbpfr hfrdurtr {pur

Ipur!urtrtugrlnrL tlbpurhu!nrlnrpluL trqurtnul.lp pbb Uuhtlutrr.r.rrlpnrplutr 4pnqptrbpfr

tuLdfr2urLlurtr qnpbnrlnrplurL bpur2fuurrlnpnrdtr nr t{bp2[trfru rJfrgngnr{ urtrdfr hfrrJtrul.lurtr

[pu{ntLptrbpfr qur2rnquLnrp.;nrtrtr f, urltrnrhurtr4hpd, ulry qnpbunnuph frpurllurtrurgnrdp

hLupu{np I prugunurqbu Uuhdurtrur4pnrplutr 168 Ll 169-p4 hn4{u6trbpf l,r

{bp2fLLbp[u h[fuL {ptu <Uuhrlutrur4purlr.utr 4urr"nunurLh.fuu[tr> uuhrlr-r.rtrur4purl4urtr

opbtrpnrd Lrufuurmbu{ru6 ftpurrlurlupqur{npnuJtrbpfr 2p2urtrurQtrbpnril l,r qurlrJurtrnrt, nfr



+h,Jnqn pur{upurp :tuthn4 hfrrltll{nph rnt,r,t !ntrllpbrn qnpdnr{ hn unLplb!mfrrl

ftpu{ntLp[ u.lr]r2mqurtrnrplurtr urtrhpurdb2mnLplnrtrp, u{[ nt oplbl.lmfr{ frpurtlnrtrpfr nphf

h[dLurhupgfr tunlqurlnrpjnrtrtr ptr4huLpuqbu, frLlp rntrut 4bqpnLrJ 2pgnrtrg{bt h +hrjnqh

!nrldf g:

Utrqpur4untruln{ +hrjnqh purpdpugpurb <fpur{ulutr Frughu lutr+nhtr' r.utrhpu-

dE2n bt p hurlupnul rupdurtruqpbl, nfi frpur{ullutr pugn (frpru{ulaupqurr{nprlurtr

pugn), bpp u1L quldutrurrlnpLlu6 h nt pb r.r.r1u l4urrl rultr qnpbn{ {h6urntf 4nrl LnpduLnfr{

4pnrlpLbpnrl, urjl [Lptr[L lrptur[urllutr m{u1 lurnnrgu[unqh urfpn4gru[utr lrpru{ur-

[upqu{nprfurlp t t}nur hrurlpuhurprfturlp, ht tn h r.hnpdbl t hfrrltrrur{npft 4f rlnr1p,

qbmp h +hmunU{ fr2fuutrnrplnrtrtrbpfr pudurtrdurtr Lr hr.u{uruurpu!2nrl-r.rtr uuhrlurLr.u-

4ptu!utL ul.lqpnttrpfr (Uuhrlutru4pnrplutr 4-n+ hn4{ud) hr-urlurrnbBumnrd, tr Fn[nn

u1L qbqpbpnrrl, bpp urltr qurlrJutrurt{np{urb h hnu4ulurpqr.u{nprlurtr ptrtuqru{r-unnLd

LlnLllpbLn hurLqudutrptrbpfr untrlnrpludp trnprJurnfr{ qurLn{frpuLtrbpfr btrptu4plurl

ptugur!tu1nrp1urdp, urtqtx trrlutr puigh hurrlpurhupnultr opbtru4frp rlurpdLfr hnurrlur-

unrp.lnrtrtr h: UurQr.ultr UuhrJuLu4pnr!utr 4urrnupr.utrtr utrhurmurltutr 4frrlnLrltrbpn{

qnp6bpfi ptrtrntp.lutr 2pgutrultrbpnrd utr4pu4urntrnul I opbtrpfr urlu l4ud ultr pugfr

ur-uhdurtrur4pur!urtrnrplutr lutr+nhtr, bpb {fr6urnll{nt trnprlfr (trnprlbpfr) pn{urtr4rutlnr-

pJuilF qurlrJr-r.rtrr-ur{np{u6 frpur{urlutr utrnpn2nrp.;nrtrtr hnur{qUhnurnurlutr u{nuqmh-

llulnLrl hurtrqbgtrnul I m{ur1 trnpdfr ultrqfufr rlbl.ltrupurtrnrp.putrtr nr lfrpurnrLutrp, npfr

wp4.;nrtrpnLd fuurfuunr{nrd I Llurl tlurpnq h luurfuLn{b1 lntrl4pbm h[rrlLurlutr frpurr{nLLp:

l.IfL14bn ptrtrnrplurtr urnrup!r.r.r 4frdnrdnuJ urnl4ru lbtr lantr14pbm hfrdtrul.lutr frprur{nrtrpfrtr

nt4t1ul4[ unbl{nq [pu{url4utr ulbrqlrufr hfrrltru{npnufLbp, npntrp hfrrlp QhurL4huur-

Lutl[L 4nubp Uuhdutlr4pnrplutr 2-n+ qfunuJ urilpurqn{u6 urlu t4urrl urltr frpu{nrtrpfr

fuufumilutr hr.urluunbpurnnul 4[rnurplh1nL hudurp, hbrnLruprup, trr,uh Uurhdurtru4purlurtr

rlulmurpurtrnuJ' urtrhurrnur[4urtr 4[dnuJfr 2'pgurtrrl[1trbpnrd qtruhrumrlurtr btrpurlqru thtrbt

1bL lupnq: 'Iur I rutrhrurnru[rut 4Jrfnrrltrbplr pfu4nrtrbfrnrplruh unuhgpu.;frb 1ru{rru-

bf2bbpfg rlbllp:

rlhdnrtft h[ilLu{npnrdtrbptr hnbtrg pn{urtr4url4nrp.;r.urJp, puLn fnrp1r.r.rtr, tlurqrlur6 btr

nt pb bnpilum[{ 4pnrlptrbpfr uuhrJurLtu4puLlurtrnrplnLtrtr urtrhurunur[u.rtr 4frrlnrdfrtr

trbpLlulurgr{nrl quhrutr2trbp]rL htutlurqr.umurufuutr {fr6upl.1b1nr, r.r.r11 unu[1 ur14 rlpnr1ptrbpfl



rlbltrurpurtrnLp.yutr tr !frpurnrhutr frpu{ulurrfnLplutr hurpgbpfr hbm: n[rlnr1p, Uuhrlur-

trur4pullurtr qurr.nupurtrfrL puLn 6Lrfr trbpl4ulurgtrbln{ r{fr6upL1{n11 4pnr.lptrbnp' hnurrlru-

Uhnun qnullmhllurlnLil 4nurtrg rnpr{ud rJbltruprutrnrplurJp Uurhdr,utruqpnrqurtrp hu-

l.puunrl6utrtulblnL fuL4putrp, purn fnrp.;tr.rL purpdpugtrnrd h +nrutrg lfrpunrftutr hnur{u-

lurr.fnLplutr hrf'9, frtrlp, Uruhrfutrr.u4purlutr 4umurpurtrfr 2009 p{u!urtrfr rlurpm[ '17-fr

U'IUn-21 ur2fuumurllupqurl[tr npn2drurlp urprntrlhupnr.{u6 tr purqrlfrgu r{bpurhruuLnum-

{tu6 frpurrlultutr r}hnpnpn2rlutr, ftrlqhu trurlr <Uurhdtutrur4ptulluL 4urmunurtrh durufrtro

uuhrLutrrurlpurl4utr opbtrpfi 29-n+ hn4{u6[ 1-frtr rftuufr 6-pa labLnfr Lr 69-p4 hn4{u6fr

5-pq duufi hurludurltr, Uuhrlutrur4pul4uL 4urnupr-utrnrrl ptrtrnrp1rutr btrpu!u hupg 1f:

l\Zwt 4nnup[, nuLn fnrplutr, r[bpupmru4pnrf h Uurhilutru4pnrplurtr 171-pqt

hn4{u6fr 2-p4 rluruh 1-ht, l.1bmn{ urrlpuqpr{tub qnnupn, hurludr.ultr nrrh' rl6nurpbtl

4r-r.rmupuLp 4urrnu!utr urlrnbptr opbtrpn{ uurhrJurL{urb frurqnpnrp.;nLtrtrbpfr 2pgutruQ-

trbpnrrJ tlbpurtru.lblnr rJfr2ngnr{ ur14ruhn{nul h opbtrptrbpfr L r1L trnptlurrnfrrl frpu{urt4urtr

u! mhp[ rlfrtum bu u! Qfrpunnrpl nrtrp:

Utuhilurtrur4purl.lurtr hhZuL rlnnUpn{ turlpurqp{nuI I rl6nrupbll rp.utnurputrfr

qnpdurnnqpp' urqurhnt{b1 trnpdumh{ frpurr{ul4uL ulrnbpfr rl[umburll4 lfrpunnLp.lnrLp:

Lnpdrumfr{ hnu4uUurtr ur11Lnbpfr rlfrurunbuur14 QfrpurnnrplnLtrp, 4nutrg 6hZLn dblltrupur-

trnLp.lnrtrtr uquhn{bp' npqbu trurh frpurlnrtrpfr qr,upqurgrJurtrp Lqr.r.ruunblnr rlfr2ngtrbp,

lurnntguLlurpqrllfrtr unnriln{ rrhnfuL4urqtuttg4urb qnpbr-unnqptrbp btr: {6nupb! qruLnur-

nurtrh' trnprlurmfrr{ frpurr{tu!utr ur14mbpI rlfrruLnbuur! l.lfrpurnnLplnrtrtr urquhn{b1nr

uurhrlutru4pulurtr qnp6r-unnqphg urLrlfigurllutrnpbtr pfunul h rlutnr.uputrLbpfr qnetlhg

1.1[pun{u6 trnprluunfr{ frpur{ur!urtr url.lr"nbpfr rI[uruLulutr ptrLlurllutr {bpurpbplurl

Ipu{u l.1utr 4]rppnp n2nLd urpLnr.uhurpn bp:

U1L huLqudurtrpp, np uurhdutrur4purlurtr urp4urpuu4rrmnrp1tutr nlnprnp, Utuhdtu-

trur4pnrp.lurb 171-p4 hn4r{ur6[ 1-frtr rlrlufr hurrJuburltr, 4nrfiu I tl6nupbl.l 4utnupurtrfr

qnpbrunnqpLbnh 2pgurtrrulfrg, 1fr tr2urtrurlnuJ, np ul6nurpb! 4urrnurnuLn lnrtr[ Uuhrlur-

tr u 4p nrp1 n rtr p rlbltr ur purtr b1n r h ! frp ur nbln r fi tuqn p n rp1 n Ltr :

UurhrJurtrr.u4pnrplurtr 164-p4 hn4{ur6[r hurJudu.ltr! un4runu4ruLnnrp1nrtr frpulur-

LugLbfiu 4urunur{npL utrlurfu f, urtrurlur.rn [r qnpdnril | rlfrruytr Uuhdufuur4pnrplutrp h

opbbpttbpfitr hurrJurr4rlmlrlufuuL: nurr"nurtlnnh 1.., hbmtrurqbu' rltumutputrfr utrllufunL-



pJu/L LunLuLgptulfrtr lutrntrtr urlpr.uqpnrl u{u 4nnupn, h ph{u u1ltrh, r.r:rlpr-r.rqpnLrl h trurh

Uruhdurhru+pnrp;rubp hrutluqumuru]urutr qnpdblnr' 4urtntu{npfr qurprnur}hn Lhuq.n-

pnLplnrtrp, [L1p L2urtrur[1nLrJ f, np Uuhrlutrur4pnLplnrtrp rJblltrupurtrblnr h l4[punblnr

firuqnpnrplnLtr Uuhdutrur4pnrplurlp {bpurquhr{urb h lnrpurpurtrlnrp rlurnruputrh, ur14

p{nrrl' ul-6nupbt4 4tumuputrlrL: nurmr-r.rputrtrbpfr qn[dhg uuhdurtrur4purlqutr trnprlbpfr

6hZtn tr rlfrurLnburull pLlu1iludp, rlblLupurtrrlurlp Lr !frpurnilurrlp h ultulrJurLru{npr{nuJ

L r-u h u u h dutr u r1p ur L1 u.rtr n rp1 utr h u u m u un n uJp :

tl6nupb! qulrnurputrfr qnpbunnrlptrbpfr uuhdurtrdurtr dfr2ngnLl uuhrlurtru4frpp

trulur.nu! | nLtrbgbl ptrrpq6blnr, nfi tt6nurpb! 4umurprutrp murppbp{nul I runur2ftr

uLnyurtrfr tr tlbpuptrLfrl 4umuptutrtrbpfrg hurmlurqbu trpurtrnr{, np r{urpnrlp 1fr ptr4nrtrnLtl

h 1[ ptrtrnrd gutr!urgurb qnp6: Furgfr 4nutihg, ,-t6nupbl.1 4urLnurpurtrfrtr {bpurpbpnrl

uurhrJruLu4pullurL 4pnLlptrbpfrg urltrhuJLn h, np uuhrJurtru-rqhnn Uuhrlutru4pnrplurtr

171-7ry hn4{ur6fr 2-p4 durufr dhuqbpu.ldurtlp trqu.rrnurU :h nrtrbgbl rt6nupb! 4turnuputrf

[purr{urunLplurtr 2p2urtrurllhg 4nrfiu pnqtrbl urnurgfrtr r.umlurtrfr Lr r{bpurptrtr[1 4tumu-

puLLbp[ qnrtdhg Uurhrlr.utrur4pnLplurtr rlfrumbur-r.rl4 ilbQtrtupr.utrnLrlp h l1[purnnrrltr urqur-

hnr{b1nr luLr}hnn:

l'lpqbu UuhrJurtrr,u4pnrplutr qbpuLlulnrplutr urqurhnr{rlurtr ilh2ng' Uruhrlutrur-

4pnrpluh {bpgtru[ufu h hrurluqupuru4frp rfblltrruprutrnrB;nrhtr nr llrpunnrdtr h

Uruhtlrtrru4puL4urtr 4urtnurpurtrfr pugurnfrI frpurrlurunrp.lnrtrp, frul.1 hurtrpurlfrtr [2[uurtrnr-

plutr pnlnp rftuprllrtrtrbpp' Uruhrlurtrur4pnrplr-urlp [r opbtrptrbpnr.{ turlpurqpr{urd frpbtrg ftu-
qnpnLp.lnLtrLbp[ 2p2urtrrulltrbpnul tlblltrurpurtrnuJ [r l4frptunnuJ btr Uurhdurtrur4pnrp.lnrtrp:

(urrnnrl-1 2b2unbLp, np pbtr ur.r.rhrlurLu4pul.lurtr urn4urnulqr-utnnrp.;urtr frpurlrlLru-

gnrdl, hurLnlurulbu opbtrpfr Lr UurhduLur4pnrplurtr tlbg tr2{ur8 u11 trnprJurmfr{ frput{ur-

l4urtr urLlmbpfr' UuhrJurtrur4pnrplutrp hr,uduquumr,uufuurtrnrp.;nrtrp npn2bp UurhrLutrur-

4putLlutL 4urnr-upurtr[ pugurnfrQ [pu{urunrplnrtrtr f, r.ultrnu-r.rdbtrr-ultrfrr{, urlhrlutrur1qr-

l4urtrnrplurL umnLqnulp Fnlnn 4urr"nurputrtrbpfr qurpmr.ulutrnrplnrtrtr f:

Uluqbu, UtuhrJurtrur4pnrplurL 169-p4 hn4{ur6fr 4-n+ rJurufr hurludur.ltr' bpb

4urtnurpurtrLbpL fipbLg t{unnupnuJ qmtrr{nq l.lntrllpbtn qnpdnt{ hurtrqnuJ btr Llfpuntlutr

bLpullu Lnpduunfrr{ [ptu{ul.1uttr urllmfr uuhtfuutrur4purQrlLnrplurtr futr4pfr, urlufrtrptr' ,J4

lurqulqgnrplurJp urnu2uLnrd btr hfrrltru{np lurulurbtrbp, h bpb m{ur[ qnnbh lnr6nuJp



htrurpu{np I dfrurltr u14 trnprLr.runhtl hnur4ul4urtr urUmh LlfrpurnrJutr dfr2ngnr{, urr4ur

+umtupr.uLtrbpp qruprnrurlnp bfu rlhdq Uuhrjutru4pulutr 4umuputr uJ4 url{mh'

Uurhrlutrtu4pnrplutrp hurrlurqumr.uufur-utrnLplnrtrp npn2blnr hupgn{, ht t0 tr2rutrru!nrrl f,

nn Fnlnn +urnuFrufuhbpp, ruJl nt rllrurlb .L6nurpbl4 rlumunrutrj, qhmp I frtgfrabtrr.n

qbnuln{ utnnrqbh !ftprunrlbllrp trnprfurmh{ hnurlul4urfu ur[uh uruhrlurhru4purllufunr-

p;nfirp h quprnu{np bL +hdbt Uuhrlutru4purQrltr 4urLnupurtr' tr2{ur6 trurfuu4plurttrbnh

unl4ulnLplutr 4br4pnrd:

ULhpurdb2tn btrp hudupnrd ultr4b[, nfi nt rJfrur.ltr qr.umurpu.rtrLbn0, ur11lr urnurLdfrtr

utuhrlutrurrlpur14urtr urJL rluprlfrtrtrbp, npntrg qnpbunnrlptrbnn U fiurqnpnrp.lnLtrtrbpfr

2pguLu14p uurhiltutrr{nuI btr pugunr.r.rqbu Uuhtlutru4pnrplr.urJp, opfrtrur!' Uqqru.lfrtr

dnrlnr{p, urtrllufu Lpr.utrg qnpdnrtrbnrp1nrtrp lutrntrurlunqnq uuhrlr-utrur4purllutr lud ur11

opbLpLbp[ urnL1u.1ntp1r-utr {rururnhg, u],.,.,nrnnr{nn btr frpbtrg qnpdnLtrbnrp.lurtr dbg rlbl4trur-

puLbl L 14[pun[ UuhtluLu4pnrplnrtrp:

<rlumtuptuLtrbpfr, ur.yq p{nrd' ll6nupbl4 4uunurpurtrfr, !urrJ hutrpulfitr fr2[uurtrnt-

plurtr ur11 tlupdfiLLbnh thurq.nnntplnrtrp' rlbl.ltrupurtrblnr UurhrJurtru4pnrplnrtrp, urquhn-

r{b1nr 4pu lfrpunnLplnrtrp, 1fr futupupnul UurhdurLu4ptulltuL 4urrnr.r.rpr-utrfr fruqnpnr-

pJurtr purgunfr!nLplnrtrp' npqbu Uu.rhrlrltru4pnrplurtr qbput,1urlnrplnrtrtr tuquhnr{nr1

rluprlLfr' {bpgLtullurtr lnrbnul mulnr Uuhrlutrur4pnrplr,uL rJbl4trurpuLnrplutr hulpgbp[tr,

nnti nrtrfr hurluqurpmu4hn ptrnUp' hutrpu4ftr fr2[urutrnrplurtr pnlnn rlurprJfrtrtrbpfr,

$hqh U u t1 urL L I p ur {u ptutr ur t4 url utrd uLg h ur tlu p :

Uuhrlr,utrur4purlurtr 4uruurputrtr frtrptr I r{bpgtrup4lnrtrpnrd urulr.uhntlnLd Uurhrlur-

Lur4pnrplurtr dfrurmbuul.l l1[purnnLplnrtrp' hn thurq.nnnrplnrtrtrbpfr 2p2utrurl4trbpnuJ lnrbnrtl

mtuln{ Uurhdrltrur4pnrplutr rlbltruputrnrplurtr untrlnrpludp urnu.r2rugurb pnlnp t{b,6b-

p[L: Uuhdrutrr.u4purllutr urp4urfrurqrrLnnrp1urtr fnrplnLtrn t{rlnnq fp trbtrquqhnfurlbl l4uJ

urJ4 un4unu+r,urnnrplutr uprynrtrut{brnnrp.lnrtrp l.{urnnI hn tr{uqb1, bpb Uuh{ur-

ttu4pnLplurtr dbl.lLupurtrnrplrlL U ![pundurtr hbm !uq{tub {b6bp[ {bpgtrrullutr

lnr6nrrJp {bpuqurht{ub frtrbp hurtrpulfrtr fr2fuurtrnrplutr rJb! u11 ilurprltrh,, (25.01.2019p.

Urlu0-7):
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Ud{nf blnt{ tr2bLp, np.

1. Unrltr qnp6n{ btrpu4plurl opbLu4putlutr pug qnlnLplnrtr lnrtrbp, Brutrh nrl

4umu!urtr tapurtaLnhqu{fi L1nqrlhg, rILuutrur{npuulbu' rl6nurpb! 4umu.rpurtrh 2018

p{utauLfi bnlbrlpbpfr 15-h npn2ilurJp pn{urtr4urlulfrtr Ubnqn4 mn{bL hn Uruhdur-

tru4pnrplutr 140-p4 hn4{ru6fr 3-pr} tlbLnfr rlblatrurnutrnrplnLtrp: U.1u qnp&n{ Uurhtlur-

Lu4purlqurtr 4tumupurtrtr rutrbfrp lnrLbp: futr+nh lnL6nultr urrlpnrpn{ftr opbtru4frp

dupdLfr mfrpnLlpnrd f:

2. tlbpurhuumumntd btrp 4bnhu 26.06.2008p. <Purlupugh Edfr[r1u Ubfrplurtrfr

4[dnrdfi hfrdurtr 4n,l'

hn4{u6[ 4-pry rJr.uuh trnn fudpuqpnLp1udp 233 hn4r{u6fr 4-p4 rluru)' (ulurumutrfr

(urtrptuqbLnnLplurL Uuhrlutrur4pnrplurtrp hurtlurqr.r.rLnuufuutrnrplurtr hungn npn2blnr

{bpupbpltul qnp6nrf> (r.r.r.lurumutrfr (urLpurqbrnnrplutr uuhrJuLru4purLlutr rpurntupurtrfr

U'In-754 npn2durtr untrlnrp.ltudp hurunnrll lupbfrpnul urpmr-uhupnrlurb 4fppnpn2nuJtr urn

ttr.1L, np' <Uuhrl.utrur4purlutr 4urunurpurtrtr opbtrptrbpp uurhrlurtrru4purlluL rlbpurhuLln-

rlnLplutr bLpuplibfru, unugfrtr hbpp[tr u{brnp h rnu n1 rJfrur.ltr r{]r6upl.1{nrl opbLpfl

4pnLlpLbpfr ilbltrurputrnulp, u11 Uuhdurtrur4pnLp.luL hurdr.uqr.umuufuurtr 4pnqptrbpfr Ip
rlblqtrruputrnLdp, npnLg bLpu4purpurl'r hr-u!uunrd btr r{[6urpq4nI opbtrph 4nnUptrbpp:

([dbu{np th tutL dnmbgnLdp, bpF rlfrultr opbtrpfr 4nnupLbnl, dbltrurpurtrblnr.{, qnutip

6utrrul{nrd btr Uuhrjutrur4pnrplurtrp hulurunrl, [r urtr{urr{bp, uJL hf opbLp[ pugn4

qulrJutrur{np{u6:

3. (urlnq{urb brl, np unqtr qnpbn{ Furpdp 4urunurpuutrn Uqtun ur.11 bqpurhutrqrft-utr,

bpb lgntgurpbpr{bp npn2ur!fr 2Lnu,ru{nqutlurtrnrp.lnrtr' ,J, pr.un+ U db& hutrpurlfrtr

htrlbrln rp1 n rL n Ltr hg n 11 fub +n h h brn L1 ur q {ur6:

uu<r.IuLu+nuquL +usun uLh
+usuq_nn

13 ubqmb,Ipbnh 2019p.
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