Enclosure 3

Նախագիծ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եվ Ռելատիվիստական աստղաֆիզիկայի
կենտրոնների միջազգային ցանցի (ԻԿՐԱՆԵՏ) միջև Հայաստանի Հանրապետությունում
ԻԿՐԱՆԵՏ-ի կենտրոն հիմնադրելու մասին

Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարությունը

և

Ռելատիվիստական

աստղաֆիզիկայի կենտրոնների միջազգային ցանցը (ԻԿՐԱՆԵՏ) (այսուհետ՝ Կողմեր),
ցանկանալով

զարգացնել

և

ամրապնդել

Հայաստանի

Հանրապետության

և

Ռելատիվիստական աստղաֆիզիկայի կենտրոնների միջազգային ցանցի (ԻԿՐԱՆԵՏ) միջև
ռելատիվիստական աստղաֆիզիկայի բնագավառում գիտական հետազոտությունների,
կադրերի

վերապատրաստման

և

կրթության

խթանման

ուղղությամբ

համագործակցությունը,
նպատակ ունենալով ընդգրկել Հայաստանի Հանրապետության գիտնականներին և
մասնագետներին Ռելատիվիստական աստղաֆիզիկայի կենտրոնների միջազգային ցանցի
(ԻԿՐԱՆԵՏ) կողմից կազմակերպվող և իրականացվող միջոցառումներում, հետբուհական և
հետդոկտորանտական

վերապատրաստման

ծրագրերում,

ինչպես

նաև

աջակցել

փոխանակման ծրագրերի համատեղ ներդրմանը,
հիմք ընդունելով 2003 թվականի հունիսի 12-ին ստորագրված «Ռելատիվիստական
աստղաֆիզիկայի կենտրոնների միջազգային ցանցի (ԻԿՐԱՆԵՏ) հիմնադրման մասին»
համաձայնագիրը,
սույնով համաձայնեցին Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային
ակադեմիայի համակարգում ԻԿՐԱՆԵՏ-ի կենտրոնի (այսուհետ` Կենտրոն) հիմնադրման և
վերջինիս

գործունեության

կարգի

և

պայմանների

սահմանման

շուրջ՝

ըստ

հասկացություններն

ունեն

ներքոշարադրյալի.

Հոդված 1
Սույն

համաձայնագրում

օգտագործվող

հիմնական

հետևյալ նշանակությունները.
Կառավարություն՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն,

Կենտրոն՝

Հայաստանի

Հանրապետությունում

Ռելատիվիստական

աստղաֆիզիկայի կենտրոնների միջազգային ցանցի (ԻԿՐԱՆԵՏ) կենտրոն,
ԻԿՐԱՆԵՏ` Ռելատիվիստական աստղաֆիզիկայի կենտրոնների միջազգային
ցանց,
Կանոնադրական

համաձայնագիր՝

«Ռելատիվիստական

աստղաֆիզիկայի

կենտրոնների միջազգային ցանցի (ԻԿՐԱՆԵՏ) հիմնադրման մասին» համաձայնագիր,
Կանոնադրություն` ԻԿՐԱՆԵՏ-ի կանոնադրություն, որն անբաժանելի մաս է
կազմում Կանոնադրական համաձայնագրի,
Իրավասու

մարմիններ՝

Հայաստանի

Հանրապետության

ազգային

օրենսդրությամբ սահմանված իրավասու մարմիններ,
Սեփականություն՝

անշարժ

գույք,

կահույք,

տրանսպորտային

միջոցներ,

իրավունքներ, ցանկացած արժույթով ակտիվներ, վարկեր, եկամուտներ, այլ ակտիվներ և
այն ամենը ինչը կարող է հանդիսանալ Կենտրոնի սեփականություն,
Փաստաթղթեր՝

ցանկացած

տեսակի

նամակագրություն,

ձեռագրեր,

տեսաձայնային նյութեր, ինչպես նաև Կենտրոնին պատկանող կամ նրա տնօրինության
տակ գտնվող ցանկացած այլ փաստաթղթեր,
Աշխատակազմ՝
Հայաստանի

Կենտրոնի

Հանրապետության

աշխատակիցներ,
քաղաքացիներ

որոնք
և

չեն

հանդիսանում

չունեն

Հայաստանի

Հանրապետությունում մշտական բնակության իրավունք,
Տեղական
ծառայությունների

աշխատակազմ`
կատարման

վարչական

նպատակով

պարտականությունների

Կենտրոնի

կողմից

կամ

Հայաստանի

Հանրապետության տարածքում աշխատանքի ընդունված աշխատողներ:

Հոդված 2

Սույն համաձայնագրի շրջանակներում, Կանոնադրական համաձայնագրի և
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան սույնով Հայաստանի
Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգում հիմնադրվում է
Կենտրոն՝ նպատակ ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնել ԻԿՐԱՆԵՏ-ի
առաքելությունը`

աջակցելով

և

ընդլայնելով

ռելատիվիստական

աստղաֆիզիկայի

բնագավառում գիտական հետազոտություններին, կադրերի վերապատրաստմանը և
կրթության զարգացմանն ուղղված ազգային ջանքերը:
Կենտրոնի գործունեությունը կհամակարգվի ԻԿՐԱՆԵՏ-ի կողմից:
Իր

գործունեության

շրջանակներում

Կենտրոնը

պատասխանատու

է

Կառավարության և ԻԿՐԱՆԵՏ-ի միջև համագործակցության զարգացման, համակարգման
և

աջակցության

համար,

ինչպես

նաև

գիտական

համայնքի

և

քաղաքացիական

հասարակության մեջ ռելատիվիստական աստղաֆիզիկայի զարգացմանը նպաստելու
համար:

Համագործակցությունը

ուսումնասիրությունների

և

կարող

է

ներառել

Հայաստանի

երկրում

իրականացվող

Հանրապետության

գիտական

կազմակերպությունների և համալսարանների մասնակցությամբ հետազոտական ծրագրերի
աջակցություն, ԻԿՐԱՆԵՏ-ի կողմից բարձրորակ ծառայությունների տրամադրում և
գիտահետազոտական

ծրագրերի,

նախատեսված

միջոցառումների

այլ

ինչպես

նաև

Կանոնադրության

ֆինանսավորման

Հոդված

համար

3-ով

ռեսուրսների

կենտրոնացում:

Հոդված 3
Կենտրոնը
Հանրապետության

հիմնադրվում
գիտությունների

է

Կողմերի

ազգային

կողմից՝

ակադեմիայի

որպես

Հայաստանի

համակարգում

գործող

գիտահետազոտական կենտրոն` Կանոնադրության Հոդված 2–ով սահմանված դրույթներին
համապատասխան

սույն

համաձայնագրով

նախատեսված

գործառույթներն

իրականացնելու նպատակով:
Կանոնադրության

Հոդված

1-ին

համապատասխան

Կենտրոնը

կունենա

իրավաբանական անձի կարգավիճակ և իրավունք կունենա կնքել պայմանագրեր, ձեռք
բերել և տնօրինել անշարժ և շարժական գույք, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր
կամ պատասխանող, բացել և տնօրինել բանկային հաշիվներ տեղական և օտարերկրյա
բանկերում` ազգային արժույթով և արտարժույթով:
Գիտական գործունեության հարցերի շրջանակներում Կենտրոնը գտնվում է
ԻԿՐԱՆԵՏ-ի լիազորությունների և պատասխանատվության ներքո: Աշխատանքային,
սանիտարական և այլ պահանջների մասով կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությունից բխող նորմերը:

Հոդված 4
Կենտրոնը

կտեղակայվի

Հայաստանի

Հանրապետության

գիտությունների

ազգային ակադեմիայի երկրաբանական ինստիտուտի հիմնական շենքում (հասցե՝ ՀՀ, ք.
Երևան 0019, Մարշալ Բաղրամյան պող. 24Ա):
Կենտրոնի տարածքը չի կարող օգտագործվել

ԻԿՐԱՆԵՏ-ի նպատակներին և

գործառույթներին չհամապատասխանող որևէ այլ նպատակով:

Հոդված 5
1. Կենտրոնի բյուջեն ձևավորվում է Կողմերի ներդրումներից:
2. Կենտրոնի

բյուջեում

Կառավարության

ներդրումները

կատարվում

են

յուրաքանչյուր տարի` Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով
գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության համար նախատեսված ընդհանուր
միջոցների շրջանակներում:
3. Կենտրոնի բյուջեում ԻԿՐԱՆԵՏ-ի ներդրումները կատարվում են ԻԿՐԱՆԵՏ-ի
միջոցների հաշվին` ներդնելով Կենտրոնի գիտական աշխատողների շարժունության
ապահովման տարեկան ծրագրեր` ապահովելով նրանց այցելությունները ԻԿՐԱՆԵՏ-ի այլ
կենտրոններ և օժանդակելով Կենտրոնում գիտական տվյալների բազայի ստեղծմանը՝
տրամադրելով

համակարգչային

սարքավորումներ

և

ապահովելով

երկրի

վրա

տեղակայված աստղադիտարաններից և տիեզերական կայաններից ստացվող տվյալների
փոխանցումը:
4. Կենտրոնի բյուջեի միջոցներով կիրականացվի սեփական ծախսերի մի մասը,
ներառյալ

տեղում

տեղեկատվական

այցելությունների
տեխնոլոգիաների

կազմակերպման,
և

ծրագրերի,

կապի

ինչպես

ծառայությունների,

նաև

գրասենյակային

սարքավորումների վերանորոգման և տեխնիկական ապահովման հետ կապված ծախսերը:
Կառավարությունը

Հայաստանի

Հանրապետության

գիտությունների

ազգային

ակադեմիայի միջոցով կապահովի նաև կոմունալ ծառայությունների տրամադրումն ու
տարածքի անվտանգությունը՝ համաձայն Կենտրոնի տեղակայման վայր հանդիսացող
շինության պահպանման կանոնների՝ Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա
պետական

բյուջեով

գիտական

և

գիտատեխնիկական

նախատեսված ընդհանուր միջոցների հաշվին:

գործունեության

համար

5. Կենտրոնի գործունեության իրականացման համար Կենտրոնի տարածքում կարող
են կատարվել անհրաժեշտ ներքին հարդարման աշխատանքներ, այն պայմանով, որ դրանց
արդյունքում շենքի կառուցվածքային տարրերը չեն ենթարկվի փոփոխության:
6. Սույն համաձայնագիրը չի ենթադրում Կառավարության կողմից Կենտրոնի
հիմնադրման և գործունեության հետ կապված որևէ այլ անուղղակի ֆինանսական
պարտավորություններ: Ցանկացած լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություն ենթակա է
Կողմերի միջև նախնական գրավոր համաձայնության:

Հոդված 6
1. Կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային
ակադեմիայի
Հայաստանի

միջոցով

կապահովի

Հանրապետության

գիտատեխնիկական

Կենտրոնի

տվյալ

գործունեության

տարվա

համար

տարածքների
պետական

նախատեսված

անվտանգությունը՝

բյուջեով

գիտական

ընդհանուր

և

միջոցների

հաշվին:
2. Կենտրոնի տնօրենը, վերջինիս կողմից լիազորված Աշխատակազմը և Տեղական
աշխատակազմն իրավունք ունեն Կենտրոնի տարածքում կազմակերպել այցելություններ՝
Կենտրոնի

տնօրենի

և

Հայաստանի

Հանրապետության

գիտությունների

ազգային

ակադեմիայի նախագահության միջև ձեռք բերված համաձայնությանը համապատասխան:
Այցելուների համար ողջ պատասխանատվությունը կրում է Կենտրոնի տնօրենը:
3. Համաձայն սույն համաձայնագրի դրույթների՝ Կենտրոնի տնօրենը կամ նրա
կողմից նշանակված անձը կիրականացնի վերահսկողություն Կենտրոնի տարածքի,
Կենտրոնին տրամադրված կամ այլ կերպ ձեռք բերված սարքավորումների նկատմամբ:
4. Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիան Կենտրոնի
Աշխատակազմի

և

Տեղական

աշխատակազմի

համար

կապահովի

պատշաճ

աշխատանքային պայմաններ:
5. Կենտրոնի տարածքի և սարքավորումների ապահովագրությունը կկատարվի
Հայաստանի

Հանրապետության

գիտությունների

ազգային

ակադեմիայի

կողմից`

հայկական Կողմի ֆինանսավորմամբ: Կենտրոնի կողմից ձեռք բերված սարքավորումների
ապահովագրությունը կիրականացվի ԻԿՐԱՆԵՏ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության
տվյալ տարվա պետական բյուջեով գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության

համար նախատեսված ընդհանուր միջոցների հաշվին: Կենտրոնի կողմից ձեռք բերված
սարքավորումների ապահովագրությունը կիրականացվի ԻԿՐԱՆԵՏ-ի կողմից:

Հոդված 7
1. Կենտրոնի

գործունեության

համակարգման

նպատակով

Հայաստանի

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը կստեղծի Կենտրոնի
կառավարողների խորհուրդ, որի կազմում կընդգրկվեն ԻԿՐԱՆԵՏ-ի տնօրենը (Կենտրոնի
կառավարողների խորհրդի նախագահ), մեկական անդամ ԻԿՐԱՆԵՏ-ի Կառավարողների և
Գիտական խորհուրդներից, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության
նախարարության

գիտության

պետական

կոմիտեի

նախագահը,

Հայաստանի

Հանրապետության գիտությունների ակադեմիայի նախագահը և մեկ ներկայացուցիչ
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից:
2. Կենտրոնի կառավարողների խորհրդի իրավասությանն են պատկանում`
1) Կենտրոնի տարեկան և երկարաժամկետ զարգացման գիտական ծրագրերի ու
դրանց հաշվետվությունների հաստատումը.
2) Կենտրոնի գործունեության տարեկան հաշվետվությունների հաստատումը.
3) կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման ծրագրերի հաստատումը.
4) խոշոր գիտական ծրագրերում, նախագծերում և համագործակցության այլ
ձևաչափերում

Կենտրոնի

մասնակցության

և

արդյունքների

հաշվետվությունների

հաստատումը.
5) գիտական միջոցառումների, այդ թվում` գիտաժողովների, աշխատանքային
խորհրդակցությունների, երիտասարդ գիտնականների դպրոցների անցկացման և դրանց
մասնակցության տարեկան ծրագրի հաստատումը.
6) Կենտրոնի կառուցվածքի հաստատումը.
7) Կենտրոնի կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխություններ և
լրացումներ կատարելը.
8) իր

կողմից

սահմանված

պարբերականությամբ

Կենտրոնի

տնօրենի

հաշվետվությունների լսումը.
9) իր որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկումը.
10) Կանոնադրության Հոդված 3-ի 2-րդ կետով սահմանված գործունեությանը
վերաբերող այլ լիազորությունների իրականացումը:

Հոդված 8
3. Կենտրոնն ունի տնօրեն՝ նշանակված Կառավարողների խորհրդի կողմից:
Տնօրենն իր պարտականությունների շրջանակներում՝
1) հանդես է գալիս որպես Հայաստանի Հանրապետությունում ԻԿՐԱՆԵՏ-ի
հավատարմագրված ներկայացուցիչ.
2) նպաստում է Հայաստանի Հանրապետությունում ԻԿՐԱՆԵՏ-ի ծառայությունների
տարածմանը.
3)

մշակում

է

համագործակցության

ռազմավարական

ծրագիրը,

տարեկան

աշխատանքային ծրագիրը, ինչպես նաև Կառավարության և ԻԿՐԱՆԵՏ-ի, գիտական
համայնքի,

քաղաքացիական

հասարակության

և

ոչ

կառավարական

կազմակերպությունների միջև ակտիվ համագործակցային ծրագրերը.
4) ղեկավարում և համակարգում է բոլոր ծրագրերի և նախագծերի մշակումը,
ներգրավում է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ դրանց իրականացման համար,
5) աջակցում է ԻԿՐԱՆԵՏ-ի նախագծերի և ծրագրերի ներդրմանը, վերահսկում է
դրանց իրականացման ընթացքը, ինչպես նաև իր աջակցությունն է ցուցաբերում
Հայաստանի

Հանրապետությունում

ԻԿՐԱՆԵՏ-ի

կողմից

իրականացվող

այլ

միջոցառումների կառավարմանը.
6) կառավարում է Կենտրոնը, նրա ռեսուրսները և երաշխավորում է

Կենտրոնի

կայուն զարգացումը:
4. Կենտրոնի Տեղական աշխատակազմն աշխատանքի է ընդունվում Հայաստանի
Հանրապետության աշխատանքային և սոցիալական ապահովության օրենսդրության
պահանջներին համապատասխան:

Հոդված 9
Հայաստանի Հանրապետությունում ԻԿՐԱՆԵՏ-ին պատկանող Սեփականությունը
ենթակա չէ բռնագրավման կամ կալանքի և օտարման` բացառությամբ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հանրային նպատակներով օգտագործման
դեպքերից:

Հոդված 10

Կենտրոնի շենքերը, շինությունները և փաստաթղթերն անձեռնմխելի են: Իրավասու
մարմինները, իրենց պարտականությունների կատարման ընթացքում, կարող են մուտք
գործել

Կենտրոն՝

Կենտրոնի

տնօրենի

համաձայնությամբ:

Անհաղթահարելի

ուժի

ազդեցության (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) հետևանքով առաջացած իրավիճակներում Կենտրոնի
տնօրենի համաձայնությունը տրվում է ինքնաբերաբար:

Հոդված 11
1. Հայաստանի

Հանրապետության

կառավարությունը

կհամաֆինանսավորի

Կենտրոնի կողմից հոդվածների, հրապարակումների կամ Իկրանետի կողմից Կենտրոնի
գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության իրականացման համար նախատեսված
գիտական սարքերի, սարքավորումների, ինչպես նաև համակարգչային տեխնիկայի
ներմուծման

ժամանակ

Կառավարության

գանձվող

մաքսային

թույլտվության,

չեն

վճարները:
կարող

Վերջիններս,

վաճառվել

առանց

Հայաստանի

Հանրապետությունում:
2. Կենտրոնն

ազատվում

է

իր

գործունեության

համար

ներկրվող

երկու

փոխադրամիջոցների և դրանց պահեստամասերի նկատմամբ կիրառվելիք տուրքերից,
մաքսային խոչընդոտներից, կամ այլ տեսակի հարկերից, ցանկացած արգելքներից կամ
սահմանափակումներից:

Փոխադրամիջոցները

Հանրապետությունում

հավատարմագրված

կհաշվառվեն
(ռեզիդենտ)

Հայաստանի
դիվանագիտական

առաքելությունների, միջազգային կազմակերպությունների տրանսպորտային միջոցներին
հատկացվող համարանիշներով: Փոխադրամիջոցների համար անհրաժեշտ վառելիքը և
քսանյութերը

կարող

Հանրապետությունում

են

գնվել

կամ

տեղակայված

ներկրվել

միջազգային

առանց

տուրքերի

Հայաստանի

կազմակերպությունների

համար

հաստատված չափաբաժնով:

Հոդված 12
1. Կենտրոնի անձնակազմը` իր պարտականությունների կատարման ժամանակ և
Կենտրոնի Սեփականությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օժտված են
դատական և գործունեության անձեռնմխելիությամբ, բացառությամբ.
1)

անհապաղ

հրաժարվելու դեպքում.

լուծումներ

պահանջող

իրավիճակներում

տնօրենի

կողմից

2) Կենտրոնի աշխատակցի կամ նախկին աշխատակցի կողմից նախաձեռնած
աշխատանքային կամ սոցիալական ապահովության հարցերով դատարան ներկայացրած
հայցի դեպքում.
3) Կենտրոնին պատկանող կամ նրա կողմից օգտագործվող տրանսպորտային միջոցի
մասնակցությամբ վնասների, վնասվածքի կամ մահվան ելքով դժբախտ պատահարի
հետևանքով

երրորդ

կողմից

նախաձեռնած

քաղաքացիական

գործով

դատարան

ներկայացրած հայցի դեպքում.
4) Կենտրոնին պատկանող կամ նրա կողմից օգտագործվող տրանսպորտային միջոցի
կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման դեպքում.
5) Կենտրոնի կողմից հարուցված հայցի դեմ հակընդդեմ հայցի հարուցման դեպքում:

Հոդված 13
1. ԻԿՐԱՆԵՏ-ը

պատասխանատու

է

Հայաստանի

Հանրապետությունում

իր

գործունեության հետևանքով առաջացած բոլոր վնասների համար:
2. ԻԿՐԱՆԵՏ-ը Կառավարությանը զերծ կպահի երրորդ կողմին պատճառած
վնասների համար փոխհատուցման ցանկացած խնդրանքից:
3. ԻԿՐԱՆԵՏ-ը
քաղաքացիական

կնախատեսի

ապահովագրություն

պատասխանատվություն

կրելու

երրորդ

համար,

կողմի

որպեսզի

նկատմամբ
ինքն

իրեն

ապահովագրի իր գործունեության ընթացքում առաջացած որևէ հնարավոր վնասից:

Հոդված 14
Սույն համաձայնագրի դրույթների մեկնաբանման և կիրառման հետ կապված
ցանկացած

անհամաձայնություն

կլուծվի

Կողմերի

միջև

բանակցությունների

և

խորհրդակցությունների միջոցով:

Հոդված 15
Կողմերը, փոխադարձ համաձայնությամբ, սույն համաձայնագրի մեջ կարող են
կատարել

փոփոխություններ

արձանագրությունների

տեսքով:

և

լրացումներ,

որոնք

Վերջիններս ուժի

մեջ

կձևակերպվեն
կմտնեն

առանձին

համաձայն

սույն

համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար սահմանված ընթացակարգի և կկազմեն դրա
անբաժանելի մասը:

Հոդված 16
1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից դրա ուժի մեջ մտնելու
համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերի կատարման մասին վերջին գրավոր
ծանուցումը դիվանագիտական ուղիներով ստանալու օրվանից:
2. Սույն համաձայնագիրը կնքվում է անորոշ ժամկետով: Կողմերից յուրաքանչյուրը
կարող է ծանուցել մյուս կողմին սույն համաձայնագիրը չեղյալ համարելու իր ցանկության
մասին: Այս դեպքում, սույն համաձայնագիրը կդադարի գործել մյուս Կողմին գրավոր
ծանուցելուց վեց (6) ամիս հետո:
Կատարված է ք. ……………………, ……………, երկու բնօրինակից՝ յուրաքանչյուրը
հայերեն և անգլերեն, ընդ որում բոլոր տեքստերն էլ հավասարազոր են: Տեքստերում
անհամապատասխանությունների դեպքում նախապատվությունը տրվում է անգլերեն
տեքստին:

Հայաստանի Հանրապետության

Ռելատիվիստական աստղաֆիզիկայի

կառավարության կողմից

կենտրոնների միջազգային ցանցի
(ԻԿՐԱՆԵՏ) կողմից

