
 

Համարը N 1264-Ն Տեսակը Մայր
Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2011.09.14/52(855)
Հոդ.1332

Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը 01.09.2011
Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 07.09.2011
Վավերացնող մարմինը  Վավերացման ամսաթիվը  

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 24.09.2011 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը  

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 22-Ի N 1356-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
1 սեպտեմբերի 2011 թվականի N 1264-Ն

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 22-Ի N 1356-Ն

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
Ղեկավարվելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

11-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի «Հայաստանի

Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության մշակութային արժեքների
պահպանության գործակալության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1356-Ն որոշման
մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

1) որոշման վերնագրում, 1-ին կետի «ա» և «բ» ենթակետերում և որոշման N 2 հավելվածի վերնագրում «և
երիտասարդության հարցերի նախարարության» բառերը փոխարինել «նախարարության աշխատակազմի»
բառերով.

2) որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

2011 թ. սեպտեմբերի 7
Երևան

 

 

 
Հավելված

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

 սեպտեմբերի 1-ի N 1264-Ն  որոշման

 

 
«Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի

 օգոստոսի 22-ի N 1356-Ն  որոշման

 
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ
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I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 
1. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) աշխատակազմի

մշակութային արժեքների պահպանության գործակալությունը (այսուհետ՝ գործակալություն) նախարարության
աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն օրենքով, իսկ առանձին` Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում ծառայություններ է մատուցում մշակութային
արժեքների պահպանության և օգտագործման բնագավառում` հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության
անունից:

2. Գործակալությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում է, և նրա գործունեությունը դադարեցվում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Գործակալությունը գործում է իր կանոնադրության
համաձայն, որը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը` Հայաստանի
Հանրապետության մշակույթի նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) ներկայացմամբ:

3. Գործակալության լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
որոշումներով և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:

4. Գործակալությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը,
սույն կանոնադրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:

5. Գործակալությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրավունք ունի
Հայաստանի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային և անձնական ոչ գույքային
իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

6. Գործակալությունն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր՝ հայերեն անվանմամբ
կլոր կնիք, ձևաթղթեր և այլ անհատականացման միջոցներ:

 
II. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 
7. Գործակալության նպատակներն ու խնդիրներն են՝
1) Հայաստանի Հանրապետության մշակութային արժեքների պահպանմանն ու օրինական շրջանառությանը

նպաստելը.
2) մշակութային արժեքների օրինական արտահանման ու ներմուծման ապահովումը, այդ արժեքների

ապօրինի արտահանման ու ներմուծման կանխումն ու կանխարգելումը.
3) մշակութային արժեքների նկատմամբ սեփականության իրավունքի ապօրինի փոխանցման կանխումն ու

կանխարգելումը.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում մշակութային արժեքների փորձաքննություն իրականացնող մասնագետ-

հայտատուների հավատարմագրման գործընթացն ապահովելը.
5) մշակութային արժեքների ոլորտում միջազգային համագործակցությանն ու հաղորդակցմանը նպաստելը:
 

III. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
 
8. Գործակալությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար` Հայաստանի Հանրապետության

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝
1) տարբեր տեղեկատվական աղբյուրների և նյութերի ուսումնասիրության միջոցով հայտնաբերում և

հաշվառում է այլ պետություններում գտնվող ազգային մշակութային արժեքները, կազմում դրանց հաշվառման
մատյանն ու ստեղծում այդ արժեքների մասին տվյալների շտեմարան.

2) կազմակերպում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության մշակութային ժառանգության
առանձնակի արժեքավոր մշակութային արժեքների ցանկի ստեղծման ու համալրման գործընթացը, արգելում այդ
ցանկում ներառված արժեքների՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանումն ու ժամանակավոր
արտահանումը.

3) ստեղծում է մշակութային արժեքների տեղեկատվական շտեմարան և դրա ու գողացված, կորած,
հափշտակված մշակութային արժեքների շտեմարանների տվյալների հիման վրա` Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով
նախատեսված կարգով ձեռնարկում է միջոցներ` մշակութային արժեքների ապօրինի արտահանումն ու ապօրինի
ներմուծումը կանխարգելելու, դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի ապօրինի փոխանցումը կանխելու,
ինչպես նաև մշակութային արժեքների սեփականատերերի գրանցված իրավունքները պաշտպանելու համար.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս տարածում է տեղեկատվություն
մշակութային արժեքների անհետացման, կորստի, հափշտակության փաստերի մասին.

5) հաշվառում է մշակութային արժեքների պահպանական ցուցակում գրանցված կամ գրանցման ենթակա`
ժամանակավոր արտահանվող մշակութային արժեքները, արձանագրում ժամանակավոր արտահանումից
վերադարձված այդ արժեքների իսկությունը (նույնականացումը), իսկ սահմանված ժամկետում Հայաստանի
Հանրապետություն չվերադարձվելու դեպքում միջոցներ է ձեռնարկում դրանց հետբերման համար.

6) փորձագիտական եզրակացության հիման վրա նախարարություն է ներկայացնում առաջարկություններ
արտահանման համար հայտագրված` մշակութային արժեքների պահպանական ցուցակում գրանցման
չափորոշիչներին համապատասխանող, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց սեփականությունը հանդիսացող
մշակութային արժեքների` պետության կողմից գնման նախապատվության իրավունքի իրականացման վերաբերյալ
և կազմակերպում է գործընթացի իրականացումը.

7) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է մշակութային
արժեքների պահպանական ցուցակում պետական սեփականություն չհամարվող մշակութային արժեքների`
կամավոր սկզբունքով գրանցման գործընթացը, կազմում այդ արժեքների ցուցակը և սեփականատերերին տալիս
տեղեկանք պահպանական ցուցակում դրանք գրանցելու կամ գրանցման ենթակա չլինելու մասին.

8) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունում է որոշում մշակութային
արժեքների արտահանման ու ժամանակավոր արտահանման հնարավորության կամ անհնարինության մասին և
տալիս է մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի՝ սահմանված
նմուշի վկայագիր.
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9) կազմակերպում և իրականացնում է կերպարվեստի ու դեկորատիվ-կիրառական արվեստի բնագավառի`
վերջին 50 տարում մահացած այն հեղինակների ցանկի ստեղծման աշխատանքները, որոնց
ստեղծագործությունները Հայաստանի Հանրապետությունից կարող են արտահանվել միայն մշակութային
արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագրի հիման վրա.

10) վավերացնում է արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման համար հայտագրված՝ մինչև 50
տարվա վաղեմություն ունեցող կերպարվեստի և դեկորատիվ-կիրառական արվեստի ստեղծագործությունների
(բացառությամբ անթվակիր և անստորագիր, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
հաստատած ցանկում ներառված, վերջին 50 տարում մահացած հեղինակների ստեղծագործությունների), ինչպես
նաև մինչև 75 տարվա վաղեմություն ունեցող մշակութային նշանակության առարկաների (բացառությամբ
անթվակիր առարկաների) իսկությունը` դրանց լուսանկարների շրջերեսին` հայտատուի ցանկությամբ.

11) ընդունում է վերականգնման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածք մշակութային
արժեքներ ժամանակավոր ներմուծելու մասին հայտերը, տալիս դրանց իսկության, իսկ վերաարտահանելիս`
ժամանակավոր ներմուծված մշակութային արժեքների վերականգնման արդյունքը լինելու (նույնականության)
մասին տեղեկանքները, հաշվառում այդ արժեքները, հայտերն ու տեղեկանքները.

12) տալիս է ժամանակավոր արտահանվող նվագարանի վկայական.
13) իրականացնում է արտահանվող, ժամանակավոր արտահանվող, վերականգնման նպատակով

ժամանակավոր ներմուծվող մշակութային արժեքների ու առարկաների տեղեկատվական շտեմարանների
համալրման ու դրանց օգտագործման, ուսումնասիրման ու վերլուծության գործընթացները.

14) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է առգրավված կամ
բռնագրավված մշակութային արժեքները Հայաստանի Հանրապետության պետական պահոցների (թանգարաններ,
արխիվներ, գրադարաններ և այլ մշակութային կազմակերպություններ) մշտական պահպանության կամ
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համապատասխան ծառայությանը
հանձնելու գործընթացները.

15) կազմակերպում և իրականացնում է նախարարության մշակութային արժեքների փորձաքննություն
իրականացնող մասնագետների հավատարմագրման խորհրդի աշխատանքները, ինչպես նաև մշակութային
արժեքների փորձաքննություն իրականացնող մասնագետ-հայտատուների հավատարմագրման գործընթացն ու
հավատարմագրման վկայագրերի տրամադրման աշխատանքները.

16) իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է մշակութային արժեքների պահպանությունն ու
պաշտպանությունն իրականացնող, ինչպես նաև արտահանումն ու ներմուծումը կարգավորող և վերահսկող
պետական մարմինների և միջազգային կազմակերպությունների հետ կապն ու համագործակցությունը.

17) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օգտվում է Հայաստանի
Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի տեղեկություններից.

18) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
 

IV. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
 
9. Գործակալությունը կառավարում է նախարարը: Գործակալության անմիջական ղեկավարումն

իրականացնում է գործակալության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

10. Գործակալության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, նախարարության կանոնադրությամբ և սույն
կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով ու Հայաստանի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով:

11. Գործակալության պետը պատասխանատու է մշակութային արժեքների պահպանության և օգտագործման
բնագավառում մատուցվող ծառայությունների որակի, ինչպես նաև դրանց՝ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին
համապատասխանության համար:

12. Գործակալության պետը հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, նախարարին,
գործակալության գործունեությունը համակարգող նախարարի համապատասխան տեղակալին, իսկ
քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված
դեպքերում` նաև նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին:

13. Գործակալության պետը՝
1) ղեկավարում է գործակալության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է գործակալության առջև

դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության

բնագավառի, նպատակների և խնդիրների վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին կամ
գործակալության գործունեությունը համակարգող նախարարի տեղակալին.

3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս ցուցումներ, առանց
լիազորագրի հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության և գործակալության անունից, ինչպես նաև տալիս է
գործակալության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով
լիազորագրեր.

4) իր իրավասության սահմաններում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է
առաջարկություններ գործակալության աշխատողների նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի
միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ.

5) նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն
գործակալության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին.

6) ապահովում է նախարարի հրամանների և ցուցումների, ինչպես նաև գործակալության գործունեությունը
համակարգող նախարարի տեղակալի ցուցումների, հանձնարարականների ու առաջադրանքների կատարումը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին.

7) նախարարության կանոնադրությանը և սույն կանոնադրությանը համապատասխան` սահմանում է
գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները.

8) սահմանում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալների միջև.
9) լսում է գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության մասին
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հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները.
10) իրականացնում է վերահսկողություն գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների

օգտագործմանը հանձնված պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ.
11) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ գործակալության կառուցվածքի և աշխատողների թվի,

ինչպես նաև գործակալության խորհրդակցական մարմինների ստեղծման մասին.
12) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման, տեղական

ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.
13) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ

լիազորություններ:
14. Գործակալության պետի բացակայության դեպքում գործակալության պետի փոխարինումն իրականացվում

է քաղաքացիական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 

V. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
 
15. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության կանոնադրությամբ և սույն կանոնադրությամբ

գործակալությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև
քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության
աշխատակազմը:

16. Գործակալությունն ունի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ:
17. Գործակալության կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ

են:
18. Գործակալության վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները

սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով:»:
 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար Դ. Սարգսյան
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