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[ GREEK TEXT – TEXTE GREC ] 

 

ΣΥΜΦΩΝ1Α ΜΕΤΑΞΎ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜ[ΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΙΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔ ΥΣΕΩΝ 

Η Κυβέρνηση της ΚυΠΡΙa.1C1;ς Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της 

Μολδαβίας (στο εξής καλούμενες τα «;:υμβ~λλόμενα Μέρη»), 

Εmθυμώντας να αναπτύξουν και να ενδυναμώσουν την οικονομική συνεργασία 

μεταξύ των δύο χωρών πάνω σε αμοιβαία βάσΤ] και προς αμοιβαίο όφελος, 

Επιδιώκοντας να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τις επενδύσεις των επενδυτών 

του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, 
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Εχουν συμφωνησει ως aίcoJ\.oueroc 

ΆΡΘΡΟ 1 

OptCiuot 

Για του, σκοπουc τη' ΣυUCDωνιαc αυτη' 

Ο ΟΩος «επενOυσΕΙC}} θα "tεριλαμΒανεt l,-αθε ':1.00( ε\.ερνητικου ~oυ =τενδυεται με 

Σ;COπo την εΕα.σφα.λιση οικονομικ:ου οφελου, η αΛ.λου εmχειpημαΤΙKOυ O1Cοπου απο 

cπ:::vδυτε:: ενο.: τω'\ ::υιιβα.,v..οu:νων ιylcDcί)'\ GΤC ε3αφο_ ~oυ αΛ.ι .. ου ~υιιBαι"Λ.Oιίενoυ Μ::ρου.: 

συμωωνa u.E τη νομοθεσια και κανονισuουc του τεΛευταιου και θα περιλαιιβανει. ιδιαιτερa 

ar.J.a 071 αποκλεΙσΤ1κα 

ια) ΊCινητη και ακ:ινητη περιουσια καθωc και οποια.δηποτε σJ .. 'λα. περιουσιακα 

Οl1cαΙQματα. 

(β) δ1.1<αιωματα απο ι.ιετο)'ε: ϊρε:ογραφα. nαιΡε1.ων η οποιαδηποτε αλι .. η μορφη 

συιιμετοχη, σε ετα.ιρειε, 

(γ) χρηματικεc: η αλλες απα,1.τησεις η δι",-αιωματα που έχουν οιχ:οvομι.ιcη etξιο., 

(δ) δικαιωματα. -τνευμ.α.τικης ιδιο'ΚΠ]σιαc. τεχνικε, διαδικασιεc: και τεχνογνωσιαι; 

0χοιαδηποτε διαφΟΡΟΠΟΊηση στη μορωη που το ενεργητικο εχει ~εvδυθει η 

επενδυθεί ξανά δεν θα επηρεαζει το χαρακτηρα του ω, επενδυση οταν αυτη η etλλαγη 

δεν αντιβαινει τους ν6L1.0υς και κανονισμου, του ΣυuβαJJ,ομενου Μέρου, στο έδαΦQC 

του οποιου :::γιναν οι επενδυσεις 

2 Ο ορο, ω;;ισοδημα» σημαινει τα καθαρα ποσα που ΠΡOEΡΧOVΤαι απο τις επενδυσεις για. 

μια oρισμΕVΗ χρoνι1C1Ί περιοδο σπω, μερισματα ~ρδων. ΤΟΚΟL δικαιωματα χαι α"J.J...α τελη. 

εσοδα από τη\ ολικη η μεΡΙk-η ρεοστοποιηση των επενδυσεων καθως επισης και οποια.δηποτε 

αΑ:λα ποσά που πΡο)(\)πτουν απο τετοιες επενδυσεις κα\. που θεωρουνται ως εισοδημα 

συμφωνα u.ε τη' ':'Γιοθεσια της φιλOCΕVOυσΑC "ωρα, 

3 Ο ορος «επενδυτηι:» σημαινεt 

(α) Για την Κυπριακη Δημαιφατια 

(1) φυσικα προσωπα πο\) εχουν την υπηκοοτητα της Κυπριακης ΔημΟ1Cpαnαc με 

βαση τους νομου, 'IroΙ ι-.ανονισμου, της 

(ιι) Νομικά προσcoπα που εγκα.θιδρυθηκα.ν η δημιουργηθηκαν με βαση τη 

νομοθεσια της Κυπριαιa,ς Δημοιφατιας ~αι που έχ.ουν την εδρσ. τους στο 

εδc.φος της Κυπριαλ'lς ΔημOKρατιΑC 
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(β) Για τη Δημοκρατια της Μολδαβίας 

ω φυσικα προσωπα που κατεχουν την υπηχοοτητα της Δημ01φατtας της 

Μολδαβιας με βαση τη νομοθεσια. της, 

(ιι) νομικα προσωπα η αί.λη νoιιιιcΗ ovτoτητα που εγ'Κα.θιδρυθηκαν η 

δημΙOΌργηθηlCC1ν με βα.ση τη νομοθεαια της ΔημΟ1ψα.ταις της Moλδαβtα.ς 

Ίαιθως και εmχεψηματιες που εχουν μOVΙUα την έδρα τους 1ΦΙ εκτελσυν 

εργασιες στο εδαφος της Δημοκρατιας της Μολδαβιας ι....α.θωι: και 

επιχειΡηματιες 

4 Ο όΡοC «εδαφη) σημαίνει, 

(α) αναφoρι1Cα με την KuTtpw.1Cή ΔημΟ1Cρατια, Q ορο, "έδαωος" σημαΙΥ6Ι το 

εοαφος, τον εναεριο Άωρο και τα χ'<ορ\κα ΟΟατα καθως εmσης και την 

Απο'Κλειοτιτη Οικovομικ:η Ζωνη 'Και την 1>φα.λσlφηπιδα που επεκτεινετα.1 

πέρα.v σπο τα ορια των χωρικων υδατων επι της οποιας η Κυπριατη 

ΔημΟκΡα.τια έχει δικαιοδοσία και εξασκει lClJptapxια και ιαιριαρχικα 

δΙlCα.uoιιατα με βαση το οu:;θνες δι'Καιο 

(β) roια.φορuca με τη ΔημΟΚΡα:nα. της Μολδαβιας τη γεooγpαφι1Cη πεΡ'ΟΧΤΙ που 

περ1.λαμβανει το έδαφος }CX\ '\)1tεδαφος, τα νερα κα.ι τον εναεΡ1.0 χωρο πανω 

ωto το εδαφος 1Cα.1 τα χωρικα υδατα επι των οποιων η Δημοκρατιας της 

Μολδa.βw.ς έχει δ\\Cαιroμα. νο. εCα.σκεί 1CUριαρχι1CQ, δΙ1Cα.ιαιucιτα και διιcα.ιοδοmα 

με βο.ση τη νομοθεσια της 1Cnt το διεθνες δι-κ:πιο 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ποοαιθψαι και Ποοστασίσ. των Επενδυσεων 

Κα.θε !'1>μβα.λλομενο Μέρος θα. ΕWαpρννει 1CQ.t θα ε%T.τρέπεl. επενδυσεις στο έδαφος 

του από επενδυτες του αλλου ΣυμβαJJ..οu.ενου Μερους 

2 Επενδοοεις επενδυταιν του ενο, Συμβαλλομενου Μέρους που εγιναν στο εδαφος του 

αλλaυ ~υμβαλλόμενoυ Mtpo'IJc συμφωνα με τη νομοθεσιο. και ΤΟ'ΙJς "ιCQ.νOνισμoί3ς του, θα 

εχουν νoμι1Cη προστασία και μεταχειρ\ση οχι λΙΎότερο ευVΟΙlcr\ απο α.υτη που παρεχεται στις 

επενδυσεu:. των BL1CroV του επ..ο:νδυτων η των επενουτroν οπο\ουδηποτε τρnΟΌ Kpatouc, 

οποιασηποτ.: απο τις δυο εινα1 η πιο ευνοιh.., "ιια τον ε;τενδυτη 

3 Ε1.δικ:α,. το καθε Συμβαλλομενο Μεραc δε θα. εμποδισει με παpαλaΎα, αμφιΛ.εί'oμsνα η 

μετρα διακρισης τη λε\ταυργια &ιαχειριση, συντη ρηση , χρηση. απολαυση η δια.θεση των 

επενδυσεων -του F:'(1.vrrv στο έδαΦός του απο eπενουτέc: του aλλoυ Συμβαλλομενου Μέρου, 
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4 Σε ιεριπτωσειc επανεπενουσεων τα σχετucα εισaδηματα θα απoλαμβανoυv την Ί.Οισ 

μεταχεΨ1.ση όπως 0\ αρχικ.εc επενδυσειc 

ΆΡΘΡΟ 3 

EΘVικη M§!ιrrειoιση και ΜεταΎειοισπ 'tou Πλεον Ευνοουl1ενου Koάτoυ~ 

Το mθε Συιιβα.λλοιιενο Μερος θα παρέχει στο έδο.φοl.. του στις επενδυσειc και στα 

εισοδηματα των επεvδυτων του αλλου ~υμβα.Λλoμενoυ Μέρους. μεταχειριση η οποια δεν θα. 

ειναι λιγοτεΡΟ ευνΟιΊςη απο αυτη που "tO.οεχει στις επενδυσειι: και στα εισοδηματα των δικων 

του επεvδυτων η στις επενουσειι; και εισοδηματα επενδυτων τρ\των χωρων οπο\αδηποτε 

μεταχειριση ει ναι πιο ευνοικη στου, επενδυτεc του αλλου ::υuβαλλοuενου Μέροoc 

Κσ.νενα ~υμβαι.λοll.ενο Μεροc δεν θα παρε--ι.ει στο εδαφοc του στους επ....ςγδυτες του 

αλλου Συμβαλλoμ.vc;ιo'\) Μερου, σ' οτι αφορα την αναπτυcη διαχειριση, συVΤΗpηση. χΡηση. 

σ.πολαυση. αναπτυξη η δl.αθεση των επενδυσεων τους, μεταχεΊριση λιγότερο ευνοι},..-η απο 

αυτη που παρεχει στους δΙΊCOυς ΤΟ'\) επενδυτες (η στους επενδ'\)τες οποιουδηποτε τΡιτου 

Κρατους, οποιασδηποτε (ΣΠΟ τις δυο μεταχεφίσειc είναι η πιο ευνο\κη "(l.Q. τον επενδυτη) 

3 Η μεταχειΡιση που παρέχεται βασει τω\ παραγράφων 1 και ~ το'\) παpovτo:: Αρθρου 

δεν θα ερμηνευεται με τροπο που να υΠΟχΡεωνει ενα απο τα Συμβαϊλομενα Μερη να 

παραχ.ωρησει σε ε7tενδυτές του αλλου Συμβαλλομενου Μερουι:, μεταχεψιση, προνομιο η 

πλεOνεlCtημα πο'\) απορρεει απο 

(α) το ότι ειναι μελα: σε η/απο συνεργασια με υφισταμενη η μελλOVΤΙί>..ϊ1 ζωνη 

ελευθερου εμποριου τελωνειακη ενωση OtKOVOLt.\.1Cη ένωση, κοινη αγορα η 

παροιιοιας ιιορlOης διεθvηc συμφωνια στην οποια ΟΠΟΙ0δηποτε από τα ~υμβαλA.oμεvα 

Μερη συμμετει.:ει η δυνατο να συμLlετασχει και 

(β) Σuuφωvιεc ΑποωυΥης Διπλη" ΦOPOλoγlαC η άλλες διευθετησεις που αφορουν 

εCολσ1Ul.ηρου η κσ.τα 1αιDΙΌ Ασνο θεματα φοροΑογιαc 

.i Η μεταχεψιση που ανααιερεται στιc παραΎραωους 1 "αι 2 του Αρθρου αυτου θα 

-ταοαχωρειται με βά.ση την αμοιβαιοτητα 
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5 Καμια πρόνοια σε αυτη τη :υμφωνία δεν θα. εμnοδισε1. κανενα α1tO τα. Συμβα.λλομενα. 

Μερη να εφαρμοσε1. νεα μετρα μεσα στα πλαισια της αvα.πτuCΗς της περιφερεια.της 

συνεργασιαι:: που αναφερεται στην -ταραγραwο 3(0.) αυτου του -\ρθρου τα οποια. μεψα θα. 

αvt1.ΚOoταστησoυν τα μετρα που εφαριιοί:οντα.ν προηγουμενως από Oo'IJtO το σ1.ηKBΚPΙΙΙΕVO 

::υιιβαλλομενο Μέρο, 

ΑΡΘΡΟ ιJ 

Α -ται .. λοτοιαιsm 

Eτενδυσειc εrcεvδυτων του ενοι:; των ~υιιβαλλoμενων Μερων στο εδαφοc του αλλου 

~υμβαλλoμεν()υ Μερους δε θα εθνι1Cοπο\ουνται η απctA.λοψιcovοvται η θα υποκεινται σε 

με-φα που ισοδυναμουν με εθνιχοποιηση η απαιλοτριωση (στο ε.:ης αποκαλουμενα 

«απαλλοτριωση»). εr::τoς αν τα. μετρα λαιιβανονται για. το δημΟσ\Ο συμφέρον, λαu.βαvονται 

συμφωνα. με τη νομ1.ιιη διαδΙΊCΑσ\α δεν ειιπεριεχουν διαιφιση και συνοοευονται σπο την 

ΊCαταβOλη άιιεσης, επαρκους και αποτελεσματιτης αποζημιωσης 

.2 Η αποCημιωση αυτη θα ισOδυνo.uει με την εμπορικη αξια της επενδυσηc που 

απαλλοτριωθφ'Ε αμεσως πριν την απαλλοτριαιση η τη δημοσιοποιηση της εmxεψενης 

απα.λλοτριωσης, με τροπο ωστε να. μην ετηρεα.στει η αe.ia. τηι:: επενδυσης, 0ποιοδηποτε 

πραγμα.ΤΟΠΟ1.ηθει ναιριτερα. Η αποζημιωση θα πληρωνεται σε ελευθερα μετατρεψιμο 

νομισμα 'Και θα μπορει να μεταφερθεΊ χαιρις χαθυστερηση Η αποζημιωση θα. περιλα.μβανει 

ΤΟ 1<0 ι απο τη\ ημερομηνια τη' απα.λλοτοιωσης μεχΡΙ την ημέρα πληρωμης με βάση το 

εmτσιαo της αγορα, που ισ,(ΙJει την ημερα της μεταφορά., 

3 Οι προνοιε: του Άρθρου αυτου θα. ισχυουν JCαΙ σε περιπτωση που το ενα 

ΣυμβαΛλομενο Mέpoc απα.Α.λοτριωνει τα περ'l.ουσιο.'Κσ. σΤΟ1.χεια μια.ι:: εταιΡεια., ίου 

δημιoυρνηθηιa: με βαση το VOu.o στο ε6αωο.:: του '1\.'1]1 στην ο-τοια. επενουτ:= του α.Μου 

Συμβα.λλοιιενου Mepouc εχουν μετοχε.:: 

ΆΡθΡΟ 5 

ι\.ΠΟC'!1uιroσεις 'ιια Znuu: 

Επενδυτε: του ενο, ::υμβω..λoμεvoυ Μερουι:: οι οποιοι έ-ι..ο'\Jv υποστει (ημ,ές crn: 

επενoυσειc τους στο εδαφος του αλλου ~υμβα/..λoμενoυ Μερου, λογω πολεμου η αλλης 
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ένοπλης διαμάχης, επανάστασης, κατάστασης εθνιιcής aν~ϊ1ς, σύy1cρoυσης, ή τα.ρα.χής, θα 

απολαμβάνΟ'\)"\ι α.πό το άλλο Συμβα.λλόμενο Μέρος με,αχείριση, σε ότι αφορά αποκατάσταση, 

αποζημίωση, αμοιβή ή άλλη διευθέτηση όχι λιγότερο ευνοί1\."; από εχείνη που παρέχεται από 

το άλλλJ Συμβαλλόμενο Μέρος στους δικούς του επενδυτές ή σε επενδυτέ; οποιουδήποτε 

τρίτον Κράτους, όποια είναι mo ευνοϊ",,, στους επενδυτές το\,) άλλου Συμβαλλόμεναυ 

Μέρους. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΜεταlOοοέ: 

1. Το JCdee Συμβαλλόμενο Μέρος θα εγγυάται στους επενδυτές του άλλου 

Συμβαλλόμενου Μέρους μετά την ολοκλήρωση των νομισματικών υποχρεώσεων, την 

ελεύθερη μεταφορά όλων των πληρωμών που σχετίζονται με nς επενδύσεις. Οι μεταφορές 

θα γίνονται χωρίς καθυστέρηση, σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα και με βάση την 

τραπεζιτt1αΊ ισοτιμία συ ισχύει τη μέρα της μεταφοράς. 

2. Οι μεταφορές αυτές θα περιλαμβάνουν ιδιαίτερα, αλλά όχι απoteλειστιιcσ.: 

(α) το αρχικό lCεφά.λα.ιο 'Και πρόσθετα ποσά Ύl.CI τη συντήρηση και ανάπτυςη της 

επένδυσης, 

(β) "'--έρδη, τόκοι, μερίσματα και ά.λλα ε~σoδήματα , 

(γ) ποσά για την αποπληρωμή δανείων που σχετίζονται με την επένδυση, 

(δ) δικαιώματα και άλλου είδους αμοιβές. 

(ε) έσοδα από τη μερι'1Cή ή oλι1Cή ίtώληση ή ρευστοποίηση των επενδύσεων, 

(στ) ημερομίσθια και άJJ"ης μορφής απολαβές πρoσωΠΙΊCoύ από το εξωτερικό που 

εpγoδoτoύνtαι για σκ:Dπούς της επένδυσης,. 

(ζ) αποζημίωση ή άλλες πληρωμές που αναφέρονται στα Άρθρα 4 και 5 της Συμφωνίας. 

'"'ι Μετα.φορές που γίνονται με βάση την παρούσα ~υμφωνΙα θα γίνονται χωρίς 

ιcαθυστέρηση, σε ελεύθερα μεταφέvιμο νόμισμα, με βάcrη την επικρατούσα συναλλαγμα.τt"--Tι 

αξία Ίια τρέχουσες συναλλαγές κατά την ημερομηνία της μεταφοράς. 
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ΆΡΘΡΟ 7 

Υ ΠΟ Kατα.σταιrn 

Αν ενα απΌ τα Zυμβα.ιλoμcνα Μερη η ο εξoυσιoδoτημεvoς ε10tροσωπος του προβει 

σε πληρωμη επενδυτων με βαση εγγυητικο έγνραφο η ασφαλιστικο συμβόλαιΟ που παρεχε1. 

καλυψη σε επενδυση Ο'ΤΟ εδαιοος του αλλου Συμβαλλoμεvoυ Μέρους, το δευτερο 

Συμβαλλ.oμεvo ΜεΡος θα αναγνωοισει τη μετα.βίβαση οποιουδηποτε δικαιωμα.το, η 

απαιτησεως του ε"t.,.'='Vδυτη ΠDΟ::' το ποωτο ::::υμβαί':"οuενο Μερaζ η τον ε:ουσιοδοτημενο 

ε;στροσωπο του καθαις επισης και του δn~αιωu.αΤΟζ του πρωτου ~υμβαλλoμενoυ Μερου, η 

του εςoυσιoδoτημεvoυ εκπροσωπου του με βαση την υποκαταστα.ση, να ασκησει τα 

δικαιωματα 'Και τις α.παιτησειc του προκατοχ.ου του στον τιτλο 

2 Σχετικα με τη μεταφορα των πληρωu.ωv στο Συμβαλλομενο Μερος η στον 

εξoυσιoδoτημεvo ε1-..ϊtpoσωπo του με βαση την πιο πανω διευθέτηση, θα ισχυουν οι προνοιεc 

του Άρθρου 6 της παρουσας Συu.φωνιαι:: 

3 Διαφορές μετα.ξυ ε:νος ~υμβαλλoμενoυ Μέρους κα.ι ενόc ασφαλιστη θα εmλυoνται 

συμφωνα με τις προνοιες του Αρθρου 1 Ο τη' παρουσαc Ζυμφωνιας 

ΑΡθΡΟ 8 

E(DaQILOyn • ιU.λαιν Όσων 

Αν οι ΠDονοιες τη, νομοθεσιας οποιουδηποτε απο τα Συuβαλλόμενα Μερη η 

προνοιε.: διεΘVoυς συμφωνιαc μετα.ξυ των :Ξ:υuβαλλομένων Μερων. περιεχουν τωρσ. η στα 

μελλον 'Κανονες γενικης η ε':ΕισΙlCευμενης φυσεω ... που παρεχουν δικ:αιωμα σε ε"tεVδυσειc 

επενδυτων του αλ.λου Συμβαλλομενου Μεοουι: για. μετα,χ:ειοιση πιο ευνο\. ... -η απο αυτη που 

παρεχεται απο την παρουσα :'uu.φώνια οι κανονες αυτοι στο βa.θμο που :ιναι πιο ευνοικοι. 

θα υπερισχυουν τη::: -ταρουσαι:: ;;'υμφων1αc 
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ΆΡΘΡΟ 9 

Διευθέτηση Διαφ()ρών l1εταΕ.ύ των !:υI16αί.λομεναιν ΜεΡών 

Ι. Οποιεσοηποτε διαφορες μεταςU των ~υμβαλλΟI.lε;vων Μερών ΣXEnrcci u.e την ερμΤ]νεία 

η δφαρμογη της Συμαιωνιας αυτης θα επιλυοντα:ι.. στο μέτρο του δυνα.τού, μέσω 

διαβουλεύσεων μέσω της διπλωμαΤΙ"'''ς οδου 

Αν η δισφορα. δεν μπορεί να διευθετηθει με αυτό τον τρόπο μέσα σε έξι μήνες, από 

την εvα.pςη των oιa.πρα:yμα.τευσεων. θα υποβαλλεται, μετά. από αίτημα ενός των 

~υμβα.λλoμένων Μερών, σε διαιτητι1CΟ δι.καστηριο 

~ Το Διο.ιτηnκό Δικαστηριο θα συσταθει ως αlCολουθως Το καθε ενα ClJ-τό τα 

~υμβαλλόμενα Μερη θα διορισει ενα μέλος του Δικαστηριου 1Cαt τα δύο αυτά μέλη με βαση 

την παραγρα,φο 5 του . i\ρθρου αυτου θα επιλέcουv ενα πολίτη τρίτου Κράτους, ο οποίος, 

αφού εΥιφιθεί α.πο τα δυο :υμβαλλόμενα Μέρη, θα διορισθεί ως Προεδρος του Δικαστηριου. 

Ία μέλη του ΔΙ1-:α.στηριου θα. πρεπει να καθοριστουν μεσα σε 3 μην ες ενω ο Πρόεδρος μέσα. 

σε 5 μήνες από την ημερομηνία που το εvα απο τα Συμβω.λομενα Μερη εχ.ει ειδοποιήσει το 

άλλο on ΠΡοnθετaι να. υποβάλει τη διa.φopα σε διαιτησια. 

4. Αν μεσα στις -χρονικες περιόδους που αναωερονται στην παρα.γραφο 1 του Άρθρου 

α.υτου δεν έχ.ουν γινει οι ανσ.γκαιοι διορισμοί, ένα απο τα. δύο Συιιβαλλόu.ενα. Μερη μπορεί. 

να. καλεσει τον Προεδρο του Διεθνους Δικαστηρίου για να προβει στους αναγκα.ιους 

διορισμούς. Αν ο Προεδρος εiναι πολιτης οπο\Ουδηποτε απο τα. Συμβα.λλομ.ενα Μερη. η σ:v 

παρεμποδίζεται καθ' οιονοηποτε τρόπο να αι:n..ϊ10ει τα καθηκοντα αυτα., ο Αντιπρόεορος θα 

χληθει να κανε1 τους αναγιcα.ιους διορισιιους Α..ν Q AντuφoεoΡOς, ετνα.ι πολιτης 

οποιουδηποτε Q.ι"tO τα. ~υuΒα)J..όμενα ΜεDη η αν πα.ρειιποδίζεται να. ασκησει τα 1Cαθηκaντα 

αυτα. το ε:τομενο στην ΙΕοαοχια μελο.; το\, Διεθνου; ΔΙ1CCΙστηΡΙOυ, που δεν ειναι πολίτης 

οποιουδήποτε α.πό τα ~υμβαλλοuενα. Μερη, θα. κληθει να καμει τους αναl"καιους διορισμουc. 

5 Προεδρο, του Δικα.στηριου θα ειναι πολιτης TPl.to,!) Κρατους με το 0ΠΟΙΟ και τα. δυο 

Συ μβσ.λλομενα Μερη έχουν 01.ΠλωμαΤΙΊ<:::ς σχεσεις 

6 Το Διαιτητικο Διιcαστηριο θα. παρει την απόφαση του σύμφωνα με το νομο, 

συμπεριλα.μβανομενης της πσ.ρουσας Συμφωνιας χα.ι άλλων σ'Χετικων !υμφωνιών μεταξύ 
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των δύο Συμβαλλομένων Μερών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου που βρίσκονται σε 

εφαρμογή. 

ί, Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα καθορίζει τη διαδικασία που θ' ακολουθεί, εκτός l\:at αν 

τα δύο Μέρη αποφασίσουν δια.φορετικά.. 

8. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα πάρει την απόφασή του με πλειοψηφία. Η απόφαση θα 

είναι .ελεσ{διτη και δεσμ.ευτι'lCή κα.ι για τα δύο Μέρη. 

9. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναλαμβάνει τις δαπάνες του δικού του διαιτητή 1Ca'!. 

της εκπροσώπησής του στη διαιτητ\1\.'"ή διαδικαmα. Οι άλλες δ απά.νες , περιλαμβανομένων 

των δαπανών για τον Πρόεορο θα αναλαμβά.νονται ισομερώς από τα δύο Συμβαλλόμενα 

Μέρη. Το Διαιτητικό Δικαστήριο μπορεί όμως στην απόφασή του να καθορίσει ότι f:να 

μεγαλύτερο ποσοστό των δαπα.νών θα καλυφθούν από το ένα ~υμβαλλόμεvo Μέρος mι αυτή 

η απόφαση θα είναι δεσμευτική και στα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη. 

ΆΡθΡΟ 10 

Διευθέτησrι ΔιαφοΡών u.ε'rα~ύ ενό; Επενδυτή και 

Ενό, Συu6αλλόu.ενσυ Μέρους 

1. Οποιαδήποτε διαφορά που δυνατό να προκύψει μεταξύ ενός Συμβαλλόμενους 

Μέρους και επενδυτή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ΣXεηlCά. με την επένδυση στο 

έδαφος τους άλλου ~υμβαλλόμεvoυ Μέρους, θα επιλύεται φιλυcά μέσω διαβουλεύσεων και 

διαπρσ:Υματεύσεων. 

Αν η διαφορά δεν μπορεί να διευθετηθε, με βάση την παράγραφο Ι, μέσα σε περίοδο 

έ~ι μηνών c:.πό την ημερομηνία που ένα μέρος στη διαφορά ζήτησε φtλ"ιτη διευθέτηση ο 

:;πενδυτής μπορεί να υποβάλει τη διαφορά. για διευθέτηση: 

(α) σε αρμόδιο δ1.1Cαστήριο ή όργανο δ1αιτησϊας του Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του 

οποίου έγινε η επένδυση, 

ή 
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(β) σε έκτακτο διαιτητικό δΙ1Cαστηριο που θα συσταθεί με βά.ση τους Κανονισμούς 

Διαιτησίας της ΕmΤΡοπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές ΕμΠΟΡΙ1CO Δηcαιο 

(UNCΠRAL) 

ή 

(γ) στο Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορων (lCSID) (που αναφέρεται ως το 

«KένtρO») που ιδρύθηκε με βάση τη «Σύιιβαση της 18 ης Μαρτίου 1965 (της Qυάσιγk-rον) για 

την Επίλυση Επενδυτι'Κων Διαφορών μεταξυ Κρατών και Πολιτών άλλων Κρατών» (που 

αναφεΡεται ως η «Συμβα.ση»). σε περιπτωση ου χαι τα δύο Συιιβαλλόιιενα Μέρη είναι μέλη 

της Σύμβασης. 

η 

(δ) στο Διαιτητικό Ινοτιτουτο του Διαιτητικού Δι'Καστηρίου του Εμπορικού Εmμελητηρίου 

στη :τοΚ",,(όλμη, 

η 

(στ) στο Δισ.Ί.τητικό ΔΙ1Cαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού ΕmμελητηΡΊ.ου στο Παρίσι 

3 Μια εταιρεια που ιδρ"όθψςε με βάση τους Ύόu.ους που ισχύουν στο έδαφος του αλλου 

Συμβαλλόμενου Μέρο\lς 1CQ.t στην οποία, πριν τη διαφορά, επενδυτές του ωλου 

Συμβαλλόμενου Μέρους κατεχουν την πλειοψηφία των μετοχων , θα θεωρείται με βάση το 

Αρθρο ~S(2)Jβ) της ({Σύμβασης,) που αναφέρεται στην παρα'Ύραφο 2("1) α:υτου του Αρθρου, 

ως ετα.ιΡεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μερους σε σχεση με αυτη τη «Συμβαση» 

4 Η αποφαση της διαιτησίας θα ληφθει με βά.ση τις πρσνοιε; τη; παρουσας Συμφωνιας, 

lCαΙ τις αρχές του διεθνούς οιχαιου που βρισιcovτιxι σε Ί.σχυ 

5. Η διαιτητική αποφαση θα ειναι ~λεσίδικη και δεσμευτική και για τα δυο Μέρη στη 

διαφορα και η εφαρμογη της αποφασης θα γίνεται συμφωνα με την εΘVι,,'li νοuοθεmα που 

ισχύει στο εδαφος του :;υμβαλλOΜΕVOυ Μερους που πρσγματοποιη9ηκε η εΠΕVδυση 

6 Κατά τη διάρκεια της διαδικ:αmας της διαιτησίας η της εφαρμογης της αποφασης της 

διαιτησίας το Σ\)μβαλλ.όμενο Μέρος στη διαφορα δεν θα μπορεl. να εγεψει ενσταση η να 

υποστηριςει οτι ο επενδυτής του αλλου Συμβαλλομενου Μέρους έχει πάρει αποζημιωση -για 

όλη η μερος της ζημιcι.ς. με βιχση ενος ασφαλιστικου ή εγνυητικου συμβολαιου, εναντι 

πολ1.τικων nvδνvων 
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ΑΡΘΡΟ 11 

Δ ιαβoυλεύgειs 

Aντmρόσωπo\ των ~υμβαλλoμΈVων Μερών θα μπορούν, όταν είναι αναγ1<:αίο, να 

q.ouv διαβουλεύσεις με σκοπό την εξέταση της υλοποίησης της Συμφωνίας. Οι 

διαβουλεύσεις θα γίνονται μετά από αίτημα του ενός ~1)μβαλλoμtνoυ Μέρους σε τόπο και 

χρόνο που θα συμφωνείται μέσω της διπλωματικής οδού. 

ΆΡΘΡΟ 11 

. Αλλεc ΠρόνΟ1ες; 

1. Καθένα α.πό τα ~1)μβαλλόμεvα Μέρη θα. εξετάζει με ίcαλή πίστη 1Cαot. σύμφωνα με 

τους νόμους, κανονισμούς 1<:αι τις ακολουθούμενες διοικηηκές οιατάξεις, αιτήσεις για την 

είσοδο κα-ι παραμονή '(ων επενδυτών, υπαλλήλων 1<:α.ι εΡΎατών του άλλου :υμβαλλόμενου 

Μέρους, που συνδέονται με δρα.στηριότητες σχετικές με τις επενδύσε1.ς. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δε θα αποκλείουν ή παρεμποδίζουν -ης ετα.ιρεiες μεταφορών 

του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ΊCαι, σύμφωνα με τους νόμους 1CC11. τους κανονισμούς 

10υς, όταν είναι αναγκαίο, θα εκδίδουν άδειες -Υια τη μεταφορά αΎαθών και προσαιπων σε 

σχέση με τις επενδύσεις που €:yιναν_ 

ΑΡΘΡΟ 13 

E(BαoιιO'fή 

Οι πρόνοιες της Συμφωνίας αυτής θα εφαρμόζονται σε όλες nς επενδύσεις που έχουν 

γίνει, από επενδυτές του ενός ή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους στο έδαφος του άλλου 

Συμβαλλόμενου Μέρους, πριν ή που θα -Υίνουν μετά την έναρξη της ισχύος της. :τις 

πεpUtτώσε1.ς υπάρχ.Ο1>σων επενδύσεων, η Σuμφωνία θα εφαρμόζεται μόνο σε ότι αφορά 

διαφορές που θα προιciψουν μετά την ένσ.ρξη της ισχύος της παρούσας ::υμφαινίας. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

Ουσιωδl1 ΣυUtιεDοντα Ασ(!)άλειαι: 

Καμμιά από τις προνοιες της :υμφαιvιας αυτης δεν θα ερμηνευεται ως περιορ\στtΊcη 

ωστε να εμποδιζει οποιοδηποτε απο τα Συμβαλλομενα Μερη ο.πο του να παρει μετρα γιο. 

S'kϊ"tληρωση υποχρεωσεαιν του που αφορουν τη διατηρηση τη; διεθνου, ειρηνης και 

ασφαλειας 

ΆΡΘΡΟ 15 

ΈναρΈ:η Iσ"f\'OC:. ΔιάOΙCειCΙ και ι\,,1:.η 

Η ~'\)μφωνια αυτη θα τεθει σε ισχυ την ημερομηνια που τα δυο :'υμβαλλομενα Μέρη 

θα ειοοποιησουν το ένα το άλλο ότι εχουν συμπληρωσει όλες τις αναγκαίες εσωτερικες 

νoμΙΊCες διαδικ:ασιες που απαιτουντα'ι. νια να τεθει σε Ισ".(ΙJ η διεθνης συμφωνία Η :'υμφωνια 

θα ισχυει αρχικα για περιοδο oεΊCα. ετων και μετα θα ανανεωνεται αυτόι.ι.ατα για περιοδο δυο 

χρονων καθε φορα 

2 Αυτη η Συμ(l)ωνια δεν θα περιοριζει το 01.καιωμα οποιουδηποτε απο τα :υμβαλλομενα 

Μερη να. τροποχοιησει ολοκληρη η μερος της Συμφωνιας η να τερματισει τη Συμφωνια 

οποιαδήποτε στιγμη ΊCQ.τα τη δια.ρκεια της ισχυος της 

3 Σε τετοια. περιπτωση, αν τα δυο :υμβαλλομενα Μερη δεν συμφωνησουν για 

τροποποιηση η τερματισμο της παρουσας Συμφωνιας μεσα σε 6 μηνες μετα τη γραπτη αίτηση 

του :υμβαJJ.ομεvDυ Μερους που ζητα την τροπαποιηση η τον τερματισuο προς το άλλο 

Συμβαλλομενο Μερος, το ΜεDος που ε1cανε την αιτηση θα δΙl(αιουται να απΟ'lcηρυξει ολη τη 

Συμφωνια μεσα σε τριαντα (30) ημερες από την ημερα που c:ληξε η περιοσος των 6 μηνων 

που αναφεοεται mo πανω :'ετοια αποκηρυξη της :υuφωνια; θα γινε.. μεσαι τη~ 

διπλωμαΤΙ1-.."ης οόου και θα θεωρειται ω, ειδοπο\ηση "'(\α τερματισμο τη' :::υμφωνιας Σε αυτη 

την περιπτωση η Συμφωνια θα τερματιστει 6 μηνες μετα την ημέρα πα.ραλαβη, της mo πανω 

ειδοποίησης απο το αλΑο Συμβαλλ,οuενο Μερος, εκτο, αν αυτη η ειδοποιηση απoσuρθει. 

α.φου συμφωνησουν και τα δυο Μερη, πριν τη ληξη της περιοδου ειδοποιησης για αποκηρυξη 

τη, ~υμφωΝΙΑC 
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4. Αναφορικά με επενδύσεις που έγιναν πριν από την ημερομηνία τροποποίησης ή 

τερματισμού της Συμφωνίας αυτής, Ο'Ι πρόνοιες όλων των άλλων 'Αρθρων της Συμφωνία.ς θα 

συνεχίσουν να παραμένουν σε ισχύ για περαιτέρω περίοδο δέκα εΤcOν από την ημερομηνία 

τροποποίησης ή τερματισμού της. 

ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ rno ΠΆΝΩ, οι πιο κάτω δεόντως εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποι των δύο Κυβερνήσεων, έχουν υπογρά.ψε1. τη Συμφωνία αυτή. 

ΕΓΙΝΕ Τ ά Α=) j.Q Ι,, y,~ δ" Ελλ' 
στο mvtv ου στις ......... I •• ; ••• Ι .• ,' .. ,;;..ι... ........... σε υο αντιγραφα στη ην1.κη, 

Μολδαβική κα1. ΑγγλΙ1C11 γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση 

διαφωνίας αναφορικά με την ερμηνεία το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. 
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