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ГIАЛГIАЙ   РЕСПУБЛИКА 

 

ЗАКОН  

 

 

«ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутата статусах» долча 

ГIалгIай Республика Закона хувцамаш  юкъедахьара хьакъехьа 

 

 

 ТIаийцад 

    ГIалгIай Республика 

    Халкъа Гуллама                                                  2019 шера 30 мае 

 

 

  Статья 1  

 «ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутата статусах» долча, 2004 

шера 8 июлерча, №18-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет 

«ГIалгIайче», 2004, 13 июле; 2006, 28 феврале; 2007, 21 июне; газет 

«Сердало», 2008, 10 январе; газет «ГIалгIайче», 2011, 7 июне; 2012, 11 

декабре; 2013, 15 июне; 2015, 5 феврале; Официальни бокъон хоама 

интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 4 июле; 2018, 27 феврале, 4  

декабре) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

 1)  1 статье тIатохар де ер чулоацам болча 2
1
 даькъаца:  

 «2
1
.
 

Российски Федераце Федеральни Гуллама Федераце Совета 

доакъашхочун декхараш кхоачашдеча Халкъа Гуллама депутата, шийна 

Российски Федераце Федеральни Гуллама Федераце Совета доакъашхочун 

декхараш тIадахкарах бола соцам тIаийцача дийнахьа денз, Халкъа Гуллама 

депутата декхараш кхоачашду, Российски Федераце Федеральни Гуллама 

Федераце Совета доакъашхочун керттера декхараш кхоачашдара тIера а ца 

воалаш. 

2) 3 статье тIатохар де ер чулоацам болча 4
1
 даькъаца:  

 

http://www.pravo.gov.ru/
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 «4
1
. Халкъа Гуллама депутата полномочеш ханал хьалха соцаярах 

Халкъа Гулламо соцам  тIаэц, депутата полномочеш ханал хьалха соцаярах 

йола кIийле гучаяьнна 30 денал тIехьа а ца доаккхаш, хIаьта из кIийле 

Халкъа Гуллама сессешта юкъе гучаьянна хилча,-из кIийле гучаяьннача 

дийнахьа денз кхаь беттал тIехьа а ца доаккхаш.»; 

 3) 5 статья кердача редакце дIаязъе: 

«Статья 5. Депутатски  къахьегамца  бувзам бола бехкамаш 

1. Халкъа Гуллама депутата,  ший полномочей хан-юкъа  бокъо яц: 

1)
 

Российски Федераце Федеральни Гуллама Паччахьалкхен Дума 

депутат, Федераце Совета доакъашхо (укх Закона 6 статьяй 3 даькъо 

белгалъяь моттигаш ца лаьрхIача), судхо, Российски Федераце кхыдолча 

паччахьалкхен даржашка, ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка е 

Российски Федераце кхыйолча субьектий паччахьалкхен даржашка, 

федеральни паччахьалкхен даржашка, ГIалгIай Республика паччахьалкхен 

граждански служба даржашка, е Российски Федераце кхыйолча субьектий  

паччахьалкхен граждански служба даржашка хила, иштта муниципальни 

даржашка е муниципальни служба даржашка хила, нагахьа санна кхыдар 

федеральни законо белгалдаь деце; 

2) Кхыча паччахьалкхений коммерчески йоацача, правительственни 

йоацача, Российски Федераце доазон тIа къахьегача организацей а цар 

структурни подразделеней а урхалдара органшка, доалдара е тIахьажара 

советий, кхыча органий оттама юкъе хила, нагахьа санна кхыдар Российски 

Федераце  дуненхалкъашта юкъерча договорашца, федеральни законашца, 

Российски Федераце кхыйолча боарама бокъон акташца оттадаь деце; 

3) Ший статусах депутатски полномочеш кхоачашъярал совгIа 

кхыйолча моттигашка пайда ца эцар. 

2. Массазарча кIийлен тIа къахьегача депутата йиш яц: 

1) алапи а луш дIахьехарал, Iилман а кхыча кхоллама къахьегарал 

совг1а балха хила йиш, нагахьа санна кхыдар, федеральни законашца, 

Российски Федераце кхыйолча боарама бокъон акташца оттадаь деце. Цу 

моттиге д1ахьехарах, 1илман а кхыча кхолламах  къахьегарах алапи далар 

хила йиш яц, духхьал кхыча паччахьалкхений, дуненхалкъашта юкъерча а 

кхыча паччахьалкхений  организацей, кхыча паччахьалкхений гражданий, 

гражданство йоацача наьха рузкъах, нагахьа санна кхыдар, Российски 

Федераце дуненхалкъашта юкъерча договораца, федеральни законашца, 

Российски Федераце кхыйолча боарама бокъон акташца оттадаь деце; 

2) граждански, административни е уголовни бокъо толхаяра гIулакхах 

защитник е викал хила (законни викал хилар ца лаьрхIача). 

4) 7 статье: 

а) 1 дакъе шоллагIа предложени дIаяккха: 

б) тIатохар де 1
1
-1

5 
доакъошца: 

«1
1
. Харжархошца депутата вIашагIкхетараш хул фусамашка, 

лаьрххIача цу деша къоастаяьча моттигашка,  иштта цIеной ковний 

доазонашка, нагахьа санна уж вIашагIкхетараш дIахьоча хана  вахара кхоачо 

еча обьектий болх, бувзама, транспортни а социальни а  инфраструктура, 
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гIашлой а (е) транспортни средстваш лелара  е гражданаш фусамашта е 

транспортни а социальни а инфраструктура тIакхачара новкъарле хургъеце. 

Цу тайпара вIашагIкхетарех ГIалгIай Республика Правительствос 

белгалъяьча ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органашка е ГIалгIай 

Республика моттигерча шедоалдара Iаьдала органашка хоам дIабе безац. Цу 

моттиге депутата бокъо я белгалъяьча органашка уж вIашагIкхетараш 

дIадахьара ханах  а хан-юкъах хьалххе а хоам бе. 

 1
2
.
 
ГIалгIай Республика  Правительствос белгалъю, Халкъа Гуллама 

депутаташ харжархошца вIашагIкхетараш дIадахьа белгалъяь моттигаш, 

иштта   Г1алг1ай Республика паччахьалкхен Iаьдала кхоачашдара органаша 

дIалуш йола, ГIалгIай Республика Правительствос, Халкъа Гуллама 

депутаташца  вIашагIкхетараш дIадахьа  белгалъяьча моттигий перечень а уж 

дIаялара аргIа а белгалъю. 

 Укх статьяй хьалхарача абзаце белгалъяь, ГIалгIай Республика  

Правительствос къоастаяь, ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала 

кхоачашдара органаша дIалуш йола, фусамаш ялара аргIа дIачIоагIъю, 

ГIалгIай Республика  Правительствос. 

1
3
.
 
ГIалгIай Республика муниципальни районий, городской округий,  

юртии городии поселеней моттигерча шедоалдара органаша белгалъю, 

Халкъа Гуллама депутаташ харжархошца вIашагIкхетараш дIадахьа 

белгалъяь моттигаш, иштта  ГIалгIай Республика муниципальни районий, 

городской округий, юртии городии поселеней моттигерча шедоалдара 

органаша, ГIалгIай Республика Правительствос, Халкъа Гуллама 

депутаташца  вIашагIкхетараш дIадахьа  белгалъяьча моттигий перечень а уж 

дIаялара аргIа а белгалъю. 

 Укх статьяй хьалхарача абзаце белгалъяь, ГIалгIай Республика  

муниципальни районий, городской округий,  юртии городии поселеней 

моттигерча шедоалдара органаша белгалъю, Халкъа Гуллама депутаташ  

харжархошца вIашагIкхетараш дIадахьа белгалъяь моттигаш дIаялара аргIа 

дIачIоагIъю, муниципальни районий, городской округий,  юртии городии 

поселеней моттигерча шедоалдара органий боарама бокъон акташца. 

 1
4
.
 

Депутата харжархошцара публични мероприяте куц долаш 

вIашагIкхетар дIахьу, Российски Федераце гулламех, митингех, 

демонстрацех, шествияйх а пикетированейх а долча законодательстваца 

нийса. 

 1
5
.
 
Российски Федераце гулламех, митингех, демонстрацех, шествияйх 

а пикетированейх а долча законодательстваца нийса белгал ма дарра,  

депутата харжархошцара публични мероприяте куц долаш вIашагIкхетар 

Iалашдара  е дIадахьара  духьале ярах административни бехктокхам отт, 

Российски Федераце законодательстваца нийса.». 

          5) 19 статье дешашта «граждански» тIехьа тIатохар де дешашца 

«административни». 
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Статья 2 
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача 

дийнахьа денз итт чакхдаьлча. 

 

 

 

ГIалгIай Республика  

Мехкда                                 Евкурнаькъан  Б.Ю. 

 

г.Магас 

2019 шера «_07_» __06__ 

№__17-РЗ__ 
 

 


