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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 21/2010
Recomenda ao Governo que proceda ao reconhecimento da
psoríase como doença crónica e altere o regime de comparticipação de medicamentos destinados exclusivamente a portadores de psoríase.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo
que:
1 — Proceda ao reconhecimento formal da psoríase
como doença crónica.
2 — Adopte as medidas necessárias para assegurar aos
portadores de psoríase o direito de auferirem comparticipação pelo escalão A dos medicamentos queratolíticos e
antipsoriáticos, destinados exclusivamente a portadores
de psoríase.
Aprovada em 28 de Janeiro de 2010.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime
Gama.
Resolução da Assembleia da República n.º 22/2010
Recomenda ao Governo o reconhecimento da psoríase
como doença crónica

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo
que reconheça a psoríase enquanto doença crónica, no
sentido de viabilizar a aplicação aos portadores desta
patologia dos regimes destinados aos doentes crónicos,
nomeadamente no que concerne à comparticipação dos
medicamentos e à isenção do pagamento de taxas moderadoras.
Aprovada em 28 de Janeiro de 2010.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime
Gama.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Decreto n.º 1/2010
de 8 de Março

A República Portuguesa e a República da Sérvia, com
vista a promoverem a cooperação no domínio económico
e reconhecendo o papel desempenhado pelos fluxos de
investimento no reforço da cooperação económica e na promoção da prosperidade dos dois países, assinaram o Acordo
sobre Promoção e Protecção Recíproca de Investimentos.
O Acordo visa criar condições favoráveis aos investidores de ambos os Estados para que, no desempenho das suas
actividades económicas, se estabeleçam no outro Estado
com benefícios mútuos.
A concretização deste objectivo passa por nenhuma das
Partes sujeitar os investimentos realizados no seu território por investidores da outra Parte a medidas de carácter
discriminatório ou injustificadas.
O Acordo visa ainda proteger os investimentos de acções
de expropriação, nacionalização ou de outras com efeitos

equivalentes, permitindo que tal possa ocorrer apenas por
força de lei, na prossecução do interesse público, sem
carácter discriminatório e mediante pronta indemnização.
Prevê também, entre outras medidas, a compensação por
perdas, em caso de conflito armado ou situações idênticas,
estabelecendo o direito à devida restituição ou indemnização.
No respeito pela soberania e pelas leis do país receptor,
o presente Acordo protege ainda a transferência de capitais
com vista à promoção da prosperidade económica dos
dois Estados.
Assim:
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo aprova o Acordo entre a República
Portuguesa e a República da Sérvia sobre a Promoção e a
Protecção Recíproca de Investimentos, assinado em Lisboa em 16 de Setembro de 2009, cujo texto, nas versões
autenticadas nas línguas portuguesa, sérvia e inglesa, se
publica em anexo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de
Janeiro de 2010. — José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa — Luís Filipe Marques Amado — José António
Fonseca Vieira da Silva.
Assinado em 22 de Fevereiro de 2010.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 25 de Fevereiro de 2010.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.
ACORDO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA
DA SÉRVIA SOBRE A PROMOÇÃO
E A PROTECÇÃO RECÍPROCA DE INVESTIMENTOS

A República Portuguesa e a República da Sérvia, doravante referidas como as «Partes»:
Desejando intensificar a cooperação económica entre
ambos os Estados;
Tencionando encorajar e criar condições favoráveis para
a realização de investimentos pelos investidores de uma
Parte no território da outra Parte numa base equitativa e
de benefício mútuo;
Reconhecendo que a promoção e protecção recíproca
de investimentos, nos termos deste Acordo, irão estimular
o desenvolvimento económico sustentável;
acordam no seguinte:
Artigo 1.º
Definições

Para os efeitos do presente Acordo:
1 — O termo «investimentos» designa toda a espécie de
activos, investidos pelos investidores de uma das Partes no
território da outra Parte, de acordo com o direito aplicável
neste último, o que em particular mas não exclusivamente,
inclui:
a) Propriedade sobre bens móveis e imóveis, bem como
quaisquer outros direitos reais, tais como hipotecas, penhores e garantias;
b) Acções, quotas, obrigações ou outras partes sociais
que representem o capital de sociedades ou quaisquer
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outras formas de participação e ou interesses económicos
resultantes da respectiva actividade;
c) Direitos de crédito ou quaisquer outros direitos com
valor económico, com exclusão de direitos relacionados
com créditos decorrentes de contratos comerciais resultantes da venda de bens ou serviços, ou de créditos concedidos
no âmbito destes contratos;
d) Direitos de propriedade intelectual, tais como direitos de autor, patentes, modelos de utilidade e desenhos
industriais, marcas, denominações comerciais, segredos
comerciais e industriais, processos técnicos, know-how
e goodwill;
e) Concessões conferidas por força de lei, nos termos
de um contrato ou acto administrativo emanado por uma
autoridade pública competente, incluindo concessões para
prospecção, pesquisa, exploração e extracção de recursos
naturais.
2 — Qualquer alteração na forma de realização dos
investimentos não afecta a sua qualificação como investimentos desde que essa alteração seja feita de acordo com
a legislação da Parte no território da qual os investimentos
tenham sido realizados.
3 — O termo «investidores» designa qualquer pessoa
de uma das Partes que invista no território da outra Parte,
de acordo com o direito desta última Parte:
a) «Pessoas singulares» com a nacionalidade de qualquer das Partes; e
b) «Pessoas colectivas», incluindo corporações, sociedades comerciais ou outras formas de sociedade ou associação, que tenham sede no território de uma das Partes
e estejam incorporadas ou constituídas de acordo com a
legislação dessa Parte.
4 — O termo «rendimentos» designa os proveitos gerados por investimentos, num determinado período, em
particular, mas não exclusivamente, lucros, dividendos,
juros, royalties, pagamentos por conta de assistência técnica ou outras formas de ganhos relacionados com o investimento.
5 — Caso os rendimentos de investimentos, na definição
que acima é dada, venham a ser reinvestidos, os rendimentos resultantes desse reinvestimento serão havidos também
como rendimentos do primeiro investimento.
6 — Os rendimentos dos investimentos gozam da
mesma protecção concedida aos investimentos.
7 — O termo «território» designa:
a) No que se refere à República Portuguesa: o território
no qual a República Portuguesa tem, de acordo com o direito internacional e a respectiva legislação interna, direitos
soberanos ou jurisdição, incluindo o território terrestre, o
mar territorial e o espaço aéreo sobre estes, assim como
as áreas marítimas adjacentes ao mar territorial, o leito do
mar e o correspondente subsolo;
b) No que se refere à República da Sérvia: a área sobre
a qual a República da Sérvia exerce, de acordo com o seu
direito interno e o direito internacional, direitos soberanos
ou jurisdição.
Artigo 2.º
Âmbito

O presente Acordo aplica-se a todos os investimentos realizados por investidores de uma das Partes no território da
outra Parte, antes e após a sua entrada em vigor, em confor-

midade com o respectivo direito aplicável, com excepção
dos diferendos que resultem de factos ocorridos antes da sua
entrada em vigor.
Artigo 3.º
Promoção e protecção dos investimentos

1 — Ambas as Partes encorajarão e criarão condições
favoráveis, no seu território, à realização de investimentos
por investidores da outra Parte, sendo tais investimentos
admitidos, no seu território, em conformidade com o respectivo direito aplicável.
2 — Os investimentos realizados por investidores de
qualquer das Partes de acordo com o respectivo direito
aplicável serão sempre objecto de tratamento justo e equitativo e gozarão de plena protecção e segurança no território
da outra Parte.
3 — As Partes não sujeitarão a gestão, manutenção,
uso, fruição ou disposição dos investimentos realizados
no seu território por investidores de outra Parte a medidas
injustificadas, arbitrárias ou de carácter discriminatório.
Artigo 4.º
Tratamento nacional e cláusula da nação mais favorecida

1 — Aos investimentos realizados por investidores de
uma das Partes no território da outra Parte será concedido
um tratamento não menos favorável do que a última Parte
concede aos investimentos dos seus investidores ou aos
investimentos de qualquer Estado terceiro, qualquer que
seja o mais favorável.
2 — Aos investidores de uma das Partes será concedido
pela outra Parte, no que se refere à gestão, manutenção,
uso, fruição ou disposição dos seus investimentos, um
tratamento não menos favorável do que a última Parte
concede aos seus próprios investidores ou aos investidores
de qualquer Estado terceiro.
3 — O tratamento da nação mais favorecida também se
aplica à resolução de diferendos.
4 — As disposições deste artigo não podem ser interpretadas no sentido de obrigarem uma Parte a conceder
aos investidores da outra Parte o benefício decorrente de
qualquer tratamento, preferência ou privilégio que possa
ser concedido por aquela Parte em virtude de:
a) Existente ou futura zona de comércio livre, união
aduaneira, mercado comum ou outro acordo internacional
similar, incluindo outras formas de cooperação económica
regional dos quais qualquer das Partes seja ou possa vir
a ser Parte; e
b) Acordos bilaterais e multilaterais, que tenham ou não
natureza regional, que digam respeito no todo ou essencialmente a tributação.
5 — As Partes concordam que as disposições deste
artigo não prejudicam o direito de qualquer das Partes
aplicar as disposições pertinentes do seu direito fiscal
que estabeleçam uma distinção entre contribuintes que
não se encontrem em idêntica situação no que se refere
ao seu lugar de residência ou ao lugar em que o capital é
investido.
Artigo 5.º
Aplicação de outras regras

1 — Se as disposições do direito aplicável de cada uma
das Partes ou as obrigações decorrentes do direito inter-
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nacional existentes ou a estabelecer futuramente entre as
Partes, para além do presente Acordo, estabelecerem um
regime, geral ou especial, que confira aos investimentos
efectuados por investidores da outra Parte um tratamento
mais favorável do que o previsto no presente Acordo, esse
regime, na medida em que seja mais favorável, prevalecerá
sobre o presente Acordo.
2 — Cada Parte deverá cumprir quaisquer obrigações
emergentes, para além das assumidas no presente Acordo,
em relação aos investimentos efectuados por investidores
da outra Parte no seu território.

ser-lhes-á concedida compensação justa e adequada pelas
perdas sofridas durante a requisição ou resultantes da destruição da sua propriedade.
3 — A compensação prevista neste artigo deverá ser,
justa e adequada, paga sem demora e transferível livremente em moeda convertível, de acordo com a taxa de
câmbio aplicável à data da transferência no território da
Parte onde se situa o investimento.

Artigo 6.º

1 — Ambas as Partes, em conformidade com o respectivo direito aplicável, garantem aos investidores da outra
Parte a livre transferência das importâncias relacionadas
com os seus investimentos, após dedução de quaisquer
obrigações fiscais ou financeiras devidas, em particular,
mas não exclusivamente:

Expropriação

1 — Os investimentos realizados por investidores de
uma Parte no território da outra Parte não serão expropriados, nacionalizados ou sujeitos a outras medidas com
efeitos equivalentes à expropriação ou nacionalização
(adiante designadas como «expropriação»), excepto por
força de lei, efectuada no interesse público, sem carácter
discriminatório e mediante pronta indemnização.
2 — A indemnização referida corresponderá ao valor de
mercado que os investimentos expropriados tinham à data
imediatamente anterior ao momento em que a expropriação
tenha ocorrido ou ao momento em que a futura expropriação seja do conhecimento público, contando, para o efeito,
a primeira das datas.
3 — A indemnização será paga sem demora, incluirá
juros à taxa comercial usual, desde a data da expropriação
até à data do pagamento, e será pronta, efectiva, adequada
e livremente transferível em moeda convertível, à taxa de
câmbio aplicável à data da transferência no território da
Parte em que se situa o investimento.
4 — Os investidores cujos investimentos tenham sido
expropriados terão o direito, de acordo com a legislação da
Parte no território da qual os bens tiverem sido expropriados, à pronta revisão dos seus casos, em processo judicial
ou outro adequado, incluindo a avaliação dos seus investimentos, de acordo com os princípios definidos neste artigo.
Artigo 7.º
Compensação por perdas

1 — Os investidores de uma das Partes que venham a
sofrer perdas nos investimentos realizados no território da
outra Parte, em virtude de guerra ou conflito armado, revolução, estado de emergência nacional ou outros eventos
equivalentes nos termos do direito internacional, receberão dessa Parte tratamento não menos favorável do que
o concedido por essa Parte aos investimentos dos seus
próprios investidores ou aos investidores de qualquer terceiro Estado, consoante o que for mais favorável, no que
diz respeito à restituição, indemnização ou outros factores
pertinentes.
2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do presente
artigo, aos investidores de uma Parte que, em qualquer
das situações referidas naquele número, sofram perdas no
território da outra Parte resultantes de:
a) Requisição da sua propriedade pelas autoridades da
outra Parte; ou
b) Destruição da sua propriedade pelas autoridades da
outra Parte, que não tenham sido causadas em acção de
combate ou que não tenham sido requeridas pela necessidade da situação;

Artigo 8.º
Transferências

a) Do capital e das importâncias adicionais necessárias
à manutenção ou ampliação dos investimentos;
b) Dos rendimentos definidos no n.º 3 do artigo 1.º do
presente Acordo;
c) Das importâncias necessárias para o serviço, reembolso e amortização de empréstimos, reconhecidas por
ambas as Partes como investimentos;
d) Do produto resultante da alienação ou da liquidação
total ou parcial dos investimentos;
e) Das indemnizações ou outros pagamentos previstos
nos artigos 6.º e 7.º do presente Acordo;
f) De quaisquer pagamentos que possam ter sido efectuados em nome do investidor, nos termos do artigo 9.º
do presente Acordo;
g) Dos pagamentos resultantes da resolução de diferendos, nos termos do artigo 11.º do presente Acordo;
h) Dos salários de trabalhadores estrangeiros devidamente autorizados a trabalhar em conexão com o investimento no território da outra Parte.
2 — As transferências referidas neste artigo são efectuadas
sem demora, em moeda convertível, à taxa de câmbio praticada
na data de transferência no território da Parte onde se situa o
investimento.
3 — Para os efeitos do presente artigo, entende-se que
uma transferência foi realizada «sem demora» quando a
mesma for efectuada dentro do prazo normalmente necessário para o cumprimento das formalidades de transferência
indispensáveis, o qual não poderá, em caso algum, exceder
30 dias a contar da data de apresentação do requerimento
de transferência.
Artigo 9.º
Sub-rogação

No caso de uma das Partes ou a agência por ela designada efectuar pagamentos a um dos seus investidores
em virtude de uma garantia prestada a um investimento
realizado no território da outra Parte, fica por esse facto
sub-rogada nos direitos e acções desse investidor, podendo
exercê-los nos mesmos termos e condições que o titular
originário.
Artigo 10.º
Resolução de diferendos entre as Partes

1 — Os diferendos que surjam entre as Partes sobre
a interpretação e aplicação do presente Acordo serão, na
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medida do possível, resolvidos através de negociações,
por via diplomática.
2 — Se as Partes não chegarem a um entendimento
no prazo de seis meses após o início das negociações, o
diferendo será submetido, a pedido de qualquer das Partes,
a um tribunal arbitral.
3 — O tribunal arbitral referido no n.º 2 deste artigo será
composto ad hoc da seguinte forma:
a) Cada Parte designará um membro e esses dois membros proporão um nacional de um terceiro Estado como
presidente para ser nomeado pelas duas Partes;
b) Os membros serão nomeados no prazo de dois meses e o presidente será nomeado no prazo de três meses
contados a partir da data em que uma das Partes notifica
a outra por escrito de que tenciona submeter o diferendo
a um tribunal arbitral;
c) O presidente do tribunal arbitral tem de ser nacional
de um Estado com o qual ambas as Partes mantêm relações
diplomáticas.
4 — Se os prazos especificados no n.º 3 do presente
artigo não tiverem sido cumpridos, cada Parte pode, na
ausência de um qualquer outro entendimento, convidar o
Presidente do Tribunal Internacional de Justiça a proceder
às nomeações necessárias.
5 — Se o Presidente estiver impedido de desempenhar
tal função, ou for nacional de uma das Partes, as nomeações serão feitas pelo membro do tribunal designado em
função da sua antiguidade e desde que não esteja impedido
de proceder a essas nomeações e não seja nacional de
qualquer das Partes.
6 — O tribunal arbitral determinará as suas regras de
procedimento.
7 — O tribunal arbitral decidirá nos termos das disposições do presente Acordo, bem como dos princípios gerais
de direito e das regras de direito internacional.
8 — O tribunal arbitral decidirá por maioria de votos.
9 — As decisões do tribunal serão finais e vinculativas
para ambas as Partes.
10 — Cada Parte suportará os custos com o seu próprio
árbitro e a sua representação no processo arbitral. Ambas
as Partes assumem uma repartição igualitária dos custos
relativos ao presidente e de quaisquer outras despesas.
11 — O tribunal pode regular de forma diferente a repartição das despesas.
Artigo 11.º
Resolução de diferendos entre uma Parte
e um investidor da outra Parte

1 — Qualquer diferendo que surja entre um investidor de uma das Partes e a outra Parte, relacionado com
um investimento desse investidor no território da outra
Parte, será resolvido de forma amigável através de negociações.
2 — Se não for possível resolver o diferendo de acordo
com o previsto no n.º 1 do presente artigo num período
de seis meses contado da data do pedido de resolução do
diferendo, o investidor poderá submeter o diferendo:
a) Aos tribunais competentes da Parte na qual o investimento foi realizado; ou
b) Ao Centro Internacional para a Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos (CIRDI), através de conciliação ou arbitragem, estabelecido ao abrigo da Convenção

para a Resolução de Diferendos sobre Investimentos entre
Estados e Nacionais de Outros Estados, adoptada em Washington D.C. em 18 de Março de 1965; ou
c) A um tribunal arbitral ad hoc, estabelecido de acordo
com as regras de arbitragem da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (CNUDCI); ou
d) Em conformidade com quaisquer outras regras de
arbitragem, desde que para tal o Estado Parte no diferendo
dê o seu consentimento.
3 — A decisão de submeter o diferendo a qualquer das
formas supra-referidas é final.
4 — Sem prejuízo do n.º 3 deste artigo, se o investidor
optar por resolver o litígio nos tribunais nacionais da Parte
onde se situa o investimento e após o decurso de um período de 24 meses não tiver sido proferida qualquer decisão
do tribunal, o investidor pode sujeitar o diferendo à arbitragem internacional de acordo com o n.º 2 deste artigo,
notificando o tribunal nacional da sua decisão.
5 — A sentença será final e vinculativa para as Partes e
não será objecto de recurso ou outro qualquer meio além
dos previstos na legislação nacional. A sentença será executada de acordo com o direito nacional da Parte em cujo
território o investimento foi feito.
6 — Após a conclusão do processo judicial ou arbitral e
em caso de incumprimento da sentença proferida nos termos
deste artigo, as Partes podem, a título excepcional, recorrer à
via diplomática, com vista a garantir a execução da referida
sentença.
Artigo 12.º
Consultas

Os representantes das Partes deverão, sempre que necessário, realizar consultas sobre qualquer matéria relacionada com a interpretação e aplicação deste Acordo.
Estas consultas serão realizadas sob proposta de qualquer
das Partes, a qual deverá, se necessário, propor reunir em
local e data a acordar por via diplomática.
Artigo 13.º
Entrada em vigor

O presente Acordo entrará em vigor 30 dias após a recepção da última notificação, por escrito e por via diplomática, de que foram cumpridos todos os procedimentos legais
internos necessários para a respectiva entrada em vigor.
Artigo 14.º
Vigência e denúncia

1 — O presente Acordo permanecerá em vigor por um
período de 10 anos.
2 — O presente Acordo será prorrogado por períodos
sucessivos de 5 anos, excepto se uma das Partes notificar a outra, por escrito e por via diplomática, com uma
antecedência mínima de 1 ano em relação ao termo do
período inicial de 10 anos, da sua intenção de denunciar
o presente Acordo.
3 — Após o período inicial de 10 anos, qualquer das
Partes poderá denunciar o presente Acordo, em qualquer
momento, mediante notificação à outra Parte, por escrito,
com a antecedência mínima de 1 ano. A notificação será
enviada por via diplomática.
4 — No que se refere aos investimentos realizados antes
da data de denúncia do presente Acordo, as disposições
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dos artigos 1.º a 12.º permanecerão em vigor por um período de 10 anos a contar da data de denúncia do presente
Acordo.
Feito em Lisboa em 16 de Setembro de 2009, em duplicado, nas línguas portuguesa, sérvia e inglesa, fazendo
todos os textos igualmente fé. Em caso de divergência de
interpretação deste Acordo, prevalecerá a versão inglesa.
Pela República Portuguesa:
Maria Margarida Figueiredo, Directora-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos do Ministério dos Negócios
Estrangeiros.
Pela República da Sérvia:
Dusko Lopandic, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República da Sérvia na República Portuguesa.
ɋɉɈɊȺɁɍɆ
ɂɁɆȿȭɍ
ɊȿɉɍȻɅɂKE ɋɊȻɂȳȿ
ɂ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɉɈɊɌɍȽȺɅ
O ɍɁȺȳȺɆɇɈɆ ɉɈȾɋɌɂɐȺȵɍ ɂ ɁȺɒɌɂɌɂ ɍɅȺȽȺȵȺ

(ɝ) ɩɪɚɜɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɟ ɫɜɨʁɢɧɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɚɭɬɨɪɫɤɚ ɩɪɚɜɚ,
ɩɚɬɟɧɬɢ,
ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ, ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɞɢɡɚʁɧ, ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɡɧɚɰɢ,
ɬɪɝɨɜɚɱɤɨ ɢɦɟ, ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɬɚʁɧɟ, ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɤɚɨ ɢ know
how ɢ goodwill;
(ɞ) ɤɨɧɰɟɫɢʁɟ ɨɞɨɛɪɟɧɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɚɤɬɚ ɢɡɞɚɬɨɝ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ,
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɤɨɧɰɟɫɢʁɟ ɡɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ, ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ, ɜɚɻɟʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɛɨɝɚɬɫɬɚɜɚ.
2.

Ȼɢɥɨ ɤɚɤɜɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɨɛɥɢɤɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɭɥɚɝɚʃɟ ɜɪɲɢ ɧɟʄɟ

ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ʃɟɝɨɜ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɤɚɨ ɭɥɚɝɚʃɚ, ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɬɚɤɜɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɢʁɟ
ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɋɬɪɚɧɟ ɧɚ ɱɢʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ʁɟ
ɭɥɚɝɚʃɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ.
3. ɂɡɪɚɡ „ɭɥɚɝɚɱ” ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɥɢɰɟ ʁɟɞɧɟ ɋɬɪɚɧɟ ɤɨʁɟ ɭɥɚɠɟ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ:
(ɚ) ɮɢɡɢɱɤɨ ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɨ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɋɬɪɚɧɟ;
(ɛ) ɩɪɚɜɧɨ ɥɢɰɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢʁɟ, ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢɥɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ, ɱɢʁɟ ɫɟɞɢɲɬɟ ʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɛɢɥɨ
ɤɨʁɟ ɋɬɪɚɧɟ, ɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɢɦɚ
ɬɟ ɋɬɪɚɧɟ.

4. ɂɡɪɚɡ „ɩɪɢɯɨɞɢ” ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɧɨɜɱɚɧɟ ɢɡɧɨɫɟ ɤɨʁɟ ɞɨɧɨɫɢ ɭɥɚɝɚʃɟ ɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ, ɩɨɫɟɛɧɨ, ɚɥɢ ɧɟ ɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ, ɩɪɨɮɢɬ,
ɞɢɜɢɞɟɧɞɟ, ɤɚɦɚɬɟ, ɧɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɟ ɫɜɨʁɢɧɟ, ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɩɨɦɨʄ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɛɥɢɤɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɭɥɚɝɚʃɟɦ.
5. ɍ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɯɨɞ ɨɞ ɭɥɚɝɚʃɚ, ɭ ɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ,
ɪɟɢɧɜɟɫɬɢɪɚ, ɬɢ ɪɟɢɧɜɟɫɬɢɪɚɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ ɩɨ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝ ɭɥɚɝɚʃɚ.
6. ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɭɥɚɝɚʃɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢ ɫɭ ɧɚ ɢɫɬɢ ɧɚɱɢɧ ɤɚɨ ɢ ɭɥɚɝɚʃɟ.
7. ɂɡɪɚɡ „ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ” ɨɡɧɚɱɚɜɚ:

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɉɨɪɬɭɝɚɥ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: ɋɬɪɚɧɟ),

ɍ ɠɟʂɢ ɞɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʁɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɟ ɞɪɠɚɜɟ,

ɍ ɧɚɦɟɪɢ ɞɚ ɨɯɪɚɛɪɟ ɢ ɫɬɜɨɪɟ ɩɨɜɨʂɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɭɥɚɝɚʃɚ
ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɭɥɚɝɚɱɚ ʁɟɞɧɟ ɋɬɪɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ, ɧɚ
ɛɚɡɢ ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢ ɢ ɭɡɚʁɚɦɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ,

- ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɛɢʁɭ: Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɧɚɞ ɤɨʁɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɪɛɢʁɚ ɜɪɲɢ ɫɭɜɟɪɟɧɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ.
- ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥ: Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɧɚɞ ɤɨʁɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɉɨɪɬɭɝɚɥ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɢ ɫɜɨʁɢɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɫɭɜɟɪɟɧɚ ɩɪɚɜɚ ɢɥɢ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɭ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨ ɦɨɪɟ ɢ ɜɚɡɞɭɲɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚɞ
ʃɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɦɨɪɫɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɢɡɜɚɧ ɝɪɚɧɢɰɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɦɨɪɚ,
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɦɨɪɫɤɨ ɢ ɩɨɞɦɨɪɫɤɨ ɞɧɨ.
ɑɥɚɧ 2.
ɉɪɢɦɟɧɚ

ɍɜɟɪɟɧɟ ɞɚ ʄɟ ɭɡɚʁɚɦɧɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɨɜɨɝ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ ɩɨɞɫɬɚʄɢ ɨɞɪɠɢɜɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ,

ɋɩɨɪɚɡɭɦɟɥɟ ɫɭ ɫɟ ɨ ɫɥɟɞɟʄɟɦ:

Ɉɜɚʁ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɜɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɤɨʁɚ ɢɡɜɪɲɟ ɭɥɚɝɚɱɢ ʁɟɞɧɟ
ɋɬɪɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ ɩɪɟ ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɬɭɩɚʃɚ ɧɚ
ɫɧɚɝɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɧɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɧɚ
ɫɩɨɪɨɜɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɢ ɩɪɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɬɭɩɚʃɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ.
ɑɥɚɧ 3.
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɭɥɚɝɚʃɚ

ɑɥɚɧ 1.
Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɟ
ɍ ɫɦɢɫɥɭ ɨɜɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ:

1. ɋɜɚɤɚ ɋɬɪɚɧɚ ʄɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ ɢ ɫɬɜɚɪɚɬɢ ɩɨɜɨʂɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ
ɭɥɚɝɚɱɟ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ ɞɚ ɭɥɚɠɭ ɧɚ ʃɟɧɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɢ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɬɢ ɬɚɤɜɚ
ɭɥɚɝɚʃɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ.
2. ɍɥɚɝɚʃɚ ɭɥɚɝɚɱɚ ɫɜɚɤɟ ɋɬɪɚɧɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ
ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ʄɟ, ɭ ɫɜɚɤɨ ɜɪɟɦɟ, ɭɠɢɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɱɚɧ ɢ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɚɧ
ɬɪɟɬɦɚɧ ɢ ɩɭɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ.

1. ɂɡɪɚɡ „ɭɥɚɝɚʃɟ” ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɫɜɚɤɭ ɜɪɫɬɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɭ ɭɥɚɝɚɱ
ʁɟɞɧɟ ɋɬɪɚɧɟ ɭɥɨɠɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɫɟɛɧɨ, ɦɚɞɚ ɧɟ ɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ:

3. ɇɢʁɟɞɧɚ ɨɞ ɋɬɪɚɧɚ ɧɟʄɟ, ɧɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ, ɧɟɪɚɡɭɦɧɢɦ ɢɥɢ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɨɪɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɨɦɟɬɚɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ,

(ɚ) ɫɜɨʁɢɧɭ ɧɚ ɩɨɤɪɟɬɧɢɦ ɢ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɦ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɚ
ɫɪɨɞɧɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɬɜɚɪɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɯɢɩɨɬɟɤɚ, ɡɚɥɨɝɚ ɢ ʁɟɦɫɬɜɨ;

ɭɠɢɜɚʃɟ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ɭɥɚɝɚʃɢɦɚ ɭɥɚɝɚɱɚ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ.

(ɛ) ɚɤɰɢʁɟ, ɨɛɜɟɡɧɢɰɟ, ɞɟɨɧɢɰɟ ɢɥɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɤ ɭɱɟɲʄɚ ɭ
ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɢ/ɢɥɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɨʁɢ ɩɪɨɢɫɬɢɱɟ ɢɡ
ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ;

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɬɪɟɬɦɚɧ
ɢ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚʁɩɨɜɥɚɲʄɟɧɢʁɟ ɧɚɰɢʁɟ

ɑɥɚɧ 4.

(ɜ) ɧɨɜɱɚɧɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɞɪɭɝɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ

1. ɍɥɚɝɚʃɚ ɭɥɚɝɚɱɚ ʁɟɞɧɟ ɋɬɪɚɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɪɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ ʄɟ

ɢɦɚʁɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ, ɚɥɢ ɧɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɧɨɜɱɚɧɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ
ɩɪɨɢɫɬɢɱɭ ɢɡ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ, ɢɥɢ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɯ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɚɤɜɢɦ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ ;

ɭɠɢɜɚɬɢ ɬɪɟɬɦɚɧ ɤɨʁɢ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɟ ɩɨɜɨʂɚɧ ɨɞ ɨɧɨɝ ɤɨʁɢ ɞɪɭɝɚ ɋɬɪɚɧɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɥɚɝɚʃɢɦɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɭɥɚɝɚɱɚ ɢɥɢ ɭɥɚɝɚʃɢɦɚ ɭɥɚɝɚɱɚ ɬɪɟʄɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ, ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɬɨɝɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɜɨʂɧɢʁɢ.
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2. ɍɥɚɝɚɱɢ ʁɟɞɧɟ ɋɬɪɚɧɟ ʄɟ ɭɠɢɜɚɬɢ, ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ,

2. Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɛɟ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ, ɭɥɚɝɚɱɢɦɚ ʁɟɞɧɟ

ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ, ɭɠɢɜɚʃɚ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɭɥɚɝɚʃɢɦɚ,
ɬɪɟɬɦɚɧ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɦɚʃɟ ɩɨɜɨʂɚɧ ɨɞ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɤɨʁɢ ɞɪɭɝɚ ɋɬɪɚɧɚ ɞɨɞɟʂɭʁɟ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɭɥɚɝɚɱɢɦɚ ɢɥɢ ɭɥɚɝɚɱɢɦɚ ɬɪɟʄɢɯ ɡɟɦɚʂɚ.

ɋɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ɤɨʁɢ, ɭ ɛɢɥɨ ɤɨʁɨʁ ɨɞ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɨɦ ɫɬɚɜɭ,
ɩɪɟɬɪɩɟ ɲɬɟɬɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ:

3. Ɍɪɟɬɦɚɧ ɧɚʁɩɨɜɥɚɲʄɟɧɢʁɟ ɧɚɰɢʁɟ ʄɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɬɢ ɢ ɧɚ
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɩɨɪɨɜɚ.
4. Ɉɞɪɟɞɛɟ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɧɟʄɟ ɫɟ ɬɭɦɚɱɢɬɢ ɤɚɨ ɨɛɚɜɟɡɚ ɋɬɪɚɧɟ ɞɚ
ɭɥɚɝɚɱɢɦɚ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ ɞɚʁɟ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɭ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɭ ɬɪɟɬɦɚɧɭ,
ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢʁɚɥɟ ɢɥɢ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɟ ɤɨʁɟ ɩɪɜɟ ɋɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ɦɨɠɟ
ɞɨɞɟɥɢɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ:
(ɚ) ɫɚɞɚɲʃɟɝ ɢɥɢ ɛɭɞɭʄɟɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨʁ ɬɪɝɨɜɢɧɢ, ɰɚɪɢɧɫɤɨʁ
ɭɧɢʁɢ, ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ, ɢɥɢ ɫɥɢɱɧɨɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɭ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɟɤɟ ɞɪɭɝɟ ɨɛɥɢɤɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɭ ɤɨʁɨʁ
ɫɜɚɤɚ ɋɬɪɚɧɚ ʁɟɫɬɟ ɢɥɢ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɬɢ ɱɥɚɧ; ɢ
(ɛ) ɛɢɥɚɬɟɪɚɥɧɨɝ ɢɥɢ ɦɭɥɬɢɥɚɬɟɪɚɥɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɞɚ ɥɢ
ɢɦɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢɥɢ ɧɟ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɰɟɥɨɫɬɢ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɨɞɧɨɫɢ
ɧɚ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɟ.
5. ɋɬɪɚɧɟ ɫɭ ɫɚɝɥɚɫɧɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɧɟʄɟ ɨɞɧɨɫɢɬɢ ɧɚ
ɩɪɚɜɨ ɫɜɚɤɟ ɋɬɪɚɧɟ ɞɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɫɜɨʁɢɯ ɩɨɪɟɫɤɢɯ
ɡɚɤɨɧɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ
ɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɪɟɡɢɞɟɧɬɢ ɢɥɢ ɧɟ, ɢɥɢ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɦɟɫɬɚ
ɝɞɟ ɫɭ ɭɥɨɠɢɥɢ ɫɜɨʁ ɤɚɩɢɬɚɥ.

ɑɥɚɧ 5.
ɉɪɢɦɟɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɨɞɪɟɞɚɛɚ

(ɚ) ɡɚɩɥɟɧɟ ʃɢɯɨɜɟ ɢɦɨɜɢɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɪɝɚɧɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɋɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ, ɢɥɢ

ɞɪɭɝɟ

(ɛ) ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɚ ʃɢɯɨɜɟ ɢɦɨɜɢɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɪɝɚɧɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɟ
ɋɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ, ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɧɚɫɬɚɥɨ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɫɭɤɨɛɚ ɢ ɧɢʁɟ
ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɭɫɥɟɞ ɧɚɫɬɚɥɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ,
ɨɛɟɡɛɟɞɢʄɟ ɫɟ ɩɪɚɜɢɱɧɚ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɩɪɟɬɪɩʂɟɧɟ ɲɬɟɬɟ
ɧɚɫɬɚɥɟ ɡɚɩɥɟɧɨɦ ɢɥɢ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɟɦ ʃɢɯɨɜɟ ɢɦɨɜɢɧɟ.
3. ɇɚɤɧɚɞɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɨɜɨɦ ɱɥɚɧɭ ɛɢʄɟ ɩɪɚɜɢɱɧɚ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ,
ɩɥɚɬɢʄɟ ɫɟ ɛɟɡ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɢ ɛɢʄɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚɛɢɥɧɚ ɭ
ɤɨɧɜɟɪɬɢɛɢɥɧɭ ɜɚɥɭɬɭ, ɩɨ ɨɛɪɚɱɭɧɫɤɨɦ ɤɭɪɫɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɧɚ ɞɚɧ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɬɪɚɧɟ ɝɞɟ ʁɟ ɭɥɚɝɚʃɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ.
ɑɥɚɧ 8.
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ
1. ɋɜɚɤɚ ɋɬɪɚɧɚ ʄɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ,
ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɬɢ ɭɥɚɝɚɱɢɦɚ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ, ɫɥɨɛɨɞɚɧ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɢɡɧɨɫɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ʃɢɯɨɜɚ ɭɥɚɝɚʃɚ, ɩɨ ɨɞɛɢɬɤɭ ɫɜɢɯ ɮɢɫɤɚɥɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ, ɦɚɞɚ ɧɟ ɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ:

(ɚ) ɭɥɨɠɟɧɨɝ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɥɢ
ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɭɥɨɠɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ;
(ɛ) ɩɪɢɯɨɞɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɭ ɱɥɚɧɭ 1. ɫɬɚɜ 3. ɨɜɨɝ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ;

1. Ⱥɤɨ ɨɞɪɟɞɛɟ ɡɚɤɨɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɨɞ ɋɬɪɚɧɚ, ɢɥɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɤɨʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢɥɢ ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɢɡɦɟɻɭ ɋɬɪɚɧɚ ɨɜɢɦ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦ, ɫɚɞɪɠɟ ɨɞɪɟɞɛɟ, ɨɩɲɬɟ ɢɥɢ ɩɨɫɟɛɧɟ, ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɥɚɝɚʃɢɦɚ
ɭɥɚɝɚɱɚ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ, ɞɚʁɟ ɬɪɟɬɦɚɧ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɜɨʂɧɢʁɢ ɨɞ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɨɜɢɦ ɋɩɨɪɚɡɭɦɨɦ, ɬɚɤɜɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ʄɟ, ɭ ɦɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ
ɩɨɜɨʂɧɢʁɟ, ɢɦɚɬɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɭ ɩɪɢɦɟɧɢ ɧɚɞ ɨɜɢɦ ɋɩɨɪɚɡɭɦɨɦ.
2. ɋɜɚɤɚ ɋɬɪɚɧɚ ʄɟ ɢɫɩɭɧɢɬɢ ɢ ɞɪɭɝɟ ɧɚɫɬɚɥɟ ɨɛɚɜɟɡɟ, ɢɡɭɡɟɜ ɨɧɢɯ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɨɜɢɦ ɋɩɨɪɚɡɭɦɨɦ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭɥɚɝɚɱɚ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ ɧɚ
ʃɟɧɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ.
ɑɥɚɧ 6.
ȿɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ
1. ɍɥɚɝɚʃɚ ɭɥɚɝɚɱɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɋɬɪɚɧɟ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɚ,
ɟɤɫɩɪɨɩɪɢɢɫɚɧɚ, ɧɢɬɢ ɩɨɞɜɪɝɧɭɬɚ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɩɨ ɞɟʁɫɬɜɭ ʁɟɞɧɚɤɢɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɢɥɢ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɢ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ) ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ, ɨɫɢɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɨɧɚ, ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ, ɧɚ
ɧɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɬɨɪɧɨʁ ɨɫɧɨɜɢ ɢ ɭɡ ɩɪɨɦɩɬɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭ.
2. Ɉɜɚɤɜɚ
ɧɚɤɧɚɞɚ ʄɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɬɢ ɬɪɠɢɲɧɨʁ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɟɤɫɩɪɨɩɪɢɫɚɧɨɝ ɭɥɚɝɚʃɚ ɤɚɤɜɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ ɢɥɢ

(ɜ) ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɤɨɪɭɢɲʄɟʃɟ, ɨɬɩɥɚɬɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɪɟɞɢɬɚ, ɡɚ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɨɛɟ ɋɬɪɚɧɟ ɫɚɝɥɚɫɧɟ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɭɥɚɝɚʃɟ;
(ɝ) ɩɪɢɯɨɞɚ ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɟ ɩɪɨɞɚʁɟ ɢɥɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢʁɟ
ɭɥɚɝɚʃɚ;
(ɞ) ɢɡɧɨɫɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɚʄɚʃɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɱɥ. 6. ɢ 7. ɨɜɨɝ
ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ;
(ɻ) ɩɥɚʄɚʃɚ ɤɨʁɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɭ ɢɦɟ ɭɥɚɝɚɱɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɱɥɚɧɨɦ 9. Ɉɜɨɝ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ
ɟ) ɩɥɚʄɚʃɚ ɤɨʁɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ ɢɡ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɨɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɱɥɚɧɨɦ 11. Ɉɜɨɝ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ;
(ɠ) ɡɚɪɚɞɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɪɚɞɢɥɢ ɫɬɪɚɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢ ɞɚ ɪɚɞɟ ɭ
ɜɟɡɢ ɫɚ ɭɥɚɝɚʃɟɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ.
2. Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɨɜɨɦ ɱɥɚɧɭ ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ ɛɟɡ ɨɞɥɚɝɚʃɚ, ɭ
ɤɨɧɜɟɪɬɢɛɢɥɧɨʁ ɜɚɥɭɬɢ, ɩɨ ɨɛɪɚɱɭɧɫɤɨɦ ɤɭɪɫɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɧɚ ɞɚɧ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɬɪɚɧɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɭɥɚɝɚʃɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ.

ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɨɩɲɬɟ ɩɨɡɧɚɬɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ, ɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɲɬɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɟ.

3. ɍ ɫɦɢɫɥɭ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ, ɫɦɚɬɪɚʄɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɢɡɜɪɲɟɧ „ɛɟɡ
ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɨɞɥɚɝɚʃɚ“, ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɚɤɢɡɨɜɚɧ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ

3. ɇɚɤɚɧɚɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɫɩɥɚʄɟɧɚ ɛɟɡ ɨɞɥɚɝɚʃɚ, ɭɤʂɭɱɢɜɚʄɟ
ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɭ ɬɪɠɢɲɧɭ ɤɚɦɚɬɭ ɨɛɪɚɱɭɧɚɬɭ ɨɞ ɞɚɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ

ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɢɫɩɭʃɟʃɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɮɨɪɦɚɥɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɧɢ ɭ ɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟʄɟ
ɬɪɚʁɚɬɢ ɞɭɠɟ ɨɞ ɬɪɢɞɟɫɟɬ (30) ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɞɧɟɬ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ.

ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɞɨ ɞɚɬɭɦɚ ɢɫɩɥɚɬɟ, ɢ ɛɢʄɟ ɯɢɬɧɚ, ɟɮɢɤɚɫɧɚ, ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɢ
ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚɛɢɥɧɚ ɭ ɤɨɧɜɟɪɬɢɛɢɥɧɭ ɜɚɥɭɬɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɨɛɪɚɱɭɧɫɤɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɧɚ ɞɚɧ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɋɬɪɚɧɟ ɝɞɟ ʁɟ ɭɥɚɝɚʃɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ.
4. ɍɥɚɝɚɱɢ ɱɢʁɟ ʁɟ ɭɥɚɝɚʃɟ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢɢɫɚɧɨ ʄɟ ɢɦɚɬɢ ɩɪɚɜɨ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɋɬɪɚɧɟ ɤɨʁɚ ɜɪɲɢ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɭ, ɧɚ ɯɢɬɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ʃɟɝɨɜɨɝ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɞɫɤɨɝ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɬɟ ɋɬɪɚɧɟ, ɢ ɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɟ ʃɟɝɨɜɨɝ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭ ɨɜɨɦ
ɱɥɚɧɭ.

ɑɥɚɧ 7.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɝɭɛɢɬɚɤɚ
1. ɍɥɚɝɚɱɢ ʁɟɞɧɟ
ɋɬɪɚɧɟ
ɱɢʁɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɩɪɟɬɪɩɟ ɲɬɟɬɭ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ ɭɫɥɟɞ ɪɚɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɫɭɤɨɛɚ, ɭɫɬɚɧɤɚ,
ɜɚɧɪɟɞɧɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɢɥɢ ɞɪɭɝɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɚɤɜɢɦ ɫɦɚɬɪɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ, ɨɛɟɡɛɟɞɢʄɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚɤɧɚɞɟ, ɨɛɟɲɬɟʄɟʃɚ, ɢɥɢ
ɞɪɭɝɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɭɬɜɪɻɟʃɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɲɬɟɬɟ, ɬɪɟɬɦɚɧ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɦɚʃɟ ɩɨɜɨʂɚɧ
ɨɞ ɨɧɨɝ ɤɨʁɢ ɬɚ ɋɬɪɚɧɚ ɞɚʁɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɭɥɚɝɚɱɢɦɚ ɢɥɢ ɭɥɚɝɚɱɢɦɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ
ɬɪɟʄɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɬɨɝɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɜɨʂɧɢʁɢ.

ɑɥɚɧ 9.
ɉɪɟɧɨɫ ɩɪɚɜɚ (ɋɭɛɪɨɝɚɰɢʁɚ)
Ⱥɤɨ ɋɬɪɚɧɚ ɢɥɢ ʃɟɧɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɢɡɜɪɲɢ ɩɥɚʄɚʃɟ
ɧɚɤɧɚɞɟ ɲɬɟɬɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɭɥɚɝɚɱɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɚɪɚɧɰɢʁɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɞɚɥɚ ɡɚ
ɭɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ, ɞɪɭɝɨʁ ɋɬɪɚɧɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɧɟɬɚ ɩɪɚɜɚ
ɢɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨɝ ɭɥɚɝɚɱɚ ɢ ɨɧɚ ɢɯ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɢɫɬɢɦ ɪɨɤɨɜɢɦɚ ɢ
ɩɨɞ ɢɫɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜ ɩɪɜɨɛɢɬɧɢ ɢɦɚɥɚɰ.
ɑɥɚɧ 10.
Ɋɟɲɚɜɚʃɟ ɫɩɨɪɨɜɚ ɢɡɦɟɻɭ ɋɬɪɚɧɚ
1. ɋɩɨɪɨɜɢ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚɧɭ ɢɡɦɟɻɭ ɋɬɪɚɧɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɭɦɚɱɟʃɟɦ ɢɥɢ
ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɨɜɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɪɟɲɚɜɚʄɟ ɫɟ, ɩɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɝɨɜɨɪɢɦɚ,
ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ.
2. Ⱥɤɨ ɫɟ ɫɩɨɪ ɢɡɦɟɻɭ ɋɬɪɚɧɚ ɧɟ ɪɟɲɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɲɟɫɬ
(6) ɦɟɫɟɰɢ ɨɞ ɞɚɧɚ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɚ ɩɪɟɝɨɜɨɪɚ ɨɧ ʄɟ, ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ ʁɟɞɧɟ ɨɞ
ɋɬɪɚɧɚ, ɛɢɬɢ ɩɨɞɧɟɬ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɫɭɞɭ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ.
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3. Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɢ ɫɭɞ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 2. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ʄɟ ɫɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɫɚɬɢ ɧɚ ɚd
hoc ɨɫɧɨɜɢ, ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ ɫɥɭɱɚʁ, ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ:
ɚ) ɋɜɚɤɚ ɋɬɪɚɧɚ ʄɟ ɢɦɟɧɨɜɚɬɢ ɩɨ ʁɟɞɧɨɝ ɱɥɚɧɚ, ɚ ɨɜɚ ɞɜɚ ɱɥɚɧɚ ʄɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɢ ɬɪɟʄɟɝ ɞɪɠɚɜʂɚɧɢɧɚ ɬɪɟʄɟ ɡɟɦʂɟ, ɞɚ ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɤɨɝɚ ʄɟ
ɢɦɟɧɨɜɚɬɢ ɨɛɟ ɋɬɪɚɧɟ.

5. Ɉɞɥɭɤɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɤɨɧɚɱɧɚ ɢ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʄɟ ɫɟ ɧɚ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɩɨɪɭ ɢ
ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɟɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɨɫɢɦ ɨɧɢɦ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɭ ɞɨɦɚʄɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɢɥɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ. Ɉɞɥɭɤɚ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɢɡɜɪɲɚɜɚɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɢ ɫɚ ɞɨɦɚʄɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɋɬɪɚɧɟ ɧɚ ɱɢʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ʁɟ
ɭɥɚɝɚʃɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ.

ɛ) ɑɥɚɧɨɜɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɞɜɚ (2) ɦɟɫɟɰɚ, ɚ

6. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɫɭɞɫɤɚ ɢɥɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɤɨɧɱɚɧɚ ɢ ɋɬɪɚɧɚ ɧɟ

ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɬɪɢ (3) ɦɟɫɟɰɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɤɚɞɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɋɬɪɚɧɚ
ɩɢɫɦɟɧɨ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɞɪɭɝɭ ɞɚ ɠɟɥɢ ɞɚ ɩɨɤɪɟɧɟ ɫɩɨɪ ɩɪɟɞ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɢɦ ɫɭɞɨɦ.

ɩɨɫɬɭɩɢ ɢɥɢ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɪɟɫɭɞɭ ɞɨɧɟɬɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɜɢɦ ɱɥɚɧɨɦ, ɨɛɟ
ɋɬɪɚɧɟ ɦɨɝɭ, ɤɚɨ ɢɡɭɡɟɬɚɤ, ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɟ ɤɚɧɚɥɟ ɪɚɞɢ

ɜ) ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝ ɫɭɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɪɠɚɜʂɚɧɢɧ ɬɪɟʄɟ
ɡɟɦʂɟ ɫɚ ɤɨʁɨɦ ɫɜɚɤɚ ɨɞ ɋɬɪɚɧɚ ɨɞɪɠɚɜɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɟ ɨɞɧɨɫɟ.
4. Ⱥɤɨ ɫɟ ɭ ɪɨɤɨɜɢɦɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɭ ɫɬɚɜɭ 3. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɧɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɢɲɟ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɢ ɫɭɞ, ɫɜɚɤɚ ɋɬɪɚɧɚ ɦɨɠɟ, ɭ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ,
ɡɚɬɪɚɠɢɬɢ ɨɞ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɭɞɚ ɩɪɚɜɞɟ ɞɚ ɨɛɚɜɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɢɦɟɧɨɜɚʃɚ.
5. Ⱥɤɨ ʁɟ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɞɪɠɚɜʂɚɧɢɧ ɛɢɥɨ ʁɟɞɧɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ, ɢɥɢ
ɚɤɨ ʁɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɫɩɪɟɱɟɧ ɞɚ ɨɛɚɜɢ ɨɜɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ, ɢɦɟɧɨɜɚʃɟ ɦɨɠɟ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɱɥɚɧ ɋɭɞɚ ɤɨʁɢ ɫɥɟɞɟʄɢ ɩɨ ɫɬɚɪɟɲɢɧɫɬɜɭ ɢ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɞɪɠɚɜʂɚɧɢɧ
ɛɢɥɨ ʁɟɞɧɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ ɧɢɬɢ ʁɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɫɩɪɟɱɟɧ ɞɚ ɨɛɚɜɢ
ɢɦɟɧɨɜɚʃɚ.
6. Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɢ ɫɭɞ ʄɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɪɚɞɚ.
7. Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɢ ɫɭɞ ʄɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɨɜɨɝ
ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɩɪɚɜɚ.

ɝɚɪɚɧɬɨɜɚʃɚ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ.
ɑɥɚɧ 12.
Ʉɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɋɬɪɚɧɚ ʄɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɨɞɪɠɚɬɢ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ɨ ɛɢɥɨ ɤɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɬɭɦɚɱɟʃɟɦ ɢ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɨɜɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ. Ʉɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ ʄɟ ɫɟ ɨɞɪɠɚɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɋɬɪɚɧɚ, ɤɨʁɚ
ʄɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɢ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜɪɟɦɟ , ɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ.
ɑɥɚɧ 13.
ɋɬɭɩɚʃɟ ɧɚ ɫɧɚɝɭ
Ɉɜɚʁ ɋɩɨɪɚɡɭɦ ʄɟ ɫɬɭɩɢɬɢ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɬɪɢɞɟɫɟɬɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɤɨʁɢ ɫɥɟɞɢ
ɩɨɫɥɟ ɩɪɢʁɟɦɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɩɢɫɚɧɨɝ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɤɨʁɢɦ
ɫɟ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɭɧɭɬɪɚɲʃɚ ɩɪɚɜɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɫɬɭɩɚʃɟ ɧɚ
ɫɧɚɝɭ, ɢɫɩɭʃɟɧɚ.

8. Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɢ ɫɭɞ ɞɨɧɨɫɢ ɨɞɥɭɤɟ ɜɟʄɢɧɨɦ ɝɥɚɫɨɜɚ.
ɑɥɚɧ 14.

9. Ɉɞɥɭɤɟ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝ ɫɭɞɚ ɫɭ ɤɨɧɚɱɧɟ ɢ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ ɡɚ ɨɛɟ ɋɬɪɚɧɟ.
10. ɋɜɚɤɚ ɋɬɪɚɧɚ ʄɟ ɫɧɨɫɢɬɢ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɭɱɟɲʄɚ ɫɜɨɝ ɚɪɛɢɬɪɚ ɢ ɫɜɨʁɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ. Ɍɪɨɲɤɨɜɟ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɩɪɟɨɫɬɚɥɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ʄɟ ɫɧɨɫɢɬɢ ɨɛɟ ɋɬɪɚɧɟ.
11. Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɢ ɫɭɞ ɦɨɠɟ ɞɨɧɟɬɢ ɢ ɞɪɭɝɚɱɢʁɭ ɨɞɥɭɤɭ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ.

ɑɥɚɧ 11.
Ɋɟɲɚɜɚʃɟ ɫɩɨɪɨɜɚ ɢɡɦɟɻɭ ɭɥɚɝɚɱɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ
1. ɋɩɨɪ ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɧɚɫɬɚɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɭɥɚɝɚɱɚ ʁɟɞɧɟ ɋɬɪɚɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɋɬɪɚɧɟ ɤɨʁɢ ɩɪɢɡɢɥɚɡɢ ɢɡ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭɥɚɝɚɱɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɋɬɪɚɧɟ
ɪɟɲɚɜɚʄɟ ɫɟ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɤɪɨɡ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ.
2. Ⱥɤɨ ɫɟ ɫɩɨɪ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɟɲɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɬɚɜɨɦ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɭ
ɪɨɤɭ ɨɞ ɲɟɫɬ (6) ɦɟɫɟɰɢ ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɩɢɫɦɟɧɨɝ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ
ɪɟɲɚɜɚʃɟ, ɭɥɚɝɚɱ ɦɨɠɟ ɫɩɨɪ ɩɨɞɧɟɬɢ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ:
(ɚ) ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɫɭɞɭ ɋɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ɧɚ ɱɢʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ʁɟ
ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɭɥɚɝɚʃɟ; ɢɥɢ

Ɍɪɚʁɚʃɟ ɢ ɩɪɟɫɬɚɧɚɤ ɜɚɠɟʃɚ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ
1. Ɉɜɚʁ ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɨɫɬɚʁɟ ɧɚ ɫɧɚɡɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɞɟɫɟɬ (10) ɝɨɞɢɧɚ.
2. Ɉɜɚʁ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ʄɟ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚ ɜɚɠɢ ɭ ɫɭɤɰɟɫɢɜɧɢɦ
ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ ɨɞ ɩɨ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ, ɨɫɢɦ ɚɤɨ ʁɟɞɧɚ ɋɬɪɚɧɚ ɩɢɫɦɟɧɨ,
ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɧɟ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɞɪɭɝɭ ɋɬɪɚɧɭ, ɧɚʁɦɚʃɟ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɩɪɟ
ɢɫɬɟɤɚ ɪɨɤɚ, ɨ ɫɜɨʁɨʁ ɧɚɦɟɪɢ ɞɚ ɪɚɫɤɢɧɟ ɋɩɨɪɚɡɭɦ.
3. ɉɨ ɢɫɬɟɤɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ, ɫɜɚɤɚ ɋɬɪɚɧɚ ɦɨɠɟ
ɪɚɫɤɢɧɭɬɢ ɋɩɨɪɚɡɭɦ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɩɢɫɦɟɧɨɝ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨ ɬɨɦɟ ɞɪɭɝɨʁ
ɋɬɪɚɧɢ, ɧɚʁɦɚʃɟ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɢɫɬɟɤɚ ɪɨɤɚ. Ɉɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ.
4. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɭɥɚɝɚʃɢɦɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ ɩɪɟ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɜɚɠɟʃɚ
ɨɜɨɝ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɨɞɪɟɞɛɟ ɱɥɚɧɨɜɚ ɨɞ 1. ɞɨ 12. ɢ ɞɚʂɟ ʄɟ ɨɫɬɚɬɢ ɧɚ ɫɧɚɡɢ ɭ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɞɚɬɭɦɚ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɜɚɠɟʃɚ.

ɋɚɱɢʃɟɧɨ ɭ
ɞɚɧɚ
.
ɝɨɞɢɧɟ
ɭ
ɞɜɚ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ, ɫɜɚɤɢ ɧɚ ɫɪɩɫɤɨɦ, ɩɨɪɬɭɝɚɥɫɤɨɦ ɢ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ
ɫɜɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢ ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ
ɬɭɦɚɱɟʃɭ ɨɜɨɝ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɦɟɪɨɞɚɜɚɧ ʁɟ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ.

(ɛ) Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ
(ɂɐɋɂȾ) ɤɪɨɡ ɦɢɪɟʃɟ ɢ ɫɭɻɟʃɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɨɝ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ
Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɨ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚ ɢ
ɞɪɠɚɜʂɚɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɠɚɜɚ, ɨɬɜɨɪɟɧɟ ɡɚ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟ ɭ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɭ 18.
ɦɚɪɬɚ 1965. ɝɨɞɢɧɟ, ɢɥɢ
(ɜ) ɚd hoc ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɫɭɞɭ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɦ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɡɚ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɨ ɩɪɚɜɨ (UNCITRAL);
ɢɥɢ
(ɝ) ɛɢɥɨ ɤɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɫɭɞɭ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɬɪɚɧɚ
ɭ ɫɩɨɪɭ ɞɚ ɡɚ ɬɨ ɫɜɨʁɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ.
3. Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɪ ɪɟɲɚɜɚ ɧɚ ɧɟɤɢ ɨɞ ɝɨɪɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ
ɧɚɱɢɧɚ ʁɟ ɤɨɧɚɱɧɚ.
4. Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɫɬɚɜ 3. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɭɥɚɝɚɱ ɨɞɥɭɱɢ ɞɚ ɫɩɨɪ
ɪɟɲɚɜɚ ɩɪɟɞ ɞɨɦɚʄɢɦ ɫɭɞɨɦ ɋɬɪɚɧɟ ɝɞɟ ʁɟ ɭɥɚɝɚʃɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ, ɢ ɭɤɨɥɢɤɨ
ɨɞɥɭɤɚ ɬɨɝ ɫɭɞɚ ɧɟ ɛɭɞɟ ɞɨɧɟɬɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɞɜɚɞɟɫɟɬɢɱɟɬɢɪɢ (24) ɦɟɫɟɰɚ,
ɭɥɚɝɚɱ ɦɨɠɟ ɫɩɨɪ ɩɨɞɧɟɬɢ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɫɭɞɭ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɬɚɜɨɦ 2. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ, ɢ ɦɨɪɚ ɨ ɬɨʁ ɫɜɨʁɨʁ ɨɞɥɭɰɢ ɞɚ ɨɛɚɜɟɫɬɢ
ɞɨɦɚʄɢ ɫɭɞ.

ɁȺ ɊȿɉɍȻɅɂɄɍ ɋɊȻɂȳɍ
Ⱥɦɛɚɫɚɞɨɪ Ⱦɭɲɤɨ Ʌɨɩɚɧɞɢʄ
Ⱥɦɛɚɫɚɞɨɪ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥ

ɁȺ ɊȿɉɍȻɅɂɄɍ ɉɈɊɌɍȽȺɅ
Ⱥɦɛɚɫɚɞɨɪ Maria Margarida
Figueirɟdo
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɡɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ
ɫɩɨʂɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ

AGREEMENT BETWEEN THE PORTUGUESE REPUBLIC
AND THE REPUBLIC OF SERBIA ON THE MUTUAL
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Portuguese Republic and the Republic of Serbia,
hereinafter referred to as the «Parties»;
Desiring to intensify the economic co-operation between
the two States;
Intending to encourage and create favourable conditions for investments made by investors of one Party in

659

Diário da República, 1.ª série — N.º 46 — 8 de Março de 2010
the territory of the other Party on the basis of equality and
mutual benefit;
Recognising that the mutual promotion and protection of
investments on the basis of this Agreement will stimulate
economic sustainable development;
have agreed as follows:
Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:
1 — The term «investments» means every kind of assets, invested by investors of one of the Parties in the
territory of the other Party, in accordance with the laws
and regulations of the latter, and in particular, though not
exclusively, includes:
a) Movable and immovable property as well as any other
rights in rem, such as mortgages, liens and pledges;
b) Shares, stocks, debentures, or other forms of interest
in the equity of companies and/or economic interests from
the respective activity;
c) Claims to money or to any other rights having an
economic value, but does not include claims to money
arising from commercial contracts resulting from the sale
of goods or services, or credits granted in relation with this
commercial contracts;
d) Intellectual property rights such as copyrights, patents, utility models, industrial designs, trade marks, trade
names, trade and business secretes, technical processes,
know-how and good will;
e) Concessions conferred by law under a contract or an
administrative act of a competent state authority, including
concessions for prospecting, research, exploitation and
extracting of natural resources.
2 — Any alteration of the form in which assets are invested does not affect their character as investments, provided that such a change does not contradict the laws and
regulations of the Party in which territory the investment
was made.
3 — The term «investors» means any person from one
Party that invests in the territory of the other Party, in
accordance with its law:
a) Natural persons having the nationality of either Party;
and
b) Legal persons, including corporations, commercial
companies or other companies or associations, which seat
is in the territory of either Party and are incorporated or
constituted in accordance with the law of that Party.
4 — The term «returns» means the amount yielded by
investments, over a given period, in particular, though not
exclusively, includes profits, dividends, interests, royalties,
technical assistance fees or other forms of income related
to the investments.
5 — In cases where the returns of investments, as defined above, are reinvested, the income resulting from the
reinvestment are also considered as income related to the
first investments.
6 — The returns of investments are subject to the same
protection given to the investments.

7 — The term «territory» means:
a) Concerning the Portuguese Republic: the territory
in which the Portuguese Republic has, in accordance with
international law and its national laws, sovereign rights or
jurisdiction, including land territory, territorial sea and air
space above them, as well as those maritime areas adjacent
to the outer limit of the territorial sea, including seabed
and subsoil thereof;
b) Concerning the Republic of Serbia: the area over
which the Republic of Serbia exercises, in accordance
with its national laws and regulations and international
law, sovereign rights or jurisdiction.
Article 2
Scope

This Agreement applies to all investments made by
investors from one of the Parties in the territory of the
other Party, prior to as well as after its entry into force, in
accordance with the respective legal provisions, but does
not apply to any dispute resulting from facts occurred
before its entry into force.
Article 3
Promotion and protection of investments

1 — Each Party shall encourage and create favourable
conditions, within its territory, for investments made by
investors of the other Party and shall admit such investments into its territory in accordance with its laws and
regulations.
2 — Investments of investors of either Party made in
accordance with the respective laws and regulations shall
at all times be accorded fair and equitable treatment and
shall enjoy full protection and security in the territory of
the other Party.
3 — Neither Party shall in any way impair by unreasonable, arbitrary or discriminatory measures the management,
maintenance, use, enjoyment or disposal of investments
in its territory of investors of the other Party.
Article 4
National and most favoured nation treatment

1 — Investments made by investors of one Party in the
territory of the other shall be accorded treatment that is not
less favourable than the latter Party accords to the investments of its own investors or investments of investors of
any third State, whichever is more favourable.
2 — Investors of one Party shall be accorded by the
other Party, as regards the management, maintenance, use,
enjoyment or disposal or their investments, treatment that
is not less favourable that the latter Party accords to its own
investors or to investors of any third State.
3 — The most favoured nation treatment also applies
to the settlement of disputes.
4 — The provisions of this article shall not be construed
so as to oblige one Party to extend to the investors of the
other Party the benefit of any treatment, preference or
privilege which may be extended by the former Party by
virtue of:
a) Existing or future free trade area, customs unions,
common markets or other similar international agreements
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including other forms of regional economic co-operation to
which either of the Parties is or may become a Party; and
b) Bilateral and multilateral agreements having or not
regional nature, relating wholly or mainly to taxation.
5 — The Parties agree that the provisions of this article shall be without prejudice to the right of either Party
to apply the relevant provisions of their tax law which
distinguishes between tax-payers who are not in the same
situation with regard to their place of residence or with
regard to the place where their capital is invested.
Article 5
Application of other rules

1 — If the provisions of law of either Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Parties in addition to this
Agreement contain rules, whether general or specific, entitling investments made by investors of the other Party to
a treatment more favourable than is provided for by this
Agreement, such rules shall, to the extent that they are
more favourable, prevail over this Agreement.
2 — Each Party shall fulfil any emerging obligations,
beyond the ones prescribed in the present Agreement, regarding investments made by investors of the other Party
in its territory.
Article 6
Expropriation

1 — Investments made by investors of either Party in
the territory of the other Party shall not be expropriated,
nationalised or subjected to any other measure with effects
equivalent to expropriation or nationalisation (hereinafter
referred to as expropriation) except by virtue of law, for a
public purpose, on a non-discriminatory basis and against
prompt compensation.
2 — Such compensation shall amount to the market
value of the expropriated investments immediately before
the expropriation or before the impending expropriation
became public knowledge, whichever is the earlier.
3 — The compensation shall be paid without delay,
shall include the usual commercial interest from the date
of the expropriation until the date of payment and shall
be prompt, effective, adequate and freely transferable in
convertible currency, according to the exchange rate applicable on the date of the transfer in the territory of the
Party in which the investment was made.
4 — Investors whose investments are expropriated shall
have the right under the law of the expropriating Party
to the prompt review, by a judicial or other competent
authority of that Party, of their cases and of valuation of
their investments in accordance with the principles set out
in this article.
Article 7
Compensation for losses

1 — Investors of one Party whose investments suffer
losses in the territory of the other Party, owning to war or
armed conflict, revolution, a state of national emergency
or other events considered as such by international law,
shall be accorded treatment no less favourable by the latter Party than that Party accords to the investments of its

own investors, or of any third State, whichever is more
favourable, as regards restitution, indemnification or other
valuable settlement.
2 — Without prejudice to paragraph 1 of this article,
investors of one Party who in any of the situations referred
to in that paragraph suffer losses in the territory of the other
Party resulting from:
a) Requisitioning of their property by the authorities of
the other Party; or
b) Destruction of their property by the authorities of
the other Party, which was not caused in combat action
or was not required by the necessity of the situation, shall
be accorded fair and adequate compensation for the losses suffered during the requisition or resulting from the
destruction of their properties.
3 — The compensation foreseen in this article shall be,
fair and adequate, paid without delay, and freely transferable in convertible currency, according to the exchange
rate applicable on the date of the transfer in the territory
of the Party in which the investment was made.
Article 8
Transfers

1 — Each Party, in accordance with its laws and regulations, guarantees to investors of the other Party the
free transfer of amounts related to their investments, upon
deduction of any due fiscal or financial obligations, in
particular, though not exclusively:
a) The capital and additional amounts necessary to maintain or increase the investments;
b) The returns defined in paragraph 3 of article 1 of
this Agreement;
c) The funds in service, repayment and amortisation of
loans, recognised by both Parties to be an investment;
d) The proceeds obtained from the sale or from the total
or partial liquidation of the investment;
e) The compensation or other payments referred to in
articles 6 and 7 of this Agreement;
f) Any payments that may be made in the name of the
investor in accordance with article 9 of this Agreement;
g) Payments resulting from the settlement of a dispute,
according to article 11 of this Agreement;
h) The wages earned by foreign workers dully authorised
to work in connection with the investment in the territory
of the other Party.
2 — The transfers referred to in this article shall be made
without delay, in convertible currency, at the exchange rate
applicable on the date of the transfer in the territory of the
Party in which the investment was made.
3 — For the purposes of the present article, a transfer
will be considered as done «without delay» when such
transfer takes place within the time normally used for the
fulfilment of the necessary formalities, which should not
in any circumstances exceed thirty (30) days from the date
the requirement for transfer was presented.
Article 9
Subrogation

If either Party or its designated agency makes any payment to one of its investors as a result of a guarantee in
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respect of an investment made in the territory of the other
Party, the former Party shall be subrogated to the rights and
actions of this investor, and may exercise them according
to the same terms and conditions as the original holder.
Article 10
Disputes between the Parties

1 — Disputes between the Parties concerning the interpretation and application of this Agreement should, as far
as possible, be settled by negotiations through diplomatic
channels.
2 — If the Parties fail to reach such settlement within six
(6) months after the beginning of negotiations, the dispute
shall, upon the request of either Party, be submitted to an
arbitral tribunal.
3 — The Arbitral Tribunal referred to in paragraph 2 of
this article shall be constituted ad hoc as follows:
a) Each Party shall appoint one member and these two
members shall propose a national of a third State as chairman to be appointed by the two Parties;
b) The members shall be appointed within two (2) months and the chairman shall be appointed within three (3)
months from the date on which either Party notifies the
other in writing that it wishes to submit the dispute to an
arbitral tribunal;
c) The chairman of the arbitral tribunal has to be a national of a State, with which each Party maintain diplomatic
relations.
4 — If the deadlines specified in paragraph 3 of this
article are not complied with, either Party may, in the
absence of any other agreement, invite the President of
the International Court of Justice to make the necessary
appointments.
5 — If the President is prevented from doing so, or is
a national of either Party, the appointments shall be made
by the member of the Court who is next in seniority and
who is not prevented from doing the appointments and not
a national of either Party.
6 — The Arbitral Tribunal shall define its own rules
of procedure.
7 — The Arbitral Tribunal shall decide on the basis of
the provisions of this Agreement as well as of the generally
accepted principles and rules of international law.
8 — The Arbitral Tribunal shall decide by majority vote.
9 — The decisions of the Tribunal shall be final and
binding for both Parties.
10 — Each Party shall be responsible for the costs of
its own member and of its representatives at the arbitral
proceedings. Both Parties shall assume an equal share
of the expenses incurred by the chairman, as well as any
other expenses.
11 — The Tribunal may make a different decision regarding costs.
Article 11
Disputes between a Party and an Investor of the other Party

1 — Any dispute which may arise between an investor
of one Party and the other Party concerning an investment
of that investor in the territory of the latter Party shall be
settled amicably through negotiations.
2 — If such dispute cannot be settled in accordance with
paragraph 1 of this article within a period of six (6) months

from the date of request for settlement, the investor may
submit the dispute to:
a) The competent courts of the Party in which the investment was made; or
b) The International Centre for the Settlement of Investments Disputes (ICSID) through conciliation or arbitration,
established under the Convention on the Settlement of
Investments Disputes between States and Nationals of
other States, opened for signature in Washington D.C., on
March 18, 1965; or
c) An ad hoc arbitral tribunal established in accordance
with the arbitral rules of the United Nations Commission
on International Trade Law (UNCITRAL); or
d) Any other arbitration rules, provided that the State
party to the dispute gives its consent.
3 — The decision to submit the dispute to one of the
above mentioned procedures is final.
4 — Without prejudice to paragraph 3 of this article, if
the investor chooses to solve the dispute in the national
courts of the Party where the investment was made and
if no decision has been awarded after a twenty four (24)
month period, the investor may submit the dispute to international arbitration in accordance with paragraph 2 of this
article, notifying the national court of this decision.
5 — The award shall be final and enforceable for the
parties and shall not be subject to any appeal or remedy
other than those provided for in domestic laws or regulations. The award shall be enforceable in accordance
with the domestic law of the Party in whose territory the
investment was made.
6 — Once the judicial or arbitral proceedings have terminated and a Party has failed to abide by or to comply
with the award rendered in compliance with this article,
both Parties may exceptionally use diplomatic channels in
order to guaranty the enforcement of the said award.
Article 12
Consultations

Representatives of the Parties shall, whenever necessary,
hold consultations on any matter relating to the interpretation and application of this Agreement. These consultations
shall be held on the proposal of one of the Parties, which
shall, if necessary, propose meetings at a place and a time
to be agreed upon through diplomatic channels.
Article 13
Entry into force

The present Agreement shall enter into force on the
thirtieth day following the receipt of the last written notification through diplomatic channels, stating that all the
internal legal procedures for its entry into force have been
fulfilled.
Article 14
Duration and termination

1 — The present Agreement shall remain in force for a
period of ten (10) years.
2 — Unless either Party notifies the other, in writing and
through diplomatic channels, of its intention to terminate
the present Agreement at least one year before the end of
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the initial ten years period, the present Agreement shall
remain in force for indeterminate periods of five years.
3 — After the initial period of ten years, either Party
may terminate at any time the present Agreement by giving
at least one year’s written notice to the other Party. The
notice shall be sent through diplomatic channels.
4 — In respect of investments made prior to the date
of termination of present Agreement, the provisions of
articles 1 to 12 shall remain in force for a further period
of ten years from the date of termination.
Done at Lisbon on this sixteenth day of 2009 in duplicate
in the portuguese, serbian and english languages, all texts
being authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the english text shall prevail.
For the Portuguese Republic:
Maria Margarida Figueiredo, Director-General for Technical and Economic Affairs of the Ministry of Foreign
Affairs.
For the Republic of Serbia:
Dusko Lopandic, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Serbia to the Portuguese
Republic.
Decreto n.º 2/2010
de 8 de Março

A República Portuguesa e a República do Uzbequistão
com vista a promoverem a cooperação no domínio económico e reconhecendo o papel desempenhado pelos fluxos
de investimento no reforço da cooperação económica e
na promoção da prosperidade dos dois países assinaram
um Acordo sobre Promoção e Protecção Recíproca de
Investimentos.
O Acordo visa criar condições favoráveis aos investidores de ambos os Estados para que, no desempenho das suas
actividades económicas, se estabeleçam no outro Estado
com benefícios mútuos.
A concretização deste objectivo passa por nenhuma das
Partes sujeitar os investimentos realizados no seu território por investidores da outra Parte a medidas de carácter
discriminatório ou injustificadas.
O Acordo visa ainda proteger os investimentos de acções
de expropriação, nacionalização ou de outras com efeitos
equivalentes, permitindo que tal possa ocorrer apenas por
força de lei, na prossecução do interesse público, sem
carácter discriminatório e mediante pronta indemnização.
Prevê, também, a compensação por perdas em caso de
conflito armado ou situações idênticas, estabelecendo o
direito à devida restituição ou indemnização em termos
idênticos aos praticados para os investidores nacionais de
cada uma das Partes.
No respeito pela soberania e pelas leis do país receptor,
o presente Acordo protege ainda a transferência de capitais
com vista à promoção da prosperidade económica dos
dois Estados.
Assim:
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo aprova o Acordo entre a República
Portuguesa e a República do Uzbequistão sobre a Promoção e a Protecção Recíproca de Investimentos, assinado
em Tashkent, em 11 de Setembro de 2001, cujo texto, nas

versões autenticadas nas línguas portuguesa, uzbeque e
inglesa, se publica em anexo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de
Janeiro de 2010. — José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa — Luís Filipe Marques Amado — José António
Fonseca Vieira da Silva.
Assinado em 22 de Fevereiro de 2010.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 25 de Fevereiro de 2010.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.
ACORDO ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA
E A REPÚBLICA DO UZBEQUISTÃO SOBRE A PROMOÇÃO
E A PROTECÇÃO RECÍPROCA DE INVESTIMENTOS

A República Portuguesa e a República do Uzbequistão,
adiante designadas como Partes Contratantes:
Desejando intensificar a cooperação económica entre
os dois Estados;
Tendo em vista o encorajamento e a criação de condições favoráveis para a realização de investimentos pelos
investidores de qualquer das Partes Contratantes no território da outra Parte Contratante na base da igualdade e
do beneficio mútuos;
Reconhecendo que a promoção e a protecção reciproca
de investimentos nos termos deste Acordo contribuirá para
estimular a iniciativa privada;
acordam o seguinte:
Artigo 1.º
Definições

Para efeitos do presente Acordo:
1 — O termo «investimentos» compreenderá toda a
espécie de bens e direitos investidos por investidores de
uma das Partes Contratantes no território da outra Parte
Contratante, incluindo em particular mas não exclusivamente:
a) Propriedade sobre bens móveis e imóveis, bem como
quaisquer outros direitos reais;
b) Acções, quotas ou outras partes sociais que representem o capital de sociedades ou quaisquer outras formas
de participação e ou interesses económicos resultantes da
respectiva actividade;
c) Direitos de crédito ou quaisquer outros direitos com
valor económico;
d) Direitos de propriedade intelectual, tais como direitos de autor, patentes, modelos de utilidade e desenhos
industriais, marcas, denominações comerciais, processos
técnicos, know-how e clientela (aviamento);
e) Concessões conferidas por lei, contrato ou acto administrativo de uma autoridade pública competente, incluindo
concessões para prospecção, pesquisa e exploração de
recursos naturais.
Qualquer alteração na forma de realização dos investimentos não afectará a sua qualificação como investimentos,
desde que essa alteração seja feita de acordo com as leis

