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3421.
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 75 ɫɬɚɜɨɜɢ 1 ɢ 2 ɨɞ ɍɫɬɚɜɨɬ ɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɨɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɨɬ ɧɚ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢɡɞɚɜɚɚɬ
ɍɄȺɁ
ɁȺ ɉɊɈȽɅȺɋɍȼȺȵȿ ɇȺ ɁȺɄɈɇɈɌ ɁȺ ɂɁɆȿɇɍȼȺȵȿ ɂ ȾɈɉɈɅɇɍȼȺȵȿ ɇȺ ɄɊɂȼɂɑɇɂɈɌ
ɁȺɄɈɇɂɄ
ɋɟ ɩɪɨɝɥɚɫɭɜɚ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭɜɚʃɟ ɢ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Ʉɪɢɜɢɱɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ,
ɲɬɨ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɝɨ ɞɨɧɟɫɟ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚɬɚ ɨɞɪɠɚɧɚ ɧɚ 9 ɧɨɟɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ.
Ȼɪ. 07- 4739/1
9 ɧɨɟɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ
ɋɤɨɩʁɟ

ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ,
Ȯɨɪɝɟ ɂɜɚɧɨɜ, ɫ.ɪ.

ɉɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥ
ɧɚ ɋɨɛɪɚɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ,
Ɍɪɚʁɤɨ ȼɟʂɚɧɨɫɤɢ, ɫ.ɪ.
ɁȺɄɈɇ
ɁȺ ɂɁɆȿɇɍȼȺȵȿ ɂ ȾɈɉɈɅɇɍȼȺȵȿ
ɇȺ ɄɊɂȼɂɑɇɂɈɌ ɁȺɄɈɇɂɄ
ɑɥɟɧ 1
ȼɨ Ʉɪɢɜɢɱɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ („ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“ ɛɪɨʁ 37/96, 80/99, 4/2002,
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007,
7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/2011 ɢ 185/2011),
ɧɚɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 172 „Ʉɥɟɜɟɬɚ“ ɢ ɱɥɟɧɨɬ 172, ɧɚɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 173 „ɇɚɜɪɟɞɚ“ ɢ ɱɥɟɧɨɬ 173, ɧɚɫɥɨɜɨɬ ɧɚ
ɱɥɟɧɨɬ 174 „ɂɡɧɟɫɭɜɚʃɟ ɥɢɱɧɢ ɢ ɫɟɦɟʁɧɢ ɩɪɢɥɢɤɢ“ ɢ
ɱɥɟɧɨɬ 174, ɧɚɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 175 „Ɉɦɚɥɨɜɚɠɭɜɚʃɟ
ɫɨ ɩɪɟɮɪɥɚʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɞɟɥɨ“ ɢ ɱɥɟɧɨɬ 175, ɧɚɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 176 „ɇɟɤɚɡɧɭɜɚʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɬɟ ɞɟɥɚ ɨɞ
ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ 172 ɞɨ 175“ ɢ ɱɥɟɧɨɬ 176, ɧɚɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 177 „ɂɡɪɟɤɭɜɚʃɟ ɫɭɞɫɤɚ ɨɩɨɦɟɧɚ ɢɥɢ ɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟ ɨɞ ɤɚɡɧɚ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɬɟ ɞɟɥɚ ɨɞ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ 172 ɞɨ
175“ ɢ ɱɥɟɧɨɬ 177, ɧɚɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 180 „ɉɨɜɪɟɞɚ ɧɚ
ɭɝɥɟɞɨɬ ɧɚ ɫɭɞɨɬ“ ɢ ɱɥɟɧɨɬ 180, ɧɚɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 183
„Ƚɨɧɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɭɝɥɟɞɨɬ ɧɚ ɫɬɪɚɧɫɤɚ
ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɦɟɼɭɧɚɪɨɞɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ“ ɢ ɱɥɟɧɨɬ 183, ɧɚɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ 184 „Ƚɨɧɟʃɟ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɬɟ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɫɬɚ ɢ ɭɝɥɟɞɨɬ“ ɢ ɱɥɟɧɨɬ 184 ɢ ɧɚɫɥɨɜɨɬ ɧɚ ɱɥɟɧɨɬ
185 „Ɉɛʁɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɭɞɫɤɚ ɩɪɟɫɭɞɚ“ ɢ ɱɥɟɧɨɬ 185 ɫɟ
ɛɪɢɲɚɬ.
ɑɥɟɧ 2
ȼɨ ɱɥɟɧɨɬ 178 ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ: „ɡɚɬɜɨɪ ɨɞ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɢ ɞɨ
ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ“ ɫɟ ɡɚɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɨ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ: „ɩɚɪɢɱɧɚ ɤɚɡɧɚ“.
ɑɥɟɧ 3
ȼɨ ɱɥɟɧɨɬ 179 ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ: „ɡɚɬɜɨɪ ɨɞ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɢ ɞɨ
ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ“ ɫɟ ɡɚɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɨ ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ: „ɩɚɪɢɱɧɚ ɤɚɡɧɚ“.
ɑɥɟɧ 4
ȼɨ ɱɥɟɧɨɬ 181 ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ: „ɢɥɢ ɫɨ ɡɚɬɜɨɪ ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ“ ɫɟ ɛɪɢɲɚɬ.
ɑɥɟɧ 5
ȼɨ ɱɥɟɧɨɬ 182 ɡɛɨɪɨɜɢɬɟ: „ɢɥɢ ɫɨ ɡɚɬɜɨɪ ɞɨ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ“ ɫɟ ɛɪɢɲɚɬ.

ɑɥɟɧ 6
ɉɨ ɱɥɟɧɨɬ 182 ɫɟ ɞɨɞɚɜɚ ɧɨɜ ɧɚɫɥɨɜ ɢ ɧɨɜ ɱɥɟɧ 182ɚ, ɤɨɢ ɝɥɚɫɚɬ:
„ɂɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɬɟ ɞɟɥɚ
ɨɞ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ 178, 179, 181 ɢ 182
ɑɥɟɧ 182-ɚ
Ɂɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɬɟ ɞɟɥɚ ɨɞ ɱɥɟɧɨɜɢɬɟ 178, 179, 181 ɢ
182 ɢɫɤɥɭɱɟɧɚ ɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɚ ɡɚ ɧɨɜɢɧɚɪ ɜɨ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚ
ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɚ ɩɪɨɮɟɫɢʁɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɞɪɭɝɢ ɥɢɰɚ ɞɨɤɨɥɤɭ
ɢɡɧɟɫɟɧɨɬɨ ɩɨɧɢɠɭɜɚɱɤɨ ɦɢɫɥɟʃɟ ɟ ɞɚɞɟɧɨ ɜɨ ɨɞɛɪɚɧɚ
ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɚɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɢɡɪɚɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɢɫɥɚɬɚ ɢɥɢ ɧɚ
ɞɪɭɝɢ ɩɪɚɜɚ ɢɥɢ ɩɪɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ʁɚɜɟɧ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢ, ɢɥɢ ɫɨ ɢɫɤɪɟɧɚ ɧɚɦɟɪɚ ɢɥɢ
ɭɜɟɪɟɧɨɫɬ ɜɨ ɞɨɛɪɨɧɚɦɟɪɧɨɫɬɚ ɧɚ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɦɢɫɥɟʃɟ.
ɑɥɟɧ 7
ɋɨ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɜɥɟɝɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ ɫɟ
ɡɚɩɢɪɚɚɬ ɨɞ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟ ɩɪɚɜɨɫɢɥɧɨ ɢɡɪɟɱɟɧɢɬɟ ɤɚɡɧɢ
ɢɥɢ ɧɚɞɨɦɟɫɬɨɰɢ ɧɚ ɲɬɟɬɚɬɚ ɡɚ ɫɬɨɪɟɧɢ ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɞɟɥɚ
ɨɞ Ƚɥɚɜɚɬɚ ɨɫɭɦɧɚɟɫɟɬɬɚ „Ʉɪɢɜɢɱɧɢ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɫɬɚ
ɢ ɭɝɥɟɞɨɬ“ ɨɞ Ʉɪɢɜɢɱɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ („ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ
ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“ ɛɪɨʁ 37/96, 80/99, 4/2002,
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007,
7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/2011 ɢ 185/2011).
Ʉɪɢɜɢɱɧɢɬɟ ɢɥɢ ɝɪɚɼɚɧɫɤɢɬɟ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɡɚ ɫɬɨɪɟɧɢ
ɤɪɢɜɢɱɧɢ ɞɟɥɚ ɨɞ Ƚɥɚɜɚɬɚ ɨɫɭɦɧɚɟɫɟɬɬɚ „Ʉɪɢɜɢɱɧɢ ɞɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɫɬɚ ɢ ɭɝɥɟɞɨɬ“ ɨɞ Ʉɪɢɜɢɱɧɢɨɬ ɡɚɤɨɧɢɤ ɤɨɢ
ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɚɬɢ ɩɪɟɞ ɜɥɟɝɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ ɢ
ɧɟ ɫɟ ɩɪɚɜɨɫɢɥɧɨ ɡɚɜɪɲɟɧɢ ɫɟ ɡɚɩɢɪɚɚɬ, ɚ ɬɭɠɢɬɟɥɨɬ ɜɨ
ɪɨɤ ɨɞ ɟɞɟɧ ɦɟɫɟɰ ɨɞ ɩɪɢɟɦɨɬ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɡɚɩɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɜɟɞɟ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɡɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɧɚɜɪɟɞɚ ɢɥɢ ɤɥɟɜɟɬɚ ɢ ɧɚɞɨɦɟɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɲɬɟɬɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɡɚɤɨɧ.
Ɂɚ ɧɚɜɪɟɞɚ ɢɥɢ ɤɥɟɜɟɬɚ ɫɬɨɪɟɧɚ ɩɪɟɞ ɜɥɟɝɭɜɚʃɟɬɨ
ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɡɚɤɨɧ, ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɩɪɨɬɢɜ ɢɡɜɪɲɢɬɟɥɨɬ
ɧɚ ɞɟɥɨɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɟɞɟ ɫɨ ɩɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɭɠɛɚ
ɡɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɚ ɢ ɧɚɞɨɦɟɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɲɬɟɬɚɬɚ ɨɞ ɨɲɬɟɬɟɧɢɨɬ ɜɨ ɪɨɤ ɨɞ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɢ ɨɞ ɞɟɧɨɬ
ɤɨɝɚ ɞɨɡɧɚɥ ɢɥɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɞɨɡɧɚɟ ɡɚ ɧɚɜɪɟɞɥɢɜɚɬɚ ɢɥɢ
ɤɥɟɜɟɬɧɢɱɤɚɬɚ ɢɡʁɚɜɚ ɢ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɥɢɰɟɬɨ ɤɨɟ ʁɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɥɨ ɲɬɟɬɚɬɚ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɞɨɰɧɚ ɨɞ ɟɞɧɚ ɝɨɞɢɧɚ
ɨɞ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɫɬɨɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɚɜɪɟɞɚɬɚ ɢɥɢ ɤɥɟɜɟɬɚɬɚ,
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɡɚɤɨɧ.
ɑɥɟɧ 8
Ɉɜɨʁ ɡɚɤɨɧ ɜɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɫɢɥɚ ɨɫɦɢɨɬ ɞɟɧ ɨɞ ɞɟɧɨɬ ɧɚ
ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ „ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT
PENAL
Neni 1
Në Kodin penal (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003,
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008,
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11 dhe 185/11), titulli i
nenit 172 "Shpifja" dhe neni 172, titulli i nenit 173
"Ofendimi" dhe neni 173, titulli i nenit 174 "Paraqitja e
rasteve personale dhe familjare" dhe neni 174, titulli i nenit
175 "Nënçmimi me mveshje të veprës penale" dhe neni
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175, titulli i nenit 176 "Mosdënimi për vepra penale nga
nenet 172 deri 175" dhe neni 176, titulli i nenit 177
"Shqiptimi i vërejtjes gjyqësore ose lirimi nga dënimi për
vepra penale nga nenet 172 deri 175" dhe neni 177, titulli i
nenit 180 "Cenimi i prestigjit të gjyqit" dhe neni 180, titulli
i nenit 183 "Ndjekja për vepra penale kundër prestigjit të
shtetit të huaj dhe organizatës ndërkombëtare" dhe neni
183, titulli i nenit 184 "Ndjekja për vepra penale kundër
nderit dhe prestigjit" dhe neni 184 dhe titulli i nenit 185
"Shpallja e aktgjykimit gjyqësor" dhe neni 185 shlyhen.
Neni 2
Në nenin 178 fjalët: "burgim prej tre muaj deri në tri
vite" zëvendësohen me fjalët: "dënim me para".
Neni 3
Në nenin 179 fjalët: "burgim prej tre muaj deri në tri
vite" zëvendësohen me fjalët: "dënim me para".
Neni 4
Në nenin 181 fjalët: "ose me burgim deri në tri vite"
shlyhen.
Neni 5
Në nenin 182 fjalët: "ose me burgim deri në tri vite"
shlyhen.
Neni 6
Pas nenit 182 shtohen titulli i ri dhe neni i ri 182-a, si
vijojnë:
"Përjashtimi i përgjegjësisë për vepra penale nga nenet
178, 179, 181 dhe 182
Neni 182-a
Për vepra penale nga nenet 178, 179, 181 dhe 182
përjashtohet përgjegjësia e gazetarit në kryerjen e
profesionit të gazetarit, si dhe për persona tjerë nëse
mendimi i shprehur nënçmues jepet në mbrojtje të lirisë së
shprehjes së mendimit publik ose të drejtave tjera, ose gjatë
mbrojtjes së interesit publik ose interesave tjera të
arsyeshme, ose me qëllim dhe bindje të sinqertë në
qëllimin e mirë të mendimit të tij."
Neni 7
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji ndërpriten
zbatimi i dënimeve të shqiptuara të plotfuqishme ose
kompensimeve të dëmit për vepra të kryera penale nga
Kreu i tetëmbëdhjetë “Vepra penale kundër nderit dhe
prestigjit” nga Kodi penal (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003,
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008,
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11 dhe 185/11).
Procedurat penale apo civile për vepra të kryera penale
nga Kreu i tetëmbëdhjetë “Vepra penale kundër nderit dhe
prestigjit” nga Kodi penal që kanë filluar para hyrjes në
fuqi të këtij ligji dhe nuk kanë përfunduar në mënyrë të
plotfuqishme ndërpriten, ndërsa paditësi në afat prej një
muaji nga pranimi i aktvendimit për ndërprerjen e
procedurës mund të ngritë procedurë për konstatim të
përgjegjësisë për ofendim ose shpifje dhe kompensim të
dëmit në pajtim me ligjin.
Për ofendim ose shpifje të kryer para hyrjes në fuqi të
këtij ligji, procedura kundër kryerësit të veprës mund të
ngritet me parashtrim të padisë për konstatim të
përgjegjësisë dhe kompensim të dëmit nga i dëmtuari në
afat prej tre muajsh nga dita kur ka kuptuar ose është
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dashur të kuptojë për deklaratën ofenduese ose shpifëse
dhe për identitetin e personit që e ka shkaktuar dëmin, por
jo më vonë se një vit nga dita e kryerjes së ofendimit ose
shpifjes, në pajtim me ligjin.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit të
tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________

ȼɅȺȾȺ ɇȺ ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɆȺɄȿȾɈɇɂȳȺ
3422.
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɱɥɟɧ 20 ɫɬɚɜ 1 ɨɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ɫɨ ɫɬɜɚɪɢɬɟ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ
(„ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ “ ɛɪ. 8/05,
150/07 ɢ 35/11), ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɧɚ
ɫɟɞɧɢɰɚɬɚ ɨɞɪɠɚɧɚ ɧɚ 6.11.2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɞɨɧɟɫɟ
ɈȾɅɍɄȺ
ɁȺ ȾȺȼȺȵȿ ɇȺ ɌɊȺȳɇɈ ɄɈɊɂɋɌȿȵȿ ɇȺ ɇȿȾȼɂɀɇɂ ɋɌȼȺɊɂ ɇȺ ɆɂɇɂɋɌȿɊɋɌȼɈɌɈ ɁȺ
ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ
ɑɥɟɧ 1
ɋɨ ɨɜɚɚ ɨɞɥɭɤɚ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɫɟ
ɞɚɜɚɚɬ ɧɚ ɬɪɚʁɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɛɟɡ ɧɚɞɨɦɟɫɬ ɧɟɞɜɢɠɧɢɬɟ
ɫɬɜɚɪɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚɨɼɚ ɧɚ Ʉɉ.ɛɪ.2796 ɞɟɥ 1, ɭɥɢɰɚ Ɇɚɪɲɚɥ Ɍɢɬɨ, ɤɭɥɬɭɪɚ 50000-ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɩɨɞ ɡɝɪɚɞɚ, ɫɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 934ɦ2, Ʉɉ.ɛɪ.2796 ɞɟɥ 1, ɭɥ. Ɇɚɪɲɚɥ Ɍɢɬɨ,
ɤɭɥɬɭɪɚ 60000- ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɩɨɞ ɩɨɦɨɲɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɫɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ 39ɦ2, Ʉɉ.ɛɪ.2796 ɞɟɥ 1, ɭɥ.Ɇɚɪɲɚɥ Ɍɢɬɨ, ɤɭɥɬɭɪɚ 70000-ɞɜɨɪɧɨ ɦɟɫɬɨ, ɫɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 1855ɦ2 ɢ
Ʉɉ.ɛɪ.2798, ɭɥ.Ɇɚɪɲɚɥ Ɍɢɬɨ, ɤɭɥɬɭɪɚ 60000- ɡɟɦʁɢɲɬɟ
ɩɨɞ ɩɨɦɨɲɧɚ ɡɝɪɚɞɚ, ɫɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ 7ɦ2 ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ Ȼɚʃɚ, ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɚ ɜɨ ɂɦɨɬɟɧ ɥɢɫɬ ɛɪ.974
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ.
ɑɥɟɧ 2
Ɉɜɚɚ ɨɞɥɭɤɚ ɜɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɫɢɥɚ ɧɚɪɟɞɧɢɨɬ ɞɟɧ ɨɞ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɨɛʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ „ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“.
Ȼɪ.41-6405/1
6 ɧɨɟɦɜɪɢ 2012 ɝɨɞɢɧɚ
ɋɤɨɩʁɟ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɧɚ ɩɪɟɬɫɟɞɚɬɟɥɨɬ
ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ,
ɦ-ɪ Ɂɨɪɚɧ ɋɬɚɜɪɟɫɤɢ, ɫ.ɪ.
_____________

3423.
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɱɥɟɧ 37 ɫɬɚɜ 1 ɨɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ ɤɨɧɮɢɫɤɭɜɚɧ ɢɦɨɬ, ɢɦɨɬɧɚ ɤɨɪɢɫɬ ɢ ɨɞɡɟɦɟɧɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɜɨ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɢ ɩɪɟɤɪɲɨɱɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ („ɋɥɭɠɛɟɧ ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ“ ɛɪ.98/08 ɢ
145/10), ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚɬɚ, ɨɞɪɠɚɧɚ ɧɚ 6.11.2012 ɝɨɞɢɧɚ, ɞɨɧɟɫɟ
ɈȾɅɍɄȺ
ɁȺ ɉɊɈȾȺɀȻȺ ɇȺ ɈȾɁȿɆȿɇ ɇȿȾȼɂɀȿɇ
ɂɆɈɌ
ɑɥɟɧ 1
Ⱦɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɨɞɡɟɦɟɧ ɧɟɞɜɢɠɟɧ ɢɦɨɬ
ɢ ɬɨɚ: ɫɬɚɧ ɧɚ ɭɥ. „Ʉɥɢɦɟɧɬ Ɉɯɪɢɞɫɤɢ“ ɛɪ.23 ɤɚɬ 4 ɫɬɚɧ
16 ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɫɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 110 ɦ2 ɢ ɩɨɞɪɭɦ ɫɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 9ɦ2, ɥɨɰɢɪɚɧɢ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɐɟɧɬɚɪ ɧɚ Ʉɉ
11832/1 ɡɚɩɢɲɚɧɢ ɜɨ ɂɦɨɬɟɧ ɥɢɫɬ ɛɪ.42365 ɡɚ ɄɈ ɐɟɧɬɚɪ 1 ɋɤɨɩʁɟ, ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ.

