N. 42(I)/2016

ǼȆǿȈǾȂǾǼĭǾȂǼȇǿǻǹ
ȉǾȈȀȊȆȇǿǹȀǾȈǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȆȇȍȉȅ
ȃȅȂȅĬǼȈǿǹ- ȂǼȇȅȈ ǿ
ǹȡȚșȝȩȢ 4563

ȆĮȡĮıțİȣȒ, 22 ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2016
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ȅ ʌİȡȓ ǼțȜȠȖȒȢ ȂİȜȫȞ ĲȘȢ ǺȠȣȜȒȢ ĲȦȞ ǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞ (ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ  ȃȩȝȠȢ ĲȠȣ 6 İțįȓįİĲĮȚ ȝİ
įȘȝȠıȓİȣıȘıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠǱȡșȡȠĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢ42 ǿ ĲȠȣ
ȃȅȂȅȈȆȅȊȉȇȅȆȅȆȅǿǼǿȉȅȊȈȆǼȇǿǼȀȁȅīǾȈȂǼȁȍȃȉǾȈǺȅȊȁǾȈȉȍȃǹȃȉǿȆȇȅȈȍȆȍȃȃȅȂȅȊȈ
ȉȅȊǼȍȈ ǹȇ ȉȅȊ
ǾǺȠȣȜȒĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞȥȘĳȓȗİȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
7(ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

1. ȅʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢșĮĮȞĮĳȑȡİĲĮȚȦȢȠʌİȡȓǼțȜȠȖȒȢȂİȜȫȞĲȘȢǺȠȣȜȒȢĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞ
ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ  ȃȩȝȠȢ ĲȠȣ  țĮȚ șĮ įȚĮȕȐȗİĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠȣȢ ʌİȡȓ ǼțȜȠȖȒȢ ȂİȜȫȞ ĲȘȢ
ǺȠȣȜȒȢ ĲȦȞ ǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞ ȃȩȝȠȣȢ ĲȠȣ  ȑȦȢ ǹȡ   ĲȠȣ  ʌȠȣ ıĲȠ İȟȒȢ șĮ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȦȢ ©Ƞ ȕĮıȚțȩȢ ȞȩȝȠȢª  țĮȚ Ƞ ȕĮıȚțȩȢ ȞȩȝȠȢ țĮȚ Ƞ ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȝĮȗȓȦȢȠȚʌİȡȓǼțȜȠȖȒȢȂİȜȫȞĲȘȢǺȠȣȜȒȢĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞȃȩȝȠȚĲȠȣȑȦȢ

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

2. ȉȠ ȐȡșȡȠ  ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȞȩȝȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ
ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĮȣĲȠȪ ĲȘȢ ĳȡȐıȘȢ ©ȝȚĮ ȘȝİȡȒıȚĮ İĳȘȝİȡȓįĮ Ș ȠʌȠȓĮ țȣțȜȠĳȠȡİȓ ıĲȘ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮª ĲȡȓĲȘ țĮȚ ĲȑĲĮȡĲȘ ȖȡĮȝȝȒ  ȝİ ĲȘ ĳȡȐıȘ ©įȪȠ ȘȝİȡȒıȚİȢ İĳȘȝİȡȓįİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
țȣțȜȠĳȠȡȠȪȞıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȒĮȣĲȒĮȞĮȡĲȐĲĮȚıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣȒțĮȚĲȠȣȠȚțİȓȠȣ
țȩȝȝĮĲȠȢª

610
ǼǼȆĮȡǿ ǿ
ȃ43 ǿ 
ǹȡ63, 22.4.2016
ȅʌİȡȓ ȆȠȚȞȚțȠȪȀȫįȚțĮ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ  ǹȡ  ȃȩȝȠȢĲȠȣİțįȓįİĲĮȚȝİįȘȝȠıȓİȣıȘıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘ
ǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠǱȡșȡȠĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢ43 ǿ ĲȠȣ
ȃȅȂȅȈȆȅȊȉȇȅȆȅȆȅǿǼǿȉȅȃȆȅǿȃǿȀȅȀȍǻǿȀǹ
ǾǺȠȣȜȒĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞȥȘĳȓȗİȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ
Ȁİĳ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
1ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
77(ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ006
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
56(I ĲȠȣ

1. ȅʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢșĮĮȞĮĳȑȡİĲĮȚȦȢȠʌİȡȓȆȠȚȞȚțȠȪȀȫįȚțĮ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ  ǹȡ ȃȩȝȠȢ
ĲȠȣțĮȚșĮįȚĮȕȐȗİĲĮȚȝĮȗȓȝİĲȠȞʌİȡȓȆȠȚȞȚțȠȪȀȫįȚțĮȃȩȝȠ ʌȠȣıĲȠİȟȒȢșĮĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ȦȢ©ȠȕĮıȚțȩȢȞȩȝȠȢª 

611
72(I ĲȠȣ
163(I ĲȠȣ
167(I ĲȠȣ
84(I ĲȠȣ
95(I ĲȠȣ
134(I ĲȠȣ
125(I ĲȠȣ
131(I ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
11 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ
126(I ĲȠȣ

2. ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȠȚȞȚțȠȪ ȀȫįȚțĮ
ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȃȩȝȠȣĲȠȣĲȠȐȡșȡȠĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣȩʌȦȢĮȣĲȩĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ
ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȕ  ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȠȚȞȚțȠȪ ȀȫįȚțĮ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ  ȃȩȝȠȣ ĲȠȣ
ĲȓșİĲĮȚıİȚıȤȪĲȘȞ1Ș ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ

612
ǼǼȆĮȡǿ ǿ
ȃ44 ǿ 
ǹȡ63, 22.4.2016
ȅʌİȡȓ ǼȟȦįȓțȠȣȇȣșȝȓıİȦȢǹįȚțȘȝȐĲȦȞ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ  ȃȩȝȠȢĲȠȣİțįȓįİĲĮȚȝİįȘȝȠıȓİȣıȘıĲȘȞ
ǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠǱȡșȡȠĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢ44 ǿ ĲȠȣ
ȃȅȂȅȈȆȅȊȉȇȅȆȅȆȅǿǼǿȉȅȊȈȆǼȇǿǼȄȍǻǿȀȅȊȇȊĬȂǿȈǼȍȈǹǻǿȀǾȂǹȉȍȃȃȅȂȅȊȈ
ȉȅȊȂǼȋȇǿ
ǾǺȠȣȜȒĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞȥȘĳȓȗİȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
96(I ĲȠȣ
127(I ĲȠȣ
90(I ĲȠȣ
99(I ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

1. ȅʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢșĮĮȞĮĳȑȡİĲĮȚȦȢȠʌİȡȓǼȟȦįȓțȠȣȇȣșȝȓıİȦȢǹįȚțȘȝȐĲȦȞ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ 
ȃȩȝȠȢĲȠȣțĮȚșĮįȚĮȕȐȗİĲĮȚȝĮȗȓȝİĲȠȣȢʌİȡȓǼȟȦįȓțȠȣȇȣșȝȓıİȦȢǹįȚțȘȝȐĲȦȞȃȩȝȠȣȢĲȠȣ
ȝȑȤȡȚ ʌȠȣıĲȠİȟȒȢșĮĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚȦȢ©ȠȕĮıȚțȩȢȞȩȝȠȢª țĮȚȠȕĮıȚțȩȢȞȩȝȠȢțĮȚȠ
ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȝĮȗȓ ȦȢ ȠȚ ʌİȡȓ ǼȟȦįȓțȠȣ ȇȣșȝȓıİȦȢ ǹįȚțȘȝȐĲȦȞ ȃȩȝȠȚ ĲȠȣ 
ȝȑȤȡȚ

2. ȉȠİįȐĳȚȠ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

ȂİĲȘįȚĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ȕ ĮȣĲȠȪ țĮȚ

ȕ

ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Ȗ  ĮȣĲȠȪ ĲȘȢ ĳȡȐıȘȢ ©ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ȕ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓª ʌȡȫĲȘȖȡĮȝȝȒ ȝİĲȘȜȑȟȘ©ȉȡȠʌȠʌȠȚİȓª

3. ȉȠ ȐȡșȡȠ  ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȞȩȝȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȠ İįȐĳȚȠ  
ĮȣĲȠȪĲȠȣĮțȩȜȠȣșȠȣȞȑȠȣİįĮĳȓȠȣ  
©  ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟȫįȚțȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȦȞ
ĮįȚțȘȝȐĲȦȞʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣʌİȡȓȀȑȞĲȡȦȞǹȞĮȥȣȤȒȢ ǱįİȚİȢ
ǼțʌȠȝʌȒȢǳȤȠȣ ȃȩȝȠȣĲȠȣȘİȟȠȣıȓĮʌȠȣȤȠȡȘȖİȓĲĮȚıİĮıĲȣȞȠȝȚțȩȝİȕȐıȘĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıİ İʌȚșİȦȡȘĲȒ ȘȤȘĲȚțȒȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȠȣİȞȜȩȖȦȃȩȝȠȣª

50 ǿ ĲȠȣ

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȆȓȞĮțĮǿV
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

.

Į

4. ȅȆȓȞĮțĮȢǿV ĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİĲȘȞʌȡȠıșȒțȘĮȝȑıȦȢȝİĲȐĲȠĮįȓțȘȝĮȝİ
ĮȪȟȠȞĲĮĮȡȚșȝȩĲȦȞĮțȩȜȠȣșȦȞȞȑȦȞĮįȚțȘȝȐĲȦȞȝİĮȪȟȠȞĲİȢĮȡȚșȝȠȪȢǹțĮȚǺ

©

ǹ

ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ
țȑȞĲȡȠȣ
ĮȞĮȥȣȤȒȢ
ȤȦȡȓȢȐįİȚĮ
İțʌȠȝʌȒȢ
ȒȤȠȣ

ȅʌİȡȓȀȑȞĲȡȦȞǹȞĮȥȣȤȒȢ
ǱįİȚİȢǼțʌȠȝʌȒȢǳȤȠȣ 
ȃȩȝȠȢ

 Į

¼

Ǻ

ȆĮȡȐȕĮıȘ ĲȦȞ ȅʌİȡȓȀȑȞĲȡȦȞǹȞĮȥȣȤȒȢ
ȩȡȦȞ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ǱįİȚİȢǼțʌȠȝʌȒȢǳȤȠȣ 
İțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣ
ȃȩȝȠȢ

 ȕ

¼
ª

ǲȞĮȡȟȘĲȘȢ
ȚıȤȪȠȢĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ

Ș

5. ȅʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢĲȓșİĲĮȚıİȚıȤȪĲȘȞ ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ

613
ǼǼȆĮȡǿ ǿ
ȃ45 ǿ 
ǹȡ63, 22.4.2016
ȅʌİȡȓȃȠȝȓıȝĮĲȠȢ ȆĮȡĮȤȐȡĮȟȘțĮȚǱȜȜĮȈȣȞĮĳȒĬȑȝĮĲĮ  ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ ȃȩȝȠȢĲȠȣ İțįȓįİĲĮȚȝİ
įȘȝȠıȓİȣıȘıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠǱȡșȡȠĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢ45 ǿ ĲȠȣ
ȃȅȂȅȈȆȅȊȉȇȅȆȅȆȅǿǼǿȉȅȊȈȆǼȇǿȃȅȂǿȈȂǹȉȅȈ ȆǹȇǹȋǹȇǹȄǾȀǹǿ
ǹȁȁǹȈȊȃǹĭǾĬǼȂǹȉǹ ȃȅȂȅȊȈȉȅȊǼȍȈ
ȆȡȠȠȓȝȚȠ

īȚĮıțȠʌȠȪȢİȞĮȡȝȩȞȚıȘȢȝİĲȘȞʌȡȐȟȘĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢȝİĲȓĲȜȠ±

ǼʌȓıȘȝȘ
ǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢ
ǼǼL151,
21.5.2014,
ı

©ȅįȘȖȓĮ ǼǼ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ  ȂĮǸȠȣ 
ıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞʌȡȠıĲĮıȓĮĲȠȣİȣȡȫțĮȚȐȜȜȦȞȞȠȝȚıȝȐĲȦȞĮʌȩĲȘȞʌĮȡĮȤȐȡĮȟȘțĮȚĲȘȞțȚȕįȘȜİȓĮ
ȝȑıȦĲȠȣʌȠȚȞȚțȠȪįȚțĮȓȠȣțĮȚȖȚĮĲȘȞĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢĮʌȩĳĮıȘȢ-ʌȜĮȚıȓȠȣǻǼȊĲȠȣ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣª

ȘȢ

ǾǺȠȣȜȒĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞȥȘĳȓȗİȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

1. ȅ ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ Ƞ ʌİȡȓ ȃȠȝȓıȝĮĲȠȢ ȆĮȡĮȤȐȡĮȟȘ țĮȚ ǱȜȜĮ ȈȣȞĮĳȒ
ĬȑȝĮĲĮ  ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ  ȃȩȝȠȢ ĲȠȣ  țĮȚ șĮ įȚĮȕȐȗİĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠȣȢ ʌİȡȓ ȃȠȝȓıȝĮĲȠȢ
ȆĮȡĮȤȐȡĮȟȘțĮȚǱȜȜĮȈȣȞĮĳȒĬȑȝĮĲĮ ȃȩȝȠȣȢĲȠȣȑȦȢ ʌȠȣ ıĲȠİȟȒȢșĮĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȦȢ©ȠȕĮıȚțȩȢȞȩȝȠȢª țĮȚȠȕĮıȚțȩȢȞȩȝȠȢțĮȚȠʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢșĮĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚȝĮȗȓ ȦȢȠȚʌİȡȓ
ȃȠȝȓıȝĮĲȠȢ ȆĮȡĮȤȐȡĮȟȘțĮȚǱȜȜĮȈȣȞĮĳȒĬȑȝĮĲĮ ȃȩȝȠȚĲȠȣȑȦȢ
2. ȉȠȐȡșȡȠĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
Į  Ȃİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ıĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮȜĳĮȕȘĲȚțȒ ıİȚȡȐ ĲȠȣ ĮțȩȜȠȣșȠȣ ȞȑȠȣ ȩȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȠȡȚıȝȠȪĲȠȣ
©ȅįȘȖȓĮ ǼǼª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘȞ ʌȡȐȟȘ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ ȝİ ĲȓĲȜȠ ȅįȘȖȓĮ
ȘȢ
ǼǼ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ  ȂĮǸȠȣ 
ıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞʌȡȠıĲĮıȓĮĲȠȣİȣȡȫțĮȚȐȜȜȦȞȞȠȝȚıȝȐĲȦȞĮʌȩĲȘȞʌĮȡĮȤȐȡĮȟȘțĮȚĲȘȞ
țȚȕįȘȜİȓĮ ȝȑıȦ ĲȠȣ ʌȠȚȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ-ʌȜĮȚıȓȠȣ
ǻǼȊĲȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣȩʌȦȢİțȐıĲȠĲİĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȒĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚªÂ
ȕ  ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȩȡȠȣ ©ȞȠȝȚțȩ  ʌȡȩıȦʌȠª ȝİ ĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ ȞȑȠ
ȠȡȚıȝȩ
©ıȘȝĮȓȞİȚ țȐșİ ȠȞĲȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıȦʌȚțȩĲȘĲĮ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ įȚțĮȓȠȣ
ʌȜȘȞĲȦȞțȡĮĲȫȞȒȐȜȜȦȞȠȡȖĮȞȚıȝȫȞįȘȝȠıȓȠȣįȚțĮȓȠȣȩĲĮȞĮıțȠȪȞțȡĮĲȚțȒİȟȠȣıȓĮțĮȚ
ĲȦȞȠȡȖĮȞȚıȝȫȞįȘȝȠıȓȠȣįȚİșȞȠȪȢįȚțĮȓȠȣª

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ.





ǿ
ǿ
ǿ
ǿ

ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ

3. ȉȠȐȡșȡȠĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
Į  Ȃİ ĲȘ įȚĮȖȡĮĳȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Ȗ  ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ ĲȘȢ ĲİȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ
ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐĲȘȢĮțȩȜȠȣșȘȢȞȑĮȢĳȡȐıȘȢ
©țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ ȗȘĲȘșİȓ Ș ȑțįȠıȒ ĲȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ǼȞĲȐȜȝĮĲȠȢ ȈȪȜȜȘȥȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ǻȚĮįȚțĮıȚȫȞ ȆĮȡȐįȠıȘȢ ǼțȗȘĲȠȣȝȑȞȦȞ ȂİĲĮȟȪ ĲȦȞ
.
ȀȡĮĲȫȞȂİȜȫȞĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢȃȩȝȠȣ
ȕ ȝİĲȘȞʌȡȠıșȒțȘĮȝȑıȦȢȝİĲȐĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ȗ ĮȣĲȠȪĲȘȢĮțȩȜȠȣșȘȢȞȑĮȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
© į  ĲĮ ʌĮȡĮȤĮȡĮȖȝȑȞĮ ĲȡĮʌİȗȠȖȡĮȝȝȐĲȚĮ Ȓ ĲĮ țȓȕįȘȜĮ țȑȡȝĮĲĮ ĲȠȣ İȣȡȫ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȤȑıȘȝİĲȠĮįȓțȘȝĮİȞĲȠʌȓıĲȘțĮȞıĲȠȑįĮĳȠȢĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢª

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

4. ȉȠȐȡșȡȠĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
Į  ȂİĲȘȞʌȡȠıșȒțȘĮȝȑıȦȢȝİĲȐĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ȗ ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĮȣĲȠȪĲȘȢ
ĮțȩȜȠȣșȘȢȞȑĮȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ
© į ʌȡȠıȦȡȚȞȒ Ȓ ȠȡȚıĲȚțȒ įȚĮțȠʌȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞȖȚĮĲȘȞĲȑȜİıȘĲȠȣĮįȚțȒȝĮĲȠȢª

614
ǼǼȆĮȡǿ ǿ
ȃ46 ǿ 016
ǹȡ63, 22.4.2016
ȅʌİȡȓĲȘȢǻȚĮįȚțĮıȓĮȢǻȚĮȕȠȪȜİȣıȘȢȀȡĮĲȚțȫȞțĮȚǱȜȜȦȞȊʌȘȡİıȚȫȞ ıİĬȑȝĮĲĮʌȠȣǹĳȠȡȠȪȞǹıșİȞİȓȢ
ȃȩȝȠȢĲȠȣ İțįȓįİĲĮȚȝİįȘȝȠıȓİȣıȘıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠ
ǱȡșȡȠĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢ46 ǿ ĲȠȣ
ȃȅȂȅȈȆȅȊȆȇȅȃȅǼǿīǿǹȉǾǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹǻǿǹǺȅȊȁǼȊȈǾȈȀȇǹȉǿȀȍȃȀǹǿǹȁȁȍȃȊȆǾȇǼȈǿȍȃ
ȈǼĬǼȂǹȉǹȆȅȊǹĭȅȇȅȊȃǹȈĬǼȃǼǿȈ
ȆȡȠȠȓȝȚȠ

ǼʌİȚįȒ țȡȓȞİĲĮȚ İʌȚȕİȕȜȘȝȑȞȘ Ș ıĲĮįȚĮțȒ ȑȞĲĮȟȘ ĲȦȞ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȦȞ ıȣȞȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ıĲȚȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢȜȒȥȘȢĮʌȠĳȐıİȦȞʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞșȑȝĮĲĮĮıșİȞȫȞțĮȚ
ǼʌİȚįȒȘȑȞĲĮȟȘĮȣĲȒʌȡȠĮʌĮȚĲİȓĲȘȞİțʌĮȓįİȣıȘțĮȚțĮĲȐȜȜȘȜȘʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮĲȦȞİțʌȡȠıȫʌȦȞĲȦȞ
ĮıșİȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ıĲȐįȚȠ įİȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ Ș
șİıȝȠșȑĲȘıȘ ıİ ʌȡȫĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘȢ țȐșİ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ʌȠȣ Įıțİȓ įȘȝȩıȚĮ İȟȠȣıȓĮ ȖȚĮ
șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȠȝȐįİȢ ĮıșİȞȫȞ ȝİ ĲȘȞ ȆĮȖțȪʌȡȚĮ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ȈȣȞįȑıȝȦȞ ȆĮıȤȩȞĲȦȞ țĮȚ
ĭȓȜȦȞ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ İȚįȚțȩ ȞȩȝȠ Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȦȞ
ıȣȞȩȜȦȞĲȦȞĮıșİȞȫȞıĲĮțȑȞĲȡĮȜȒȥȘȢĮʌȠĳȐıİȦȞ
ǾǺȠȣȜȒĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞȥȘĳȓȗİȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ

ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ

1. ȅʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢșĮĮȞĮĳȑȡİĲĮȚȦȢȠʌİȡȓĲȘȢǻȚĮįȚțĮıȓĮȢǻȚĮȕȠȪȜİȣıȘȢȀȡĮĲȚțȫȞțĮȚǱȜȜȦȞ
ȊʌȘȡİıȚȫȞıİĬȑȝĮĲĮʌȠȣǹĳȠȡȠȪȞǹıșİȞİȓȢȃȩȝȠȢĲȠȣ

ǼȡȝȘȞİȓĮ
 ǿ ĲȠȣ

2.-(1) ȁȑȟİȚȢ Ȓ ȩȡȠȚ ʌȠȣ įİȞ İȡȝȘȞİȪȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ ȃȩȝȠ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĲȠȣȢ
ʌȡȠıįȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌİȡȓ ĲȘȢ ȀĮĲȠȤȪȡȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ǻȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ǹıșİȞȫȞ
ȃȩȝȠ
(2)

ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

ȈĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠİțĲȩȢĮȞĮʌȩĲȠțİȓȝİȞȠʌȡȠțȪʌĲİȚįȚĮĳȠȡİĲȚțȒȑȞȞȠȚĮ©ȆĮȖțȪʌȡȚĮ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ȈȣȞįȑıȝȦȞ ȆĮıȤȩȞĲȦȞ țĮȚ ĭȓȜȦȞª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠ ıȦȝĮĲİȓȠ ȝİ ĲȠ
ȩȞȠȝĮ©ȆĮȖțȪʌȡȚĮȅȝȠıʌȠȞįȓĮȈȣȞįȑıȝȦȞȆĮıȤȩȞĲȦȞțĮȚĭȓȜȦȞªĲȠȠʌȠȓȠȚįȡȪșȘțİıĲȚȢ
3ȅțĲȦȕȡȓȠȣțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖİȓįȣȞȐȝİȚĲȠȣʌİȡȓȈȦȝĮĲİȓȦȞțĮȚǿįȡȣȝȐĲȦȞȃȩȝȠȣ
©ȣʌȘȡİıȓĮª ıȘȝĮȓȞİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ ĮȡȤȒ ȣʌȠȣȡȖİȓȠ țȡĮĲȚțȩ ȩȡȖĮȞȠ
ȘȝȚțȡĮĲȚțȩ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ Ȓ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ įȘȝȠıȓȠȣ įȚțĮȓȠȣ țĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ȐȜȜȠ ȩȡȖĮȞȠ ʌȠȣ Įıțİȓ įȘȝȩıȚĮ İȟȠȣıȓĮ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ țȐșİ ȩȡȖĮȞȠ ĲȠʌȚțȒȢ
ĮȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢ

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ
įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ
ȝİĲȘȞ
ȆĮȖțȪʌȡȚĮ
ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ
ȈȣȞįȑıȝȦȞ
ȆĮıȤȩȞĲȦȞ
țĮȚĭȓȜȦȞ

3.-(1) ǾȆĮȖțȪʌȡȚĮȅȝȠıʌȠȞįȓĮȈȣȞįȑıȝȦȞȆĮıȤȩȞĲȦȞțĮȚĭȓȜȦȞțĮșȚİȡȫȞİĲĮȚȦȢțȠȚȞȦȞȚțȩȢ
İĲĮȓȡȠȢĲȠȣțȡȐĲȠȣȢıİșȑȝĮĲĮʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞĮıșİȞİȓȢ
(2) ȀȐșİ ȣʌȘȡİıȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȓıİȚ ȖȚĮ șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ĲȡȩʌȠ ȐȝİıĮ Ȓ ȑȝȝİıĮ ȠȝȐįİȢ ĮıșİȞȫȞ įȚĮȕȠȣȜİȪİĲĮȚ ʌȡȠĲȠȪ ĮʌȠĳĮıȓıİȚ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ
ȆĮȖțȪʌȡȚĮȅȝȠıʌȠȞįȓĮȈȣȞįȑıȝȦȞ ȆĮıȤȩȞĲȦȞțĮȚĭȓȜȦȞ
(3) īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   Ș ȣʌȘȡİıȓĮ ȗȘĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȆĮȖțȪʌȡȚĮ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ
ȈȣȞįȑıȝȦȞȆĮıȤȩȞĲȦȞțĮȚĭȓȜȦȞȞĮȣʌȠįİȚțȞȪİȚĲȠȞİțʌȡȩıȦʌȠȒĲȠȣȢİțʌȡȠıȫʌȠȣȢĲȘȢıİțȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ

615
ǼǼȆĮȡǿ ǿ
ȃ47 ǿ 
ǹȡ63, 22.4.2016
ȅʌİȡȓĲȘȢǻȚĮıĳȐȜȚıȘȢțĮȚȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢĲȘȢȆȠȚȩĲȘĲĮȢĲȘȢǹȞȫĲİȡȘȢǼțʌĮȓįİȣıȘȢțĮȚĲȘȢǴįȡȣıȘȢțĮȚ
ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĭȠȡȑĮ ȖȚĮ ȈȣȞĮĳȒ ĬȑȝĮĲĮ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ ȃȩȝȠȢ ĲȠȣ  İțįȓįİĲĮȚ ȝİ įȘȝȠıȓİȣıȘ ıĲȘȞ
ǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠǱȡșȡȠĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢ47 ǿ ĲȠȣ
ȂȅȂȅȈȆȅȊȉȇȅȆȅȆȅǿǼǿȉȅȃȆǼȇǿȉǾȈǻǿǹȈĭǹȁǿȈǾȈȀǹǿȆǿȈȉȅȆȅǿǾȈǾȈȉǾȈȆȅǿȅȉǾȉǹȈȉǾȈǹȃȍȉǼȇǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈȀǹǿȉǾȈǿǻȇȊȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈĭȅȇǼǹīǿǹȈȊȃǹĭǾĬǼȂǹȉǹȃȅȂȅȉȅȊ
ǾǺȠȣȜȒĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞȥȘĳȓȗİȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ
136(I ĲȠȣ.

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

1. ȅʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢșĮĮȞĮĳȑȡİĲĮȚȦȢȠʌİȡȓĲȘȢǻȚĮıĳȐȜȚıȘȢțĮȚȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢĲȘȢȆȠȚȩĲȘĲĮȢ
ĲȘȢ ǹȞȫĲİȡȘȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ǴįȡȣıȘȢ țĮȚ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĭȠȡȑĮ ȖȚĮ ȈȣȞĮĳȒ șȑȝĮĲĮ
ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ  ȃȩȝȠȢ ĲȠȣ  țĮȚ șĮ įȚĮȕȐȗİĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠȞ ʌİȡȓ ĲȘȢ ǻȚĮıĳȐȜȚıȘȢ țĮȚ
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢĲȘȢȆȠȚȩĲȘĲĮȢĲȘȢǹȞȫĲİȡȘȢǼțʌĮȓįİȣıȘȢțĮȚĲȘȢǴįȡȣıȘȢțĮȚȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĭȠȡȑĮȖȚĮ
ȈȣȞĮĳȒ ĬȑȝĮĲĮ ȃȩȝȠ ĲȠȣ  ʌȠȣ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ©Ƞ ȕĮıȚțȩȢ ȞȩȝȠȢª  țĮȚ Ƞ
ȕĮıȚțȩȢ ȞȩȝȠȢ țĮȚ Ƞ ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȝĮȗȓ ȦȢ ȠȚ ʌİȡȓ ĲȘȢ ǻȚĮıĳȐȜȚıȘȢ țĮȚ
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢĲȘȢȆȠȚȩĲȘĲĮȢĲȘȢǹȞȫĲİȡȘȢǼțʌĮȓįİȣıȘȢțĮĲȘȢǴįȡȣıȘȢțĮȚȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĭȠȡȑĮȖȚĮ
ȈȣȞĮĳȒĬȑȝĮĲĮȃȩȝȠȚĲȠȣțĮȚ16.
2. ȉȠȐȡșȡȠĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
Į  Ȃİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ıĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮȜĳĮȕȘĲȚțȒ ıİȚȡȐ ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ ȞȑȦȞ ȩȡȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
ȠȡȚıȝȫȞĲȠȣȢ
©³țȜȐįȠȢıʌȠȣįȫȞ´ȑȤİȚĲȘȞȑȞȞȠȚĮʌȠȣĮʌȠįȓįİĲĮȚıĲȠȞ ȩȡȠĮȣĲȩıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ į ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȦȞ ʌİȡȓ ǿįȚȦĲȚțȫȞ ȈȤȠȜȫȞ ȉȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ ȃȩȝȦȞ
ĲȠȣȑȦȢȩʌȦȢĮȣĲȠȓİțȐıĲȠĲİĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚȒĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚā

©ȞȑȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮıʌȠȣįȫȞ´Ȓ©ȞȑȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮªıȘȝĮȓȞİȚİțʌĮȚįİȣĲȚțȩʌȡȩȖȡĮȝȝĮįȘȝȠıȓȠȣ
Ȓ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ȝİ ĮȡȤȚțȒ ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ ȝİ ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ țȜȐįȠ
ıʌȠȣįȫȞ įȘȝȩıȚĮȢ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȒȢ ıȤȠȜȒȢ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȡȤȓıİȚ Ș
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣĮʌȩĲĮʌȚȠʌȐȞȦȚįȡȪȝĮĲĮāªā
ȕ  ȝİĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘıĲȠȞȠȡȚıȝȩĲȠȣȩȡȠȣ³ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮıʌȠȣįȫȞ´ĮȝȑıȦȢȝİĲȐĲȘȞĳȡȐıȘ
³İțʌĮȚįİȣĲȚțȐʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ´ ʌȡȫĲȘȖȡĮȝȝȒ ĲȘȢĳȡȐıȘȢ³țĮȚĲȠȣȢțȜȐįȠȣȢıʌȠȣįȫȞ´
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

3. ǾʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ Ȗ ĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
Į ȂİĲȘȞʌȡȠıșȒțȘĲȘȢĮțȩȜȠȣșȘȢȞȑĮȢİʌȚĳȪȜĮȟȘȢĮȝȑıȦȢȝİĲȐĲȘȞʌȡȫĲȘİʌȚĳȪȜĮȟȘĮȣĲȒȢ
©ȃȠİȓĲĮȚʌİȡĮȚĲȑȡȦȩĲȚıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȓįȡȣȝĮ ʌĮȡĮȜİȓȥİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĲȦȞ įİțĮȑȟȚ   ȝȘȞȫȞ Ƞ ĭȠȡȑĮȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȫıİȚ İʌȚʌȡȩıșİĲȘ
ʌȡȠșİıȝȓĮĲȡȚȫȞ  ȝȘȞȫȞȖȚĮĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒĲȘȢțĮȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣįİȞȣʌȠȕȜȘșİȓĮȓĲȘıȘ
İȞĲȩȢĲȦȞʌȚȠʌȐȞȦʌȡȠșİıȝȚȫȞȠĭȠȡȑĮȢȝİıȤİĲȚțȒĮʌȩĳĮıȒ ĲȠȣİĳĮȡȝȩȗİȚțĮĲ¶ĮȞĮȜȠȖȓĮ
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȝĮȜȒ ȝİĲȐȕĮıȘ Įʌȩ ĲȠ țĮșİıĲȫȢ ĲȠȣ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠȣ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ ĲȝȒȝĮĲȠȢ Ȓ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ıʌȠȣįȫȞ ĮȞȫĲİȡȘȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ
ĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘıİțĮșİıĲȫȢȝȘĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢªā
ȕ ȝİĲȘȞʌȡȠıșȒțȘıĲȘȞȣĳȚıĲȐȝİȞȘįİȪĲİȡȘİʌȚĳȪȜĮȟȘĮȣĲȒȢĲȘȢȜȑȟȘȢ©ȑĲȚªĮȝȑıȦȢȝİĲȐĲȘ
ȜȑȟȘ ©ȃȠİȓĲĮȚª ʌȡȫĲȘ ȖȡĮȝȝȒ  țĮȚ ȝİ ĲȘ įȚĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ĳȡȐıȘȢ ©ĲȦȞ įİțĮȑȟȚ   ȝȘȞȫȞª
ĮȝȑıȦȢȝİĲȐĲȘȜȑȟȘ©įȚĮıĲȒȝĮĲȠȢª ĲȡȓĲȘȖȡĮȝȝȒ āțĮȚ
Ȗ ȝİĲȘȞʌȡȠıșȒțȘıĲȘȞȣĳȚıĲȐȝİȞȘĲȡȓĲȘİʌȚĳȪȜĮȟȘĮȣĲȒȢĲȘȢȜȑȟȘȢ©ȑĲȚªĮȝȑıȦȢȝİĲȐĲȘȜȑȟȘ
©ȑĲȚª ʌȡȫĲȘȖȡĮȝȝȒ 
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ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

4. ȉȠİįȐĳȚȠ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚȝİĲȠĮțȩȜȠȣșȠȞȑȠİįȐĳȚȠ  
©   ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ıʌȠȣįȫȞ ĮȞȫĲİȡȘȢ
İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ ĲȝȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȣȞ ĲȑĲȠȚĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ Ȓ İțʌĮȚįİȣĲȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚıĲĮʌȜĮȓıȚĮįȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒȢİțʌĮȓįİȣıȘȢȩʌȦȢʌȡȠȞȠİȓĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  ʌȡȑʌİȚȞĮ
ĲȪȤȠȣȞ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ-ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȞȠİȓĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ  ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ
ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĳȠȡȐ Įʌȩ ĲȠʌȚțȩ ȓįȡȣȝĮ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ĮȞȫĲİȡȘȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ
ıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ´
5. Ǿ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ Į  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȞȩȝȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȜȑȟȘȢ©ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢª ĲİȜİȣĲĮȓĮȖȡĮȝȝȒ ȝİĲȘȞȜȑȟȘ©ȆȠȚȩĲȘĲĮȢª

6. ȉȠȐȡșȡȠĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
Į ȂİĲȘȞĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȣʌȠʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ LLL ĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ į ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĮȣĲȠȪ
ȝİĲȘȞĮțȩȜȠȣșȘȞȑĮȣʌȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠ LLL 
© LLL  Ǿ ǼȟȦĲİȡȚțȒ ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚțȒ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ ıʌȠȣįȫȞ
ǻȘȝȩıȚȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ȝİ ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ įȘȝȩıȚĮȢ
ıȤȠȜȒȢĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢİțʌĮȓįİȣıȘȢİʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚțȐșİʌȑȞĲİ  ȤȡȩȞȚĮ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚȞȑĮʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮıʌȠȣįȫȞʌȠȣʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȒıȠȣȞĮʌȩǻȘȝȩıȚȠ
ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ Ȓ Įʌȩ ȚįȚȦĲȚțȩ ʌĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ ȝİ ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ Įʌȩ įȘȝȩıȚĮ ıȤȠȜȒ
ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȪȤȠȣȞ ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚțȒȢ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ-ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ĮʌȩĲȠĭȠȡȑĮıĲȘȝȠȡĳȒțĮȚȝİĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮțĮȚĲĮțȡȚĲȒȡȚĮʌȠȣțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚĮʌȩĲȠĭȠȡȑĮ
țĮȚĮȞĮȡĲȫȞĲĮȚıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮĲȠȣ
ȃȠİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȩĲȚ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȞȑȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ıʌȠȣįȫȞ ȤȦȡȓȢ
ĲȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮĮȣĲȩȞĮȑȤİȚĲȘȞȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚțȒǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ-ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȒĲȠȣțĮĲȐĲȠ ȤȡȩȞȠ
ȑȞĮȡȟȘȢĲȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣĮʌȩĲȠǻȘȝȩıȚȠȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠȒĮʌȩĲȠȚįȚȦĲȚțȩʌĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠȝİ
ȐįİȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢȒĮʌȩĲȘįȘȝȩıȚĮıȤȠȜȒĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢİțʌĮȓįİȣıȘȢªā
ȕ ȝİ ĲȘ įȚĮȖȡĮĳȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ LY  ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ į  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĮȣĲȠȪ ĮȝȑıȦȢ
ȝİĲȐĲȘȞȜȑȟȘ©ĮțĮįȘȝĮȧțȠȪȢª ĲȡȓĲȘȖȡĮȝȝȒ ĲȘȢĳȡȐıȘȢ©ȠȑȞĮȢİțĲȦȞȠʌȠȓȦȞªțĮȚĲȘȞ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȝİĲȘȞĳȡȐıȘ©İțĲȦȞȠʌȠȓȦȞȠȑȞĮȢĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞªā
Ȗ ȝİĲȘįȚĮȖȡĮĳȒıĲȘȞȣʌȠʌĮȡȐȖȡĮĳȠ L ĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ȗ ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĮȣĲȠȪĮȝȑıȦȢ
ȝİĲȐ ĲȘȞ ȜȑȟȘ ©ĮțĮįȘȝĮȧțȠȪȢª ĲȑĲĮȡĲȘ ȖȡĮȝȝȒ  ĲȘȢ ĳȡȐıȘȢ ©Ƞ ȑȞĮȢ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞª țĮȚ
ĲȘȞĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȝİĲȘĳȡȐıȘ©İțĲȦȞȠʌȠȓȦȞȠȑȞĮȢĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞªā
į ȝİĲȘȞĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘıĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Į ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĮȣĲȠȪĲȘȢĳȡȐıȘȢ©įİțĮȑȟȚ  
ȝȒȞİȢª ĲȡȓĲȘ ȖȡĮȝȝȒ  ȝİ ĲȘ ĳȡȐıȘ ©İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠșİıȝȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Ȗ ĲȠȣȐȡșȡȠȣªāțĮȚ
İ ȝİ ĲȘ įȚĮȖȡĮĳȒ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Ȗ  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĮȣĲȠȪ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȜȑȟȘ
©ĮțĮįȘȝĮȧțȠȪȢª ĲȡȓĲȘȖȡĮȝȝȒ ĲȘȢĳȡȐıȘȢ©ȠȑȞĮȢİțĲȦȞȠʌȠȓȦȞªțĮȚĲȘȞĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȘȢȝİĲȘȞĳȡȐıȘ©İțĲȦȞȠʌȠȓȦȞȠȑȞĮȢĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞª

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

7. ȉȠİįȐĳȚȠ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȕĮıȚțȠȪȞȩȝȠȣĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİĲȘȞʌȡȠıșȒțȘĮȝȑıȦȢȝİĲȐ
ĲȘȞȜȑȟȘ©ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢª įİȪĲİȡȘȖȡĮȝȝȒ ĲȦȞȜȑȟİȦȞ©ĲȘȢȆȠȚȩĲȘĲĮȢª

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

8. ȉȠ İįȐĳȚȠ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȞȩȝȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ
ĮȡȚșȝȠȪ©ª ĲȑĲĮȡĲȘȖȡĮȝȝȒ ȝİĲȠȞĮȡȚșȝȩ©ª

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ.

9. Ǿ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ Į  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȞȩȝȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢĳȡȐıȘȢ©ĲȘȞʌİȡȚȠįȚțȒǿįȡȣȝĮĲȚțȒțĮȚȉȝȘȝĮĲȚțȒǹȟȚȠȜȩȖȘıȘª ʌȡȫĲȘȖȡĮȝȝȒ 
ȝİĲȘ ĳȡȐıȘ©ĲȘȞʌİȡȚȠįȚțȒǿįȡȣȝĮĲȚțȒȉȝȘȝĮĲȚțȒțĮȚȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚțȒǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ-ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘª
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Τροποποίηση
του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή του σημείου «(1)», αμέσως μετά τον αριθμό «35»· και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την φράση «Το Συμβούλιο» (πρώτη γραμμή), της φράσης
«δύναται να».

Τροποποίηση
του άρθρου 38
του βασικού
νόμου.

11. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (3) αυτού σε εδάφιο «(3)(α)» και με την προσθήκη
της ακόλουθης νέας παραγράφου (β), αμέσως μετά το εδάφιο (3)(α) αυτού:
«(β) Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου, από
ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των περί
Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, διαβιβάζονται στο
Φορέα ο οποίος αποφασίζει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για την έγκριση της
μεταβολής των στοιχείων που περιέχονται στη σχετική δήλωση:
Nοείται ότι, στην περίπτωση που η μεταβολή των στοιχείων αφορά την εγγραφή νέου
προγράμματος σπουδών, ο Φορέας προβαίνει σε Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5).»· και
(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος τoυ εδαφίου (4) αυτού, των ακόλουθων νέων
εδαφίων (5) και (6) αντίστοιχα:
«(5) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και έως ότου το
Συμβούλιο καταρτίσει Κανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, τα νέα
προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης τυγχάνουν εκπαιδευτικής
αξιολόγησης, στη βάση των σκοπών τέτοιας αξιολόγησης όπως προνοείται στο άρθρο 3, στη
μορφή, με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ο Φορέας αποφασίζει και δημοσιοποιεί εκ των
προτέρων, στην ιστοσελίδα του ανεξάρτητα και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των
άρθρων 4, 10, 17, 18 και 20 αυτού:
Νοείται ότι, ο Φορέας εφαρμόζει, για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, κατ’ αναλογία τις
διατάξεις των άρθρων 6 και 16.
(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), από την ημερομηνία διορισμού του
Συμβουλίου απαγορεύεται η λειτουργία, από ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, νέου
προγράμματος σπουδών που δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως από το Φορέα
εκπαιδευτική αξιολόγηση του προγράμματος αυτού.».
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ǼǼȆĮȡǿ ǿ
ȃ48 ǿ 16
ǹȡ63, 22.4.2016
ȅ ʌİȡȓ ǻȘȝȩıȚĮȢ ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ ȃȩȝȠȢ ĲȠȣ  İțįȓįİĲĮȚ ȝİ įȘȝȠıȓİȣıȘ
ıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠǱȡșȡȠĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢ48 ǿ ĲȠȣ
ȃȅȂȅȈȆȅȊȉȇȅȆȅȆȅǿǼǿȉȅȊȈȆǼȇǿǻǾȂȅȈǿǹȈǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀǾȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈȃȅȂȅȊȈ
ȉȅȊǼȍȈ ǹȇ ȉȅȊ
ǾǺȠȣȜȒĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞȥȘĳȓȗİȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
30 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

1. ȅ ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ Ƞ ʌİȡȓ ǻȘȝȩıȚĮȢ ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȉȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ  ȃȩȝȠȢ ĲȠȣ  țĮȚ șĮ įȚĮȕȐȗİĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠȣȢ ʌİȡȓ ǻȘȝȩıȚĮȢ ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȃȩȝȠȣȢ ĲȠȣ ȑȦȢ ǹȡ   ĲȠȣ  ʌȠȣ ıĲȠ İȟȒȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȦȢ ©Ƞ ȕĮıȚțȩȢ
ȞȩȝȠȢª  țĮȚ Ƞ ȕĮıȚțȩȢ ȞȩȝȠȢ țĮȚ Ƞ ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȝĮȗȓ ȦȢ ȠȚ ʌİȡȓ ǻȘȝȩıȚĮȢ
ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢȊʌȘȡİıȓĮȢȃȩȝȠȚĲȠȣȑȦȢ
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 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ004
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ

2. ȉĮ İįȐĳȚĮ   țĮȚ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȞȩȝȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ
ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȜȑȟȘȢ©İȞȞȑĮª ĲȡȓĲȘȖȡĮȝȝȒ ȝİĲȘȜȑȟȘ©įȫįİțĮª

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣȐȡșȡȠȣǺ
ĲȠȣȕĮıȚțȠȪ
ȞȩȝȠȣ
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ȚțĮȞȩĲȘĲĮĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢĲȦȞȤȡİȫȞĲȠȣıĲȠʌȚıĲȦĲȚțȩȓįȡȣȝĮ
(iii) ȩĲĮȞȠȠĳİȚȜȑĲȘȢĮʌȠȕȚȫıİȚȒțĮĲĮıĲİȓȞȠȘĲȚțȐĮȞȓțĮȞȠȢ
(iv) ȩĲĮȞ țĮĲȐ ĲȘȞ țĮĲȐ ȞȩȝȠ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ țȡȓıȘ ĲȠȣ ʌȚıĲȦĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ Ș
ıȣȞȑȤȚıȘĲȘȢıȣȞİȡȖĮıȓĮȢȝİĲȠȞȠĳİȚȜȑĲȘșȑĲİȚıİțȓȞįȣȞȠțĮȚȒİȞįȑȤİĲĮȚȞĮ
İțșȑıİȚ ĲȠ ʌȚıĲȦĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ ıİ İʌȚȕȠȜȒ ʌȡȠıĲȓȝȦȞ Ȓ țȣȡȫıİȦȞ Įʌȩ
.
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİțȣȕİȡȞȘĲȚțȒȡȣșȝȚıĲȚțȒȒȐȜȜȘĮȡȤȒ
Țș ȞĮ İʌȚĳȑȡȠȣȞ ȤȡİȫıİȚȢ İʌȚʌȡȩıșİĲİȢ ĲȦȞ İʌȚĲȠțȚĮțȫȞ ȤȡİȫıİȦȞ țĮȚȒ ȐȜȜİȢ
ȤȡİȫıİȚȢ ıȣȞĮĳİȓȢ ȝİ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ʌȚıĲȦĲȚțȒȢ įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
ʌȡȠȞȠȠȪȞ ĲȘȞ ȑȞĲĮȟȘ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȤȡİȫıİȦȞ ıĲȘ įȩıȘ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ ĲȘȢ
ʌȚıĲȦĲȚțȒȢįȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ

622
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ İȞ ȜȩȖȦ ȤȡİȫıİȚȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȪȝȕĮıȘ
ʌȚıĲȦĲȚțȒȢįȚİȣțȩȜȣȞıȘȢİʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞĲȠȞȠĳİȚȜȑĲȘțĮȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚʌȜȘȡȦĲȑİȢțĮĲȐ
ĲȘȤȡȑȦıȘ
ȃȠİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȦȢ ȐȞȦ ȤȡȑȦıȘ įİȞ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ
țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȑȦıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ȠĳİȚȜȑĲȘ ĲȠ ʌȚıĲȦĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ ȤȡİȫȞİȚ ĲȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȘȢ
ʌȚıĲȦĲȚțȒȢ įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ Ȓ ȐȜȜȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȑĲȘ țĮȚ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ
ȤȡİȦıĲȚțȩİʌȚĲȩțȚȠȓıȠȝİĲȠİʌȚĲȩțȚȠĲȘȢʌȚıĲȦĲȚțȒȢįȚİȣțȩȜȣȞıȘȢª
ǲȞĮȡȟȘĲȘȢ
ȚıȤȪȠȢĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ

4. ȅʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢĲȓșİĲĮȚıİȚıȤȪĲȡȚȐȞĲĮȘȝȑȡİȢȝİĲȐĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮįȘȝȠıȓİȣıȒȢĲȠȣ
ıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
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ǼǼȆĮȡǿ ǿ
ȃ50 ǿ 
ǹȡ63, 22.4.2016
ȅ ʌİȡȓ ȀȑȞĲȡȦȞ ǹȞĮȥȣȤȒȢ ǱįİȚİȢ ǼțʌȠȝʌȒȢ ǳȤȠȣ ȃȩȝȠȢ ĲȠȣ  İțįȓįİĲĮȚ ȝİ įȘȝȠıȓİȣıȘ ıĲȘȞ
ǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠǱȡșȡȠĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢ50 ǿ ĲȠȣ
ȃȅȂȅȈȆȅȊȆȇȅȃȅǼǿȆǼȇǿȀǼȃȉȇȍȃǹȃǹȌȊȋǾȈ ǹǻǼǿǼȈǼȀȆȅȂȆǾȈǾȋȅȊ
ǾǺȠȣȜȒĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞȥȘĳȓȗİȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ
ǼȡȝȘȞİȓĮ

1. ȅʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢșĮĮȞĮĳȑȡİĲĮȚȦȢȠʌİȡȓȀȑȞĲȡȦȞǹȞĮȥȣȤȒȢ ǱįİȚİȢ ǼțʌȠȝʌȒȢǳȤȠȣ ȃȩȝȠȢ
ĲȠȣ
2. ȈĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠİțĲȩȢțĮȚĮȞĮʌȩĲȠțİȓȝİȞȠʌȡȠțȪʌĲİȚįȚĮĳȠȡİĲȚțȒȑȞȞȠȚĮ©ȐįİȚĮİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣªıȘȝĮȓȞİȚĲȘȞȐįİȚĮʌȠȣțĮșȠȡȓȗİȚĲȘȞĮȞȫĲĮĲȘȑȞĲĮıȘİțʌİȝʌȩȝİȞȠȣȒȤȠȣıĲȠ
İȟȦĲİȡȚțȩĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢā

ĲȠȣ ©ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘȞ ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ
ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȦȞǹȞĮȥȣȤȒȢȃȩȝȠȣā
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
©ĮțȠȣıĲȚțȒ ȝİȜȑĲȘª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ ıĲȠȣȢ ȊʌȠȣȡȖȠȪȢ ȒțĮȚ
ıĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ĮȡȤȑȢ ȒțĮȚ ıĲȠȣȢ ȚįȚȠțĲȒĲİȢ țȑȞĲȡȦȞ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ
.
ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
©ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠȞ ȠȚțİȓȠ įȒȝȠ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲĮ
įȚȠȚțȘĲȚțȐȩȡȚĮįȒȝȠȣțĮȚĲȠȞȠȚțİȓȠǲʌĮȡȤȠıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠțȑȞĲȡȠĮȞĮȥȣȤȒȢįİȞİȝʌȓʌĲİȚıĲĮ
įȚȠȚțȘĲȚțȐȩȡȚĮįȒȝȠȣȒȩʌȦȢȐȜȜȦȢȠȡȚıșİȓȝİǻȚȐĲĮȖȝĮĲȠȣȊʌȠȣȡȖȠȪǼıȦĲİȡȚțȫȞā
©İȟȦĲİȡȚțȩĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢªıȘȝĮȓȞİȚĲȠȤȫȡȠʌȠȣȕȡȓıțİĲĮȚİʌȓĲȦȞȠȡȓȦȞțĮȚİȟȦĲİȡȚțȐĲȠȣ
ĲİȝĮȤȓȠȣȒĲȦȞĲİȝĮȤȓȦȞıĲĮȠʌȠȓĮȜİȚĲȠȣȡȖİȓĲȠțȑȞĲȡȠĮȞĮȥȣȤȒȢā
©ǲʌĮȡȤȠȢªıȘȝĮȓȞİȚĲȠȞǲʌĮȡȤȠĲȘȢȠȚțİȓĮȢİʌĮȡȤȓĮȢıĲȘȞȠʌȠȓĮȕȡȓıțİĲĮȚĲȠțȑȞĲȡȠĮȞĮȥȣȤȒȢā
©İʌȚșİȦȡȘĲȒȢ ȘȤȘĲȚțȒȢ ȡȪʌĮȞıȘȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ʌȡȩıȦʌȠ
ȒțĮȚʌȡȩıȦʌȠĲȠȠʌȠȓȠȠȡȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȘȞĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒțĮȚȑȤİȚĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮĲȠȞȑȜİȖȤȠĲȘȢĲȒȡȘıȘȢ
ĲȦȞȠȡȓȦȞİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣĮʌȩĲĮțȑȞĲȡĮĮȞĮȥȣȤȒȢā
©ȚįȚȠțĲȒĲȘȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠȞ ȚįȚȠțĲȒĲȘ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ Ȓ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȒțĮȚ ʌȡȩıȦʌȠ ıĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İțįȓįİĲĮȚ ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣʌİȡȓȀȑȞĲȡȦȞǹȞĮȥȣȤȒȢȃȩȝȠȣȒțĮȚȘȐįİȚĮİțʌȠȝʌȒȢ
ȒȤȠȣĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȒțĮȚȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİĳȣıȚțȩ
ʌȡȩıȦʌȠĲȠȠʌȠȓȠȑȤİȚĲȘȞ İȣșȪȞȘįȚĮȤİȓȡȚıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢțĮĲȐĲȠȤȡȩȞȠ
ĲȘȢȣʌȑȡȕĮıȘȢĲȠȣĮȞȫĲĮĲȠȣȠȡȓȠȣİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣā
©țĮĲȠȚțȓĮªıȘȝĮȓȞİȚȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİȠȚțȠįȩȝȘȝĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚʌȡȠıȦȡȚȞȐȒȝȩȞȚȝĮȦȢȤȫȡȠȢįȚĮȝȠȞȒȢ
İȞȩȢȒʌİȡȚııȩĲİȡȦȞĳȣıȚțȫȞʌȡȠıȫʌȦȞā
©țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢª ȑȤİȚ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ ȩȡȠ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȠȞ ʌİȡȓ ȀȑȞĲȡȦȞ ǹȞĮȥȣȤȒȢ
ȃȩȝȠ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲȐĲĮȟȒ ĲȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ȃȩȝȠȣ ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ İțȐıĲȠĲİ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ
ʌİȡȚȠȤȒʌȠȣʌȡȠțĮȜİȓȒįȣȞĮĲȩȞȞĮʌȡȠțĮȜȑıİȚȘȤȘĲȚțȒȠȤȜȘȡȓĮıİʌĮȡĮțİȓȝİȞİȢțĮĲȠȚțȓİȢȒȐȜȜȠȣȢ
İȣĮȓıșȘĲȠȣȢįȑțĲİȢțĮȚʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚȠȚțȠįȩȝȘȝĮʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȒțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖİȓȦȢĲȑĲȠȚȠā
©ȝİȜİĲȘĲȒȢĮțȠȣıĲȚțȒȢªıȘȝĮȓȞİȚʌȡȩıȦʌȠʌȠȣțĮĲȑȤİȚĲȚȢĮȞĮȖțĮȓİȢĮțĮįȘȝĮȧțȑȢȖȞȫıİȚȢȒțĮȚʌİȓȡĮ
ȖȚĮĲȘȞİțʌȩȞȘıȘĮțȠȣıĲȚțȒȢȝİȜȑĲȘȢā
©ȝİĲȡȘĲȒȢĮțȠȣıĲȚțȒȢªıȘȝĮȓȞİȚʌȡȩıȦʌȠʌȠȣțĮĲȑȤİȚĲȚȢĮȞĮȖțĮȓİȢĮțĮįȘȝĮȧțȑȢȖȞȫıİȚȢȒțĮȚʌİȓȡĮ
ȖȚĮ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ȝİĲȡȒıİȦȞ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ țĮȚ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ įȚĮʌȚıĲİȣȝȑȞȠ
.
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ
©ȝȘȤȐȞȘȝĮ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȒȤȠȣª ıȘȝĮȓȞİȚ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ƞ țȪȡȚȠȢ ıțȠʌȩȢ ȤȡȒıȘȢ İȓȞĮȚ Ș
ʌĮȡĮȖȦȖȒȒĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȒȤȠȣā
©ȩȡȖĮȞĮ İȜȑȖȤȠȣ ȑȞĲĮıȘȢ ȒȤȠȣª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȜȒȥȘ ȝȑĲȡȘıȘ
țĮĲĮȖȡĮĳȒĳȪȜĮȟȘĮȞȐȜȣıȘȒțĮȚȡȪșȝȚıȘĲȠȣȒȤȠȣʌȠȣİțʌȑȝʌİĲĮȚĮʌȩȝȘȤȐȞȘȝĮĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ȒȤȠȣā
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©ȊʌȠȣȡȖȠȓªıȘȝĮȓȞİȚĲȠȞȊʌȠȣȡȖȩǼıȦĲİȡȚțȫȞțĮȚĲȠȞȊʌȠȣȡȖȩīİȦȡȖȓĮȢǹȖȡȠĲȚțȒȢǹȞȐʌĲȣȟȘȢțĮȚ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢā
©ȫȡİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țȑȞĲȡȠȣª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȚȢ ȫȡİȢ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ıİ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌİȡȓȀȑȞĲȡȦȞǹȞĮȥȣȤȒȢȃȩȝȠȣ
ǲțįȠıȘ
ȐįİȚĮȢ
İțʌȠȝʌȒȢ
ȒȤȠȣ

3.-  ȀĮȞȑȞĮțȑȞĲȡȠĮȞĮȥȣȤȒȢįİȞįȪȞĮĲĮȚȞĮİțʌȑȝʌİȚȒȤȠıĲȠİȟȦĲİȡȚțȩĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢ
İțĲȩȢ İȐȞ Ƞ ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ ĲȠȣ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ıȤİĲȚțȒ ȐįİȚĮ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣıĲȘȞȠʌȠȓĮțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚĲĮĮȞȫĲĮĲĮİʌȚĲȡİʌĲȐȩȡȚĮİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣ
ĲĮȩȡȖĮȞĮİȜȑȖȤȠȣȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚțĮșȫȢțĮȚȘșȑıȘĲȦȞİȞȜȩȖȦȠȡȖȐȞȦȞıĲĮ
ȩȡȚĮĲȠȣĲİȝĮȤȓȠȣȒĲȦȞĲİȝĮȤȓȦȞıĲĮȠʌȠȓĮȜİȚĲȠȣȡȖİȓĲȠțȑȞĲȡȠĮȞĮȥȣȤȒȢȒțĮȚıĲȠİıȦĲİȡȚțȩĲȠȣ
  ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ǼıȦĲİȡȚțȫȞ ȝİ ĲȘ ıȣȞįȡȠȝȒ ĲȠȣ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢ țĮȚ
ȅȚțȒıİȦȢ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ ȘȤȘĲȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȦȞ țȑȞĲȡȦȞ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ʌȠȣ İțʌȑȝʌȠȣȞ
ȒȤȠȠȤȜȘȡȒȢȒıȣȞȒșȠȣȢȝȠȡĳȒȢȩʌȦȢțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲĮıȤȑįȚĮĮȞȐʌĲȣȟȘȢȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘțĮȚ
ĲȠİȞįİȤȩȝİȞȠİʌȘȡİĮıȝȠȪĲȦȞʌİȡȚȠȤȫȞțĮĲȠȚțȓĮȢȒȐȜȜȦȞİȣĮȓıșȘĲȦȞįİțĲȫȞ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ȘȤȘĲȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȦȞ țȑȞĲȡȦȞ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ʌȠȣ
İțʌȑȝʌȠȣȞȒȤȠȠȤȜȘȡȒȢȒıȣȞȒșȠȣȢȝȠȡĳȒȢȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘțĮȚĲȠİȞįİȤȩȝİȞȠİʌȘȡİĮıȝȠȪĲȦȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țĮĲȠȚțȓĮȢ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȣĮȓıșȘĲȦȞ įİțĲȫȞ Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮșȑĲİȚ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ
ȝİȜȑĲȘȢ ıİ ʌȠȜİȠįȩȝȠȤȦȡȠĲȐțĲȘ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ıĲȠȞ ȠȚțİȓȠ țȜȐįȠ ĲȠȣ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ ȉİȤȞȚțȠȪ
ǼʌȚȝİȜȘĲȘȡȓȠȣȀȪʌȡȠȣȘȠʌȠȓĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚȣʌȩȥȘʌȡȠĲȠȪʌȡȠȤȦȡȒıİȚıİȜȒȥȘĮʌȩĳĮıȘȢ
 ȅȊʌȠȣȡȖȩȢīİȦȡȖȓĮȢǹȖȡȠĲȚțȒȢǹȞȐʌĲȣȟȘȢțĮȚȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİĲȠȞȊʌȠȣȡȖȩ
ǼıȦĲİȡȚțȫȞ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲĮ ĮȞȫĲĮĲĮ İʌȚĲȡİʌĲȐ ȩȡȚĮ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ țȑȞĲȡȦȞ
ĮȞĮȥȣȤȒȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȘȤȘĲȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ   ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ İȜȑȖȤȠȣ ȑȞĲĮıȘȢ ȒȤȠȣ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
.
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȫȞ ȒțĮȚ ȐȜȜĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ
ȊʌȠȣȡȖȩȢ īİȦȡȖȓĮȢ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣȝȕȠȣȜİȪİĲĮȚ ȝİȜİĲȘĲȒ
ĮțȠȣıĲȚțȒȢ ȒțĮȚ ȝİĲȡȘĲȒ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȞ ȠȚțİȓȠ įȒȝȠ ȒțĮȚ ĲȘȞ ȠȚțİȓĮ țȠȚȞȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲȠȪ
ʌȡȠȤȦȡȒıİȚıİȜȒȥȘĮʌȩĳĮıȘȢ
 ȅȚȊʌȠȣȡȖȠȓĮʌȠĳĮıȓȗȠȣȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞİįĮĳȓȦȞ  țĮȚ  ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘ
ȝİĲĮȟȪȐȜȜȦȞĲȚȢĮʌȩȥİȚȢĲȦȞĮțȩȜȠȣșȦȞĳȠȡȑȦȞ
.

Į

ȉȠȣȀȣʌȡȚĮțȠȪȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȉȠȣȡȚıȝȠȪ

ȕ

ĲȦȞǼʌȐȡȤȦȞȁİȣțȦıȓĮȢȁİȝİıȠȪȁȐȡȞĮțĮȢǹȝȝȠȤȫıĲȠȣȆȐĳȠȣțĮȚȀİȡȪȞİȚĮȢ

Ȗ

ĲȠȣǻȚİȣșȣȞĲȒĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢǼʌȚșİȫȡȘıȘȢǼȡȖĮıȓĮȢā

į

ĲȘȢǹıĲȣȞȠȝȓĮȢȀȪʌȡȠȣā

İ

ĲȘȢǲȞȦıȘȢǻȒȝȦȞȀȪʌȡȠȣȝİĲȘıȣȞįȡȠȝȒĲȘȢȠȚțİȓĮȢțȠȚȞȩĲȘĲĮȢ

ıĲ

ĲȘȢǲȞȦıȘȢȀȠȚȞȠĲȒĲȦȞȀȪʌȡȠȣȝİĲȘıȣȞįȡȠȝȒĲȘȢȠȚțİȓĮȢțȠȚȞȩĲȘĲĮȢ

ȗ

ĲȠȣȆĮȖțȪʌȡȚȠȣȈȣȞįȑıȝȠȣȄİȞȠįȩȤȦȞā

Ș

ĲȠȣȈȣȞįȑıȝȠȣȉȠȣȡȚıĲȚțȫȞǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞȀȪʌȡȠȣā

ș

ĲȠȣȆĮȖțȪʌȡȚȠȣȈȣȞįȑıȝȠȣǿįȚȠțĲȘĲȫȞȀȑȞĲȡȦȞǹȞĮȥȣȤȒȢā

Ț

ĲȘȢȅȝȠıʌȠȞįȓĮȢȈȣȞįȑıȝȦȞǿįȚȠțĲȘĲȫȞȀȑȞĲȡȦȞǹȞĮȥȣȤȒȢā

ȚĮ

ĲȠȣȀȣʌȡȚĮțȠȪȈȣȞįȑıȝȠȣȀĮĲĮȞĮȜȦĲȫȞāțĮȚ

Țȕ 

ĲȘȢȆĮȖțȪʌȡȚĮȢǲȞȦıȘȢȀĮĲĮȞĮȜȦĲȫȞțĮȚȆȠȚȩĲȘĲĮȢǽȦȒȢ

.

.

ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚȠȚİȞȜȩȖȦĳȠȡİȓȢȠĳİȓȜȠȣȞİȞĲȩȢİȞȩȢ  ȝȘȞȩȢĮʌȩĲȘȞİʌȓįȠıȘıȤİĲȚțȒȢİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ
.
ȞĮșȑıȠȣȞĲȚȢĮʌȩȥİȚȢĲȠȣȢıĲȠȣȢȊʌȠȣȡȖȠȪȢ ĮȞȘʌȡȠșİıȝȓĮĮȣĲȒʌİȡȐıİȚȐʌȡĮțĲȘȘʌȡȠșİıȝȓĮ
ȝʌȠȡİȓȞĮʌĮȡĮĲĮșİȓȒȠȚȊʌȠȣȡȖȠȓȞĮʌȡȠȤȦȡȒıȠȣȞıĲȘȜȒȥȘĮʌȩĳĮıȘȢ
 ȅțĮșȠȡȚıȝȩȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚıĲĮİįȐĳȚĮ  țĮȚ  įȘȝȠıȚİȪİĲĮȚıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢȝİĲȘȞȑțįȠıȘĮʌȩțȠȚȞȠȪǻȚĮĲȐȖȝĮĲȠȢĲȦȞȊʌȠȣȡȖȫȞĲȠȠʌȠȓȠțĮȚĮȞĮșİȦȡİȓĲĮȚțĮĲȐ
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įȚĮıĲȒȝĮĲĮʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞĲĮʌȑȞĲİ  ȤȡȩȞȚĮĮʌȩĲȘȞĲİȜİȣĲĮȓĮįȘȝȠıȓİȣıȒĮȣĲȠȪ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚĲȑĲȠȚĮĮȞĮșİȫȡȘıȘįȪȞĮĲĮȚȞĮȖȓȞİȚĮ

ȆȡȚȞ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ ıȤȑįȚĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȣȞ ĲȘ ȤȦȡȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ įȚȐĳȠȡȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ĲȦȞ țȑȞĲȡȦȞ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȑȤȠȣȞ
.
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓȒĲĮįİįȠȝȑȞĮțȐʌȠȚĮȢʌİȡȚȠȤȒȢȑȤȠȣȞįȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘșİȓıİıȘȝĮȞĲȚțȩȕĮșȝȩ Ȓ

ȕ

ȝİĲȐĲȘȜȒȟȘĲȘȢʌȚȠʌȐȞȦʌȡȠșİıȝȓĮȢıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲĮİȞȜȩȖȦįİįȠȝȑȞĮįİȞȑȤȠȣȞ
įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘșİȓĮȜȜȐİʌȓțİȚĲĮȚȘįȘȝȠıȓİȣıȘıȤİįȓȠȣĮȞȐʌĲȣȟȘȢ

ȃȠİȓĲĮȚʌİȡĮȚĲȑȡȦȩĲȚĲȑĲȠȚĮĮȞĮșİȫȡȘıȘįİȞįȚİȞİȡȖİȓĲĮȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȝİĲȘȞĮȞĮșİȫȡȘıȘ
ıȤİįȓȠȣĮȞȐʌĲȣȟȘȢįȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚȩĲȚįİȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘĲȠȣǻȚĮĲȐȖȝĮĲȠȢ
  Ǿ ȐįİȚĮ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ İțįȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞȫĲĮĲĮ
İʌȚĲȡİʌĲȐȩȡȚĮİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣĮȞȐʌİȡȚȠȤȒʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠǻȚȐĲĮȖȝĮįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞ
ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĮįİȚȠȪȤȦȞĮȞĮʌĲȪȟİȦȞȩʌȦȢȤȡȒıȘĮʌȠıĲȐıİȚȢ
ĮʌȩĲĮıȪȞȠȡĮȒșȑıȘĮȞȠȚȖȝȐĲȦȞȒȐȜȜĮȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐʌȠȣįȣȞĮĲȩȞĮțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚȝİǼȞĲȠȜȒĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖȠȪ ǼıȦĲİȡȚțȫȞ țĮȚ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣȞ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ įȚțĮȚȠȜȠȖȠȪȞ ĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ ĮȞȫĲĮĲȠȣ
ȠȡȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȠȞȠİȓĲĮȚ ıĲȠ ǻȚȐĲĮȖȝĮ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   Ș ĮȡȝȩįȚĮ ȠȚțİȓĮ ĮȡȤȒ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
țĮșȠȡȓȗİȚȝİȚȦȝȑȞȠĮȞȫĲĮĲȠȩȡȚȠİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣİȓĲİĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲĮİȓĲİİȐȞĲȠİʌȚșȣȝİȓȠȚįȚȠțĲȒĲȘȢ
ĮĳȠȪ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ ȝİȜȑĲȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȓįȚȠ țĮȚ Ș
ȠʌȠȓĮįȚİȞİȡȖİȓĲĮȚĮʌȩȝİȜİĲȘĲȒĮțȠȣıĲȚțȒȢȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞȣʌȩȥȘĲȦȞȚįȚĮȚĲİȡȠĲȒĲȦȞĲȘȢʌİȡȚȠȤȒȢ
ȃȠİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȟĮıĳĮȜȓıĲȘțĮȞ ȠȚ
ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȐįİȚİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Į  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  țĮȚįȘȝȠıȚİȪȠȞĲĮȚįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲĮ
ĮȞȫĲĮĲĮ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞĮ ȩȡȚĮ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ȖȚĮ ĲĮ ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ țȑȞĲȡĮ ĮȞĮȥȣȤȒȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞİʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣ
 ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌİȡȓǻȚĮıĳĮȜȓıİȦȢțĮȚȆȡȠıĲĮıȓĮȢĲȘȢȀȠȚȞȒȢǾıȣȤȓĮȢȃȩȝȠȣ
ĲȠȣ ȒȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİȐȜȜȠȣȞȩȝȠȣȘȐįİȚĮİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣȚıȤȪİȚȖȚĮĲȚȢȫȡİȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢʌȠȣțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞʌİȡȓȀȑȞĲȡȦȞǹȞĮȥȣȤȒȢȃȩȝȠ
Ȁİĳ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ991
 ǿ ĲȠȣ
 ǿĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

 ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌİȡȓǻȚĮıĳĮȜȓıİȦȢțĮȚȆȡȠıĲĮıȓĮȢĲȘȢȀȠȚȞȒȢǾıȣȤȓĮȢȃȩȝȠȣ
țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮʌȩĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ ĲȠȣ ȆȠȚȞȚțȠȪ ȀȫįȚțĮ țĮȞȑȞĮ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ įİȞ
ȝʌȠȡİȓȞĮİțʌȑȝʌİȚȒȤȠĲȠȣȠʌȠȓȠȣȘȑȞĲĮıȘıĲȠİȟȦĲİȡȚțȩĲȠȣİȞȜȩȖȦțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢȣʌİȡȕĮȓȞİȚ
ĲĮȩȡȚĮʌȠȣțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȘȞȐįİȚĮİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣ
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 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ2001
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
25(I ĲȠȣ
48(I ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
31(I ĲȠȣ
43 ǿ ĲȠȣ
 ǾȐįİȚĮİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣȤȠȡȘȖİȓĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢĮțȩȜȠȣșİȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
Į

ȅ ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıȤİĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ ıĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ
ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘĮʌȩ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒȐįİȚĮȒțĮȚȐįİȚĮȠȚțȠįȠȝȒȢțĮȚȐįİȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢțȑȞĲȡȠȣ
ĮȞĮȥȣȤȒȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ǼıȦĲİȡȚțȫȞ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȢ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  țĮșȫȢ țĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĮțȠȣıĲȚțȒ ȝİȜȑĲȘ ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ ȝİȜȑĲȘȢ įȣȞĮĲȩ ȞĮ įȚĮĳĮȞİȓ ȝİĲȐ
ĮʌȩįȚİȟĮȖȦȖȒıȤİĲȚțȒȢȑȡİȣȞĮȢȤȡȒıİȦȞȖȘȢıĲȘȞʌİȡȚȠȤȒĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢĮʌȩĲȠȞ
ȚįȚȠțĲȒĲȘ ȝİ țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ İȣĮȓıșȘĲȦȞ įİțĲȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȣĲȒȢ ıĲȘȞ ȠȚțİȓĮ
ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȝİ ıȣȞȠįİȣĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İțĲȓȝȘıȘȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ
ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲĮįİįȠȝȑȞĮ
ȃȠİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȩĲȚ Ș ʌȚȠ ʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȚİȞİȡȖȘșİȓ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢĲȘȢıȤİĲȚțȒȢĮȓĲȘıȘȢȖȚĮȐįİȚĮȠȚțȠįȠȝȒȢ

ȕ

ȈĲȘȞĮȓĲȘıȘʌȠȣțĮșȠȡȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȠȞȊʌȠȣȡȖȩǼıȦĲİȡȚțȫȞʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȝİĲĮȟȪȐȜȜȦȞ
ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠ ȩȡȚȠ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ǻȚȐĲĮȖȝĮ ĲȦȞ ȊʌȠȣȡȖȫȞ
ʌȠȣ İțįȓįİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ȝİȚȦȝȑȞȠ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢĲȘȢʌİȡȚȠȤȒȢțĮșȫȢțĮȚȘșȑıȘĲĮȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐțĮȚȠĲȪʌȠȢĲȦȞȠȡȖȐȞȦȞ
ʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıĲĮȩȡȚĮĲȠȣĲİȝĮȤȓȠȣȒĲȦȞĲİȝĮȤȓȦȞțĮșȫȢțĮȚĲȦȞȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ
ʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıĲȠİıȦĲİȡȚțȩĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢ
Ȗ

ȅȚįȚȠțĲȒĲȘȢȝİȡȚȝȞȐȖȚĮĲȘȞĮȞȐȡĲȘıȘȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢĲȘȢʌȡȩșİıȒȢĲȠȣȖȚĮĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒ
ĮȓĲȘıȘȢįȣȞȐȝİȚĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į ıĲĮȖȡĮĳİȓĮĲȘȢȠȚțİȓĮȢĮȡȝȩįȚĮȢĮȡȤȒȢțĮșȫȢțĮȚıİ
ʌİȡȓȠʌĲȠțĮȚİȝĳĮȞȑȢıȘȝİȓȠıĲȠȤȫȡȠĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢȖȚĮʌİȡȓȠįȠįİțĮʌȑȞĲİ  
ȘȝİȡȫȞ ıĲȠȞ ĲȪʌȠ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ǼıȦĲİȡȚțȫȞ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
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ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚȝİĲĮȟȪȐȜȜȦȞȠĳȠȡȑĮȢĮʌȩĲȠȞȠʌȠȓȠȝʌȠȡȠȪȞȞĮȜȘĳșȠȪȞʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ țĮȚ Ș ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ Įʌȩ
ĲȠȣȢ ȚįȚȠțĲȒĲİȢ Ȓ țĮĲȩȤȠȣȢĲȦȞ țĮĲȠȚțȚȫȞ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ İȣĮȓıșȘĲȠȣȢįȑțĲİȢ ʌȠȣ ıȣȞȠȡİȪȠȣȞ Ȓ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚıİȝȚțȡȒĮʌȩıĲĮıȘĮʌȩĲȠțȑȞĲȡȠĮȞĮȥȣȤȒȢİȞĲȩȢįİțĮʌȑȞĲİ  ȘȝȑȡİȢĮʌȩ
ĲȘȜȒȟȘĲȘȢȤȡȠȞȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣȖȚĮĮȞȐȡĲȘıȘĲȘȢȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȘȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒİȓȞĮȚȠǲʌĮȡȤȠȢȘĮȞȐȡĲȘıȘĲȘȢ
ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢȖȓȞİĲĮȚțĮȚıĲĮȖȡĮĳİȓĮĲȘȢȠȚțİȓĮȢțȠȚȞȩĲȘĲĮȢ
į

Ǿ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ȩȡȚȠ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ĲȦȞ țȑȞĲȡȦȞ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠ ȩȡȚȠ ʌȠȣ ʌȡȠȞȠİȓĲĮȚ ıĲȠ ǻȚȐĲĮȖȝĮ ĲȦȞ
ȊʌȠȣȡȖȫȞ ʌȠȣ İțįȓįİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   țĮȚ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ
įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȩȡȚĮ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ȖȚĮ ȠȡȚıȝȑȞĮ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ
ȣʌȩȥȘ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ ȚįȚȠțĲȘĲȫȞ Ȓ țĮĲȩȤȦȞ ĲȦȞ țĮĲȠȚțȚȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȣĮȓıșȘĲȦȞ
įİțĲȫȞ ʌȠȣ ıȣȞȠȡİȪȠȣȞ Ȓ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȝȚțȡȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ȗ  țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮțȠȣıĲȚțȒ ȝİȜȑĲȘ ȩʌȠȣ
ĮȣĲȒȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  

İ

Ǿ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ ȩĲȚ ĲȠ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠ Įʌȩ ĮȣĲȒȞ ĮȞȫĲĮĲȠ
ȩȡȚȠ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ʌĮȡİȞȠȤȜİȓ ĲȚȢ ʌĮȡĮțİȓȝİȞİȢ ʌȡȠȢ ĲĮ țȑȞĲȡĮ ĮȞĮȥȣȤȒȢ țĮĲȠȚțȓİȢ Ȓ
ȐȜȜȠȣȢİȣĮȓıșȘĲȠȣȢįȑțĲİȢįȪȞĮĲĮȚȝİĲȐĮʌȩıȤİĲȚțȩĮȓĲȘȝĮȒĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲĮȞĮȝİȚȫıİȚĲȠ
ȩȡȚȠ ĮȣĲȩ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȢ ȞȑȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ȩȡȚȠ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ ĲȠȣ
ĮȡȤȚțȐțĮșȠȡȚıȝȑȞȠȣȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘțĮȚĮțȠȣıĲȚțȒȝİȜȑĲȘʌȠȣʌȡȠıțȠȝȓȗİȚȠĮȚĲȘĲȒȢ
ıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȠȓįȚȠȢĲȠİʌȚȜȑȟİȚțĮșȫȢțĮȚĲĮĮȞȫĲĮĲĮȩȡȚĮİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣʌȠȣĲȣȤȩȞ
ȑȤȠȣȞĲİșİȓıİȖİȚĲȠȞȚțȐțȑȞĲȡĮĮȞĮȥȣȤȒȢİȐȞȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĲȑĲȠȚĮțȑȞĲȡĮ

ıĲ

Ǿ ȐįİȚĮ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ʌȠȣ İțįȓįİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   İțįȓįİĲĮȚ
İȞĲȩȢȤȡȠȞȚțȠȪįȚĮıĲȒȝĮĲȠȢİȞȩȢ  ȝȘȞȩȢĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȣʌȠȕȠȜȒȢʌȜȒȡȠȣȢĮȓĲȘıȘȢ
Ȓ Įʌȩ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȑȞĲȣʌĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıİ
ĮȣĲȒȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞĲȪʌȠʌȠȣțĮșȠȡȓȗİȚȠȊʌȠȣȡȖȩȢǼıȦĲİȡȚțȫȞțĮȚȚıȤȪİȚȖȚĮȤȡȠȞȚțȒ
ʌİȡȓȠįȠʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲĮĲȡȓĮ  ȑĲȘĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĲȘȢȑțįȠıȒȢĲȘȢ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘȠȣıȚĮıĲȚțȒȢįȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘȢĲȦȞʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞįİįȠȝȑȞȦȞȝİ
ȕȐıȘ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ȐįİȚĮ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ Ș ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ȐįİȚĮȢ ĮțȩȝȘ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ȫıĲİ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚıĲĮȞȑĮįİįȠȝȑȞĮ
ȃȠİȓĲĮȚʌİȡĮȚĲȑȡȦȩĲȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘȜȒȟȘȢțĮȚȝȘĮȞĮȞȑȦıȘȢĲȘȢȐįİȚĮȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣ
țȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢȘȐįİȚĮİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣĲİȡȝĮĲȓȗİĲĮȚĮȣĲȩȝĮĲĮȝȑȤȡȚĲȘȞĮȞĮȞȑȦıȘĲȘȢ
ȐįİȚĮȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȗ

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȠȡȖȐȞȦȞ
İȜȑȖȤȠȣ
ȑȞĲĮıȘȢ
ȒȤȠȣțĮȚ
ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ
ȠȡȚȠșȑĲȘıȘȢ
ĲȠȣĮȞȫĲĮĲȠȣ
ȠȡȓȠȣȑȞĲĮıȘȢ
ȒȤȠȣĮʌȩ
ȚįȚȠțĲȒĲİȢ

ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ȡȪșȝȚıȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ ȒȤȠȣ ĲȦȞ țȑȞĲȡȦȞ
ĮȞĮȥȣȤȒȢįȚİȟȐȖİĲĮȚȝİȕȐıȘĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮȝȑĲȡȘıȘȢțĮȚĲȘȞȠȡȖĮȞȠȜȠȖȓĮʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ıĲȠǻȚȐĲĮȖȝĮĲȦȞȊʌȠȣȡȖȫȞįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  

4.-  ȅȚȚįȚȠțĲȒĲİȢțȑȞĲȡȦȞĮȞĮȥȣȤȒȢ-

Į

ǼȖțĮșȚıĲȠȪȞ ıĲȚȢ İȖțİțȡȚȝȑȞİȢ șȑıİȚȢ ıĲĮ ȩȡȚĮ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ Ȓ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ țĮȚ ıĲȠ
İıȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ ȣʌȠıĲĮĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ ȩȡȖĮȞĮ İȜȑȖȤȠȣ ȑȞĲĮıȘȢ ȒȤȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ
ĲȘȢȐįİȚĮȢİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣʌȠȣİțįȓįİĲĮȚĮʌȩĲȘȞȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒā

ȕ

İȖțĮșȚıĲȠȪȞ ıĲĮ ȣʌȠıĲĮĲȚțȐ ĲȠȣȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȡȚȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȫĲĮĲȠȣ ȠȡȓȠȣ
ȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣʌȠȣİțʌȑȝʌİȚȝȘȤȐȞȘȝĮĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢȒȤȠȣȫıĲİıĲȚȢİȖțİțȡȚȝȑȞİȢșȑıİȚȢ
ıĲĮȩȡȚĮĲȠȣĲİȝĮȤȓȠȣȒĲȦȞĲİȝĮȤȓȦȞȞĮįȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚȩĲȚįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİĲĮȚĲȠĮȞȫĲĮĲȠȩȡȚȠ
.
ȒȤȠȣıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȣȢȩȡȠȣȢĲȘȢȐįİȚĮȢİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣʌȠȣİțįȓįİȚȘȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒ

628

Ȗ

ĮȞĮȡĲȠȪȞ ıİ ʌİȡȓȠʌĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠ ȩȡȚȠ ȑȞĲĮıȘȢ ȒȤȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ İȖțȡȚȝȑȞȠ ıȤȑįȚȠ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ
ȤȦȡȠșȑĲȘıȘĲȦȞȠȡȖȐȞȦȞʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ

 ȉĮȩȡȖĮȞĮİȜȑȖȤȠȣȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣțĮȚȠȝȘȤĮȞȚıȝȩȢȠȡȚȠșȑĲȘıȘȢĲȘȢȝȑȖȚıĲȘȢȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ Į  țĮȚ ȕ  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ
ȠȡȚȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĮȞȫĲĮĲȠȣ ȠȡȓȠȣ ȑȞĲĮıȘȢ ȒȤȠȣ ʌȠȣ İțʌȑȝʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ȒȤȠȣĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢțĮȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚĮʌȩĲĮȩȡȖĮȞĮİȜȑȖȤȠȣȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣĲȘȞțĮĲĮȖȡĮĳȒĲȘȢ
ȑȞĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȒȤȠȣ ĲȘ ĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȖȡȐĳȘțĮȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞțĮȚĲȠȣȝȘȤĮȞȚıȝȠȪĮʌȩĲȣȤȩȞİʌİȝȕȐıİȚȢ ȖȚĮȝİĲĮȕȠȜȒĲȠȣĮȞȫĲĮĲȠȣȠȡȓȠȣİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣ
 ǾȡȪșȝȚıȘĲȠȣȝȘȤĮȞȚıȝȠȪıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞİįĮĳȓȦȞ  țĮȚ  įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚĮʌȩ
ĲȠȞȚįȚȠțĲȒĲȘȠȠʌȠȓȠȢȑȤİȚĲȘȞİȣșȪȞȘĮȞȐʌȐıĮıĲȚȖȝȒȫıĲİȘȑȞįİȚȟȘıĲĮȩȡȖĮȞĮİȜȑȖȤȠȣȑȞĲĮıȘȢ
ȒȤȠȣȞĮȝȘȞȣʌİȡȕİȓĲȠĮȞȫĲĮĲȠİʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȩȡȚȠ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȘȤȘĲȚțȑȢ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ Įʌȩ įȚİȡȤȠȝȑȞȠȣȢ ʌȠȣ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ
İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ İȣșȪȞȘȢ ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ țĮȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ İȞĲȠʌȚıĲȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȦȞ
ȝİĲȡȒıİȦȞʌȠȣȑȤȠȣȞțĮĲĮȖȡĮĳİȓ
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȜȒȥȘȢțĮȚ
ĮȞȐȜȣıȘȢĲȠȣ
ĮȞȫĲĮĲȠȣ
ȠȡȓȠȣ
ȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣ
ĮʌȩĮȡȝȩįȚİȢ
ĮȡȤȑȢ

5.-  ȅȚȠȚțİȓİȢĮȡȝȩįȚİȢĮȡȤȑȢȠĳİȓȜȠȣȞȞĮİȖțĮĲĮıĲȒıȠȣȞțĮȚȞĮıȣȞĲȘȡȠȪȞȑȞĮțİȞĲȡȚțȩıȪıĲȘȝĮ
ȜȒȥȘȢĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞȠȚȠʌȠȓİȢĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚĮʌȩĲĮȩȡȖĮȞĮİȜȑȖȤȠȣȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣıĲȠȠʌȠȓȠȞĮ
.
țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ
ĮȞȫĲĮĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣ ȠȡȓȠȣ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ
İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ

  ȅȚ ȠȚțİȓİȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ĮȡȤȑȢ İȖțĮșȚıĲȠȪȞ ıȪıĲȘȝĮ ʌȠȣ ȞĮ įȑȤİĲĮȚ ĲȚȢ ȣʌİȡȕȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮȞȫĲĮĲȠȣ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȠȡȓȠȣİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣȠȚȠʌȠȓİȢĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚĮʌȩĲĮȩȡȖĮȞĮİȜȑȖȤȠȣȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣ
ȩʌȦȢțĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚıĲȠțİȞĲȡȚțȩıȪıĲȘȝĮȜȒȥȘȢĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
ȊʌȠȕȠȜȒ
ʌĮȡĮʌȩȞȠȣ
ȖȚĮ
ȘȤȠȡȪʌĮȞıȘ

6.-   ȅʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌĮȡȐʌȠȞȠ ıĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȖȚĮ
İțʌȠȝʌȒȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪȒȤȠȣȠȠʌȠȓȠȢʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚĮʌȩțȑȞĲȡȠĮȞĮȥȣȤȒȢ
 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘȣʌȠȕȠȜȒȢʌĮȡĮʌȩȞȠȣįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ  ȘȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮ
ĮȡȤȒ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȡİȪȞȘıȒ ĲȠȣ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ
įȚĮțȡȓȕȦıȘĲȘȢȪʌĮȡȟȘȢȐįİȚĮȢİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣțĮȚıĲȘȞȪʌĮȡȟȒĲȘȢĲȘȢĲȒȡȘıȘȢĮʌȩĲȠȞȚįȚȠțĲȒĲȘ
ĲȦȞȩȡȦȞĲȘȢȐįİȚĮȢİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ıİ İȟĮȚȡİĲȚțȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȩĲȚ
ȤȡİȚȐȗİĲĮȚȘȜȒȥȘĮȣȟȘȝȑȞȦȞȝȑĲȡȦȞĮıĳĮȜİȓĮȢȖȚĮĲȘįȚĮțȡȓȕȦıȘĲȘȢȪʌĮȡȟȘȢȐįİȚĮȢİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣ
țĮȚıĲȘȞȪʌĮȡȟȘĲȘȢĲȘȢĲȒȡȘıȘȢĮʌȩĲȠȞȚįȚȠțĲȒĲȘĲȦȞȩȡȦȞĲȘȢȐįİȚĮȢİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣĲȠȣțȑȞĲȡȠȣ
ĮȞĮȥȣȤȒȢ Ș ȠȚțİȓĮ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ
ǹıĲȣȞȠȝȓĮȢȀȪʌȡȠȣ
ȃȠİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȩĲȚ ȠȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ Įʌȩ İʌȚșİȦȡȘĲȒ ȘȤȘĲȚțȒȢ
ȡȪʌĮȞıȘȢ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜȠ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȠȡȓȗİȚ Ș ȠȚțİȓĮ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ țĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮĲĮȡĲȚıȝȑȞȠ ȖȚĮ ĲȠ
ıțȠʌȩĮȣĲȩȒĮʌȩȝİĲȡȘĲȑȢĮțȠȣıĲȚțȒȢİȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣȢĮʌȩĲȘȞȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒ

7. ȅȚİʌȚșİȦȡȘĲȑȢȘȤȘĲȚțȒȢȡȪʌĮȞıȘȢ įȪȞĮĲĮȚȠʌȠĲİįȒʌȠĲİȞĮįȚİȟȐȖȠȣȞĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲĮȑȜİȖȤȠıİ
ǹȣĲİʌȐȖȖİȜĲȠȢ
țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮțȡȓȕȦıȘ ĲȘȢ ȪʌĮȡȟȘȢ ȐįİȚĮȢ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ țĮȚ ıĲȘȞ ȪʌĮȡȟȒ ĲȘȢ ĲȘȢ
ȑȜİȖȤȠȢ
ĲȒȡȘıȘȢĮʌȩĲȠȞȚįȚȠțĲȒĲȘĲȦȞȩȡȦȞĲȘȢȐįİȚĮȢİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣ
țȑȞĲȡȦȞ
ĮȞĮȥȣȤȒȢĮʌȩ
İʌȚșİȦȡȘĲȑȢ
ȘȤȘĲȚțȒȢ
ȡȪʌĮȞıȘȢ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ Įʌȩ İʌȚșİȦȡȘĲȒ ȘȤȘĲȚțȒȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ Ȓ ȐȜȜȠ
ʌȡȩıȦʌȠʌȠȣȠȡȓȗİȚȘȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒțĮĲȐȜȜȘȜĮțĮĲĮȡĲȚıȝȑȞȠȖȚĮĲȠıțȠʌȩĮȣĲȩȒĮʌȩȝİĲȡȘĲȑȢ
ĮțȠȣıĲȚțȒȢİȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣȢĮʌȩĲȘȞȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒ
ǹįȚțȒȝĮĲĮ
țĮȚʌȠȚȞȑȢ

8.-  ǿįȚȠțĲȒĲȘȢȠ ȠʌȠȓȠȢĮ

ȁİȚĲȠȣȡȖİȓ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ıĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ ȃȩȝȠ ȐįİȚĮ İțʌȠȝʌȒȢ
ȒȤȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠȢ ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮįȓțȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ĳȣȜȐțȚıȘʌȠȣ
įİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠȣȢȑȟȚ  ȝȒȞİȢȒıİȤȡȘȝĮĲȚțȒʌȠȚȞȒʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȚȢĲȡİȚȢȤȚȜȚȐįİȢ
ĲİĲȡĮțȩıȚĮ  İȣȡȫȒțĮȚıĲȚȢįȪȠĮȣĲȑȢʌȠȚȞȑȢā
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ȕ

ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ ĲȠȣ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠȢ ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮįȓțȘȢ ĲȠȣ
ȣʌȩțİȚĲĮȚıİĳȣȜȐțȚıȘʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠȣȢĲȑııİȡİȚȢ  ȝȒȞİȢȒıİȤȡȘȝĮĲȚțȒʌȠȚȞȒʌȠȣ
įİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȚȢĲȡİȚȢȤȚȜȚȐįİȢ  İȣȡȫȒțĮȚıĲȚȢįȪȠĮȣĲȑȢʌȠȚȞȑȢ

  Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȪĲİȡȘȢ Ȓ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘȢ țĮĲĮįȓțȘȢ ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ ȖȚĮ ĲȠ ȓįȚȠ ĮįȓțȘȝĮ įȣȞȐȝİȚ
ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȚĮĲȐȟİȚ ĲȘȞ țĮĲȐıȤİıȘ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ
ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȒȤȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ĮįȓțȘȝĮ ȒțĮȚ ĲȘȞ ĮȞĮıĲȠȜȒ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ĲȠȣ
țȑȞĲȡȠȣ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȚĮʌȡȐȤșȘțİ ĲȠ ĮįȓțȘȝĮ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ įİȞ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠȣȢȑȟȚ  ȝȒȞİȢ
 ȆȡȩıȦʌȠĲȠȠʌȠȓȠİʌİȝȕĮȓȞİȚȒİʌȚĲȡȑʌİȚĲȘȞİʌȑȝȕĮıȘĮʌȩȐȜȜȠʌȡȩıȦʌȠıĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞİȜȑȖȤȠȣȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣȒĲȠȣȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȠȡȚȠșȑĲȘıȘȢĲȠȣĮȞȫĲĮĲȠȣȠȡȓȠȣȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣȝİ
ıțȠʌȩ ĲȘȞ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ ĮȞȫĲĮĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣ ȠȡȓȠȣ ȑȞĲĮıȘȢ ȒȤȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ʌȠȚȞȚțȠȪ
ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮįȓțȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ĳȣȜȐțȚıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ
ĲȑııİȡİȚȢ  ȝȒȞİȢȒıİȤȡȘȝĮĲȚțȒʌȠȚȞȒʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȚȢȠțĲȫȤȚȜȚȐįİȢ  İȣȡȫȒțĮȚıĲȚȢ
įȪȠĮȣĲȑȢʌȠȚȞȑȢ
9. ȅȚ İʌȚșİȦȡȘĲȑȢ ȘȤȘĲȚțȒȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İțįȓįȠȣȞ İȚįȠʌȠȓȘıȘ İȟȫįȚțȠȣ ʌȡȠıĲȓȝȠȣ
ǼʌȚȕȠȜȒ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌİȡȓǼȟȦįȓțȠȣȇȣșȝȓıİȦȢǹįȚțȘȝȐĲȦȞȃȩȝȠȣ
İȟȫįȚțȠȣ
ʌȡȠıĲȓȝȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
44 ǿ ĲȠȣ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȘȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒıĲȘȞȠʌȠȓĮȑȤİȚȣʌȠȕȜȘșİȓʌȜȒȡȘȢĮȓĲȘıȘȒ
ȑȤİȚ ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ ĮȓĲȘıȘ įİȞ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ıĲȘ ȜȒȥȘ ĮʌȩĳĮıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚıĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ıĲ ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣȠȚİʌȚșİȦȡȘĲȑȢȘȤȘĲȚțȒȢȡȪʌĮȞıȘȢ
įİȞįȪȞĮȞĲĮȚȞĮʌȡȠȕȠȪȞıĲȘȞȑțįȠıȘİȚįȠʌȠȓȘıȘȢİȟȫįȚțȠȣʌȡȠıĲȓȝȠȣ
ǼʌȓįȠıȘ
İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ
ıİʌȡȩıȦʌȠ
ȖȚĮȣʌȑȡȕĮıȘ
ĲȠȣĮȞȫĲĮĲȠȣ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣ
ȠȡȓȠȣ
İțʌȠȝʌȒȢ
ȒȤȠȣ

10. ǾȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒȝİĲȐĮʌȩ-

Į

ǲȞįİȚȟȘıĲȠıȪıĲȘȝĮțĮĲĮȖȡĮĳȒȢĲȘȢȑȞĲĮıȘȢȒȤȠȣțȑȞĲȡȠȣĮȞĮȥȣȤȒȢįȪȠ  ıȣȞİȤȩȝİȞȦȞ
ȣʌİȡȕȐıİȦȞĲȠȣĮȞȫĲĮĲȠȣİʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȠȡȓȠȣ İțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣȒ

ȕ

ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌȓįȠıȘ ıİ ʌȡȩıȦʌȠ įȪȠ   ıȣȞİȤȩȝİȞȦȞ İȚįȠʌȠȚȒıİȦȞ İȟȫįȚțȠȣ ʌȡȠıĲȓȝȠȣ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ ǼȟȦįȓțȠȣ ȇȣșȝȓıİȦȢ ǹįȚțȘȝȐĲȦȞ ȃȩȝȠȣ ȖȚĮ İțʌȠȝʌȒ
ȒȤȠȣ ıİ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ  ȐįİȚĮ Ȓ ȖȚĮ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ ĮȞȫĲĮĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣ ȠȡȓȠȣ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ĲȘȢ
ȐįİȚĮȢȒ

Ȗ

ȝİĲȐ Įʌȩ ȑȞįİȚȟȘ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ȝȚȐȢ   ȣʌȑȡȕĮıȘȢ ĲȠȣ ĮȞȫĲĮĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣ ȠȡȓȠȣ
İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ țȑȞĲȡȠȣ ĮȞĮȥȣȤȒȢ țĮȚ ȝȚĮȢ   İʌȓįȠıȘȢ ıİ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ
țȑȞĲȡȠȣ ĮȞĮȥȣȤȒȢ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ İȟȫįȚțȠȣ ʌȡȩıĲȚȝȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ
ǼȟȦįȓțȠȣ ȇȣșȝȓıİȦȢ ǹįȚțȘȝȐĲȦȞ ȃȩȝȠȣ ȖȚĮ İțʌȠȝʌȒ ȒȤȠȣ ıİ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȐįİȚĮ Ȓ ȖȚĮ ȣʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ
ĮȞȫĲĮĲȠȣİʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȠȡȓȠȣİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣĲȘȢȐįİȚĮȢ
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İʌȚįȓįİȚİȞĲȩȢȤȡȠȞȚțȠȪįȚĮıĲȒȝĮĲȠȢİʌĲȐ  ȘȝİȡȫȞĮʌȩĲȘȞĲİȜİȣĲĮȓĮʌĮȡȐȕĮıȘİȚįȠʌȠȓȘıȘȝİ
ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮȜİȓ ĲȠȞ ȚįȚȠțĲȒĲȘ ȞĮ ȝȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȒȤȠȣ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȐįİȚĮȢ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ Ȓ ȞĮ ȡȣșȝȓȗİȚ ĲĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ
ĮȞĮȥȣȤȒȢıĲȠİʌȚĲȡİʌĲȩȩȡȚȠĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘțĮȚĲȠȞʌȡȠİȚįȠʌȠȚİȓȩĲȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘ
İʌȩȝİȞȘȢʌĮȡȐȕĮıȘȢțĮȚİȞĲȩȢİʌĲȐ  ȘȝİȡȫȞĮʌȩĮȣĲȒȞșĮĲȠȣİʌȚȕȜȘșİȓįȚȠȚțȘĲȚțȩʌȡȩıĲȚȝȠ
ǻȚȠȚțȘĲȚțȩ
ʌȡȩıĲȚȝȠ

11.-  ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮĮʌȩĲȘȞʌȠȚȞȚțȒİȣșȪȞȘȒĲȘȞʌȠȚȞȚțȒįȓȦȟȘȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİʌȡȠıȫʌȠȣȘȠȚțİȓĮ
ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İʌȚȕȐȜİȚ įȚȠȚțȘĲȚțȩ ʌȡȩıĲȚȝȠ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ įȑțĮ ȤȚȜȚȐįİȢ 00)
İȣȡȫ ıİ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȞȫ ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ İȚįȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣįİȞʌȡȠȕĮȓȞİȚıĲȚȢįȑȠȣıİȢİȞȑȡȖİȚİȢȖȚĮĲȠȞĲİȡȝĮĲȚıȝȩĲȘȢİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣȒĲȘȝİȓȦıȘ
ĲȠȣ ȠȡȓȠȣ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣȫıĲİ ĮȣĲȩ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ ĲȠȣ ĮȞȫĲĮĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ
ĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘ
(2) ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘıȣȞȑȤȚıȘȢĲȘȢʌĮȡȐȕĮıȘȢȘȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒįȪȞĮĲĮȚȞĮİʌȚȕȐȜȜİȚʌȡȩıĲȚȝȠ
ȝȑȤȡȚįȚĮțȩıȚĮ  İȣȡȫȖȚĮțȐșİȘȝȑȡĮıȣȞȑȤȚıȘȢĲȘȢʌĮȡȐȕĮıȘȢ
 ȉȠİʌȚȕĮȜȜȩȝİȞȠįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȦȞİįĮĳȓȦȞ  țĮȚ  ʌȡȩıĲȚȝȠȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚĮȞȐȜȠȖĮ
ȝİĲȘȞȑȞĲĮıȘțĮȚĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȘȢȣʌȑȡȕĮıȘȢĲȠȣĮȞȫĲĮĲȠȣİʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȠȡȓȠȣİțʌȠȝʌȒȢȒȤȠȣțĮȚ
ĲȘȞȑțĲĮıȘțĮȚĲȠȕĮșȝȩİʌȘȡİĮıȝȠȪĲȘȢʌİȡȚȠȤȒȢĲȘȢțĮĲȠȚțȓĮȢȒȐȜȜȦȞİȣĮȓıșȘĲȦȞįİțĲȫȞ
 ǻȚȠȚțȘĲȚțȩʌȡȩıĲȚȝȠİʌȚȕȐȜȜİĲĮȚįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣȝİĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ
ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ ʌȠȣ ȕİȕĮȚȫȞİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȐȕĮıȘ ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ĮțȠȪıİȚ
ȒțĮȚ įȫıİȚ ĲȘȞ İȣțĮȚȡȓĮ ıĲȠ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȡȩıȦʌȠ Ȓ İțʌȡȩıȦʌȩ ĲȠȣ ȞĮ ĮțȠȣıĲİȓ ʌȡȠĳȠȡȚțȐ Ȓ
ȖȡĮʌĲȐ
 ȀĮĲȐĲȘȞİʌȚȕȠȜȒįȚȠȚțȘĲȚțȠȪʌȡȠıĲȓȝȠȣįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣȘȠȚțİȓĮ
ĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒįȪȞĮĲĮȚȞĮȜȐȕİȚȣʌȩȥȘĲȘȢȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİĮȞȐȜȘȥȘįȑıȝİȣıȘȢʌȠȣʌĮȡȑȤİĲĮȚȑȞĮȞĲȓĲȘȢ
ĮʌȩĲȠȞʌĮȡĮȕȐĲȘȒİțȝȑȡȠȣȢĲȠȣʌĮȡĮȕȐĲȘĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȘȖİȞȩȝİȞȘʌĮȡȐȕĮıȘțĮȚĲȘȞʌȡȠȠʌĲȚțȒ
ȐȡıȘȢ ĲȘȢ țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȝİȡȚȝȞȐ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ
įȚȠȚțȘĲȚțȩʌȡȩıĲȚȝȠțĮȚʌȠȚȞȒıȣȞİʌİȓĮțĮĲĮįȓțȘȢȖȚĮĲȘȞĲȑȜİıȘʌȠȚȞȚțȠȪĮįȚțȒȝĮĲȠȢ
 ȉȠįȚȠȚțȘĲȚțȩʌȡȩıĲȚȝȠİȚıʌȡȐĲĲİĲĮȚĮʌȩĲȘȞȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒȩĲĮȞʌİȡȐıİȚȐʌȡĮțĲȘȘʌȡȠȢ
ȐıțȘıȘʌȡȠıĳȣȖȒȢİȞȫʌȚȠȞĲȠȣǹȞȦĲȐĲȠȣǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣʌȡȠșİıȝȓĮĲȦȞİȕįȠȝȒȞĲĮʌȑȞĲİ  ȘȝİȡȫȞ
ĮʌȩĲȘȞțȠȚȞȠʌȠȓȘıȘĲȘȢĮʌȩĳĮıȘȢȖȚĮĲȘȞİʌȚȕȠȜȒʌȡȠıĲȓȝȠȣ
   Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ĲȦȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ ȃȩȝȠ İʌȚȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒʌȡȠıĲȓȝȦȞȘȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒȜĮȝȕȐȞİȚįȚțĮıĲȚțȐȝȑĲȡĮʌȡȠȢİȓıʌȡĮȟȘĲȠȣ
ȠĳİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ ȦȢ ĮıĲȚțȠȪ ȤȡȑȠȣȢ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȡȠȢ ĲȘ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ Ȓ ĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ
ĮȞȐȜȠȖĮ ĮȞ Ș ȠȚțİȓĮ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ İȓȞĮȚ ǲʌĮȡȤȠȢ Ȓ įȒȝȠȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ Ȓ ȩʌȦȢ ȐȜȜȦȢ ȠȡȚıșİȓ ȝİ
ǻȚȐĲĮȖȝĮĲȠȣȊʌȠȣȡȖȠȪǼıȦĲİȡȚțȫȞ

ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ
İȞĲȪʌȦȞĮʌȩ
ĲȠȞȊʌȠȣȡȖȩ
ǼıȦĲİȡȚțȫȞ

12. ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ǼıȦĲİȡȚțȫȞ țĮșȠȡȓȗİȚ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĮȓĲȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į  ĲȠȣ İįȐĳȚȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ȗ  ĲȠȣ İįȐĳȚȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  Ȓ ȐȜȜȠȣ İȖȖȡȐĳȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣȝİȕȐıȘĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠȞĮȣʌȠȕȜȘșİȓįȠșİȓİțįȠșİȓİʌȚįȠșİȓȒȤȠȡȘȖȘșİȓțĮșȫȢ
țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĲĮ İȞ ȜȩȖȦ ȑȖȖȡĮĳĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ įȠșȠȪȞ
İțįȠșȠȪȞİʌȚįȠșȠȪȞȒȤȠȡȘȖȘșȠȪȞ

ǲțįȠıȘ
ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ

13. ȉȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İțįȓįİȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ȖȚĮĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ
ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ȐįİȚĮȢ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ țĮĲ¶ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į ĲȠȣİįȐĳȚȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮșȫȢțĮȚȖȚĮĲȘȞțĮȜȪĲİȡȘİĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣțĮȚȖȚĮĲȘȡȪșȝȚıȘȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİșİȝȐĲȦȞʌȡȠțȪʌĲȠȣȞțĮĲȐĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣȢ

ǲțįȠıȘ
ǻȚĮĲĮȖȝȐĲȦȞ

14. ȅȚȊʌȠȣȡȖȠȓįȪȞĮȞĲĮȚȞĮİțįȓįȠȣȞĮʌȩțȠȚȞȠȪǻȚĮĲȐȖȝĮĲĮȖȚĮĲȘȞİĳĮȡȝȠȖȒĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮșȫȢțĮȚȖȚĮĲȘȞțĮȜȪĲİȡȘİĳĮȡȝȠȖȒĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
țĮȚȖȚĮĲȘȡȪșȝȚıȘȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİșİȝȐĲȦȞʌȡȠțȪʌĲȠȣȞțĮĲȐĲȘȞİĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣȢ

ǲțįȠıȘ
ǼȞĲȠȜȫȞ

15. ȅȊʌȠȣȡȖȩȢǼıȦĲİȡȚțȫȞȒțĮȚȠȊʌȠȣȡȖȩȢīİȦȡȖȓĮȢǹȖȡȠĲȚțȒȢǹȞȐʌĲȣȟȘȢțĮȚȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
įȪȞĮĲĮȚȞĮİțįȓįȠȣȞǼȞĲȠȜȑȢȖȚĮșȑȝĮĲĮĲȘȢĮȡȝȠįȚȩĲȘĲȐȢĲȠȣȢĲĮȠʌȠȓĮʌȡȠțȪʌĲȠȣȞĮʌȩĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮ
ȃȩȝȠȖȚĮĲȘȞțĮȜȪĲİȡȘİĳĮȡȝȠȖȒĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȃȩȝȠȣțĮȚȖȚĮĲȘȡȪșȝȚıȘȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİșİȝȐĲȦȞ
.
ĲȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣȢ Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ǼıȦĲİȡȚțȫȞ įİ İțįȓįİȚ ǼȞĲȠȜȒ ȖȚĮ ĲȠȞ
țĮșȠȡȚıȝȩĲȦȞșİȝȐĲȦȞʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣ

ȂİĲĮȕĮĲȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ

16. ǹʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ ĮįİȚȠȪȤĮ
ȣĳȚıĲȐȝİȞĮ țȑȞĲȡĮ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ȝİ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒ ȐįİȚĮ ȒțĮȚ ȐįİȚĮ ȠȚțȠįȠȝȒȢ țĮȚ ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȤȡȠȞȚțȩįȚȐıĲȘȝĮİȞȞȑĮ  ȝȘȞȫȞĮʌȩĲȘȞȑțįȠıȘĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞĲȠȣǻȚĮĲȐȖȝĮĲȠȢțĮȚĲȘȢǼȞĲȠȜȒȢ
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ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Į ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣıĲȠİįȐĳȚȠ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮȚ
ıĲȠ İįȐĳȚȠ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ǼȞĲȪʌȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ Į țĮȚ Ȗ ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣȖȚĮĲȘıȣȝȝȩȡĳȦıȒĲȠȣȢȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚȖȚĮȣĳȚıĲȐȝİȞȠțȑȞĲȡȠĮȞĮȥȣȤȒȢȝİʌȠȜİȠįȠȝȚțȒȐįİȚĮȒțĮȚȐįİȚĮȠȚțȠįȠȝȒȢțĮȚȐįİȚĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢʌȠȣȕȡȓıțİĲĮȚİțĲȩȢĲȦȞțĮșȠȡȚıȝȑȞȦȞʌİȡȚȠȤȫȞțȑȞĲȡȦȞĮȞĮȥȣȤȒȢʌȠȣİțʌȑȝʌȠȣȞȒȤȠ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ǻȚȐĲĮȖȝĮ ĲȦȞ ȊʌȠȣȡȖȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣȘȠȚțİȓĮĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒİȟİĲȐȗİȚıȤİĲȚțȒĮȓĲȘıȘĮĳȠȪʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢȜȘĳșȠȪȞȣʌȩȥȘİȐȞȠ
ĮȚĲȘĲȒȢ ĲȠ İʌȚȜȑȟİȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ ȝİȜȑĲȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȚĲȘĲȒ țĮȚ
įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ȝİȜİĲȘĲȒ ĮțȠȣıĲȚțȒȢĲĮ ĮȞȫĲĮĲĮ İʌȚĲȡİʌĲȐ ȩȡȚĮ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ĲȦȞ
țȑȞĲȡȦȞĮȞĮȥȣȤȒȢʌȠȣĲȣȤȩȞȑȤȠȣȞțĮșȠȡȚıĲİȓȝİǻȚȐĲĮȖȝĮĲȦȞȊʌȠȣȡȖȫȞıİʌİȡȚȠȤȒʌȠȣȖİȚĲȞȚȐȗİȚ
ȝİ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĮȞĮȥȣȤȒȢ ĲĮ ĮȞȫĲĮĲĮ ȩȡȚĮ İțʌȠȝʌȒȢ ȒȤȠȣ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ȑȤȠȣȞ Ĳİșİȓ ıİ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țȑȞĲȡĮ
ĮȞĮȥȣȤȒȢĮȞȣʌȐȡȤȠȣȞĲȑĲȠȚĮțȑȞĲȡĮțĮȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘĲȚȢȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢĲȘȢʌİȡȚȠȤȒȢ
17. ǹʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ Ƞ  ʌİȡȓ ȀȑȞĲȡȦȞ ǹȞĮȥȣȤȒȢ
ȀĮĲȐȡȖȘıȘ
ȃȩȝȠȣ
ǱįİȚİȢǼțʌȠȝʌȒȢǳȤȠȣ ȃȩȝȠȢĲȠȣțĮĲĮȡȖİȓĲĮȚ
 ǿ ĲȠȣ
ǲȞĮȡȟȘĲȘȢ
ȚıȤȪȠȢĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ

Ș

18. ȅʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢĲȓșİĲĮȚıİȚıȤȪĲȘȞ ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ
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ı
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ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ

1. ȅ ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ Ƞ ʌİȡȓ ĲȘȢ ĬȑıʌȚıȘȢ ǼȜȐȤȚıĲȦȞ ȆȡȠĲȪʌȦȞ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲĮ
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ǼȡȝȘȞİȓĮ
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İȝʌȠȡȓĮĮȞșȡȫʌȦȞ

į
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©ȕȓĮıĲȠʌȜĮȓıȚȠıĲİȞȒȢıȤȑıȘȢªıȘȝĮȓȞİȚȕȓĮʌȠȣĮıțİȓĲĮȚĮʌȩʌȡȩıȦʌȠĲȠȠʌȠȓȠİȓȞĮȚȒȣʌȒȡȟİ
ıȪȗȣȖȠȢȒıȪȞĲȡȠĳȠȢĲȠȣșȪȝĮĲȠȢȒİȓȞĮȚȐȜȜȠȝȑȜȠȢĲȘȢȠȚțȠȖȑȞİȚȐȢĲȠȣĮȞİȟȐȡĲȘĲĮĮȞȠįȡȐıĲȘȢ
ȝȠȚȡȐȗİĲĮȚ Ȓ ȑȤİȚ ȝȠȚȡĮıșİȓ ĲȘȞ ȓįȚĮ ıĲȑȖȘ ȝİ ĲȠ șȪȝĮ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ıȦȝĮĲȚțȒ ıİȟȠȣĮȜȚțȒ
ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ Ȓ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ȕȓĮ țĮȚ ȠĲȚįȒʌȠĲİ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȟİȞȒıİȚ ıȦȝĮĲȚțȒ ȥȣȤȚțȒ Ȓ
ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒȕȜȐȕȘȒȠȚțȠȞȠȝȚțȒȗȘȝȓĮā
©įȚĮįȚțĮıȓĮªʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚʌȑȡĮȞĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢȩȜİȢĲȚȢİʌĮĳȑȢʌȠȣʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲȠ
șȪȝĮ ȣʌȩ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ ȝİ țȐșİ ĮȡȤȒ įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ȠȡȖȐȞȦıȘ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
șȣȝȐĲȦȞıİıȤȑıȘȝİĲȘȞȣʌȩșİıȒĲȠȣʌȡȚȞțĮĲȐȒȝİĲȐĲȘȞʌȠȚȞȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮā
©įȚȦțĲȚțȑȢĮȡȤȑȢªıȘȝĮȓȞİȚĲȠīİȞȚțȩǼȚıĮȖȖİȜȑĮĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢȒțĮȚĲȘȞǹıĲȣȞȠȝȓĮā
©İȝʌȜİțȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘ ȃȠȝȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ
ǼıȦĲİȡȚțȫȞțĮȚĲȚȢțĮșǯȪȜȘȞĮȡȝȩįȚİȢȣʌȘȡİıȓİȢĲȠȣĲȘȞǹıĲȣȞȠȝȓĮĲȠȊʌȠȣȡȖİȓȠǼȟȦĲİȡȚțȫȞțĮȚ
ĲĮ țĮș¶ ȪȜȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĲȝȒȝĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ įȚʌȜȦȝĮĲȚțȑȢ ĮʌȠıĲȠȜȑȢ ĲȠȣ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ
ȆȡȩȞȠȚĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ țĮȚ ĲȚȢ țĮș¶ ȪȜȘȞ ĮȡȝȩįȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ
ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȚȢ țĮș¶ ȪȜȘȞ ĮȡȝȩįȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ țĮȚ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȆĮȚįİȓĮȢ țĮȚ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ  țĮȚ ĲȚȢ
țĮș¶ȪȜȘȞĮȡȝȩįȚİȢȣʌȘȡİıȓİȢĲȠȣā
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©șȪȝĮªıȘȝĮȓȞİȚ-
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ĳȣıȚțȩʌȡȩıȦʌȠĲȠȠʌȠȓȠȣʌȑıĲȘȗȘȝȓĮıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢĲȘȢıȦȝĮĲȚțȒȢĲȘȢȥȣȤȚțȒȢ
Ȓ ĲȘȢ ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ Ȓ ĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȗȘȝȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțİ ĮʌİȣșİȓĮȢ Įʌȩ
ĮȟȚȩʌȠȚȞȘʌȡȐȟȘā

ȕ  ĲĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ ʌȡȠıȫʌȠȣ Ƞ șȐȞĮĲȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ʌȡȠțȜȒșȘțİ ĮʌİȣșİȓĮȢ Įʌȩ
ĮȟȚȩʌȠȚȞȘ ʌȡȐȟȘ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠıĲİȓ ȗȘȝȓĮ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȠȣ șĮȞȐĲȠȣ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ
ʌȡȠıȫʌȠȣ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚĮȞĮȖȞȦȡȓȗİĲĮȚȘȚįȚȩĲȘĲĮĲȠȣșȪȝĮĲȠȢıİʌȡȩıȦʌȠĮȞİȟȐȡĲȘĲĮĮʌȩĲȠȞİȞĲȠʌȚıȝȩĲȘ
ıȪȜȜȘȥȘĲȘįȓȦȟȘȒĲȘȞțĮĲĮįȓțȘĲȠȣįȡȐıĲȘțĮȚĮȞİȟȐȡĲȘĲĮĮʌȩĲȘȞȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ ıȤȑıȘȝİĲĮȟȪĲȠȣ
İȞȜȩȖȦʌȡȠıȫʌȠȣțĮȚĲȠȣįȡȐıĲȘā
©șȪȝĮ ĲȡȠȝȠțȡĮĲȓĮȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣʌȠıĲİȓ İʌȓșİıȘ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĮʌȫĲİȡȠȢ ıțȠʌȩȢ
İȓȞĮȚȞĮȕȜȐȥİȚĲȘȞțȠȚȞȦȞȓĮā
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ȕ ʌȡȩıȦʌȠʌȠȣȗİȚȝİĲȠșȪȝĮıİțȠȚȞȩȞȠȚțȠțȣȡȚȩȝİıĲİȞȒıȤȑıȘįȑıȝİȣıȘȢ ıİıĲĮșİȡȒțĮȚ
ıȣȞİȤȒȕȐıȘāțĮȚ
Ȗ  ĲȠȣȢıȣȖȖİȞİȓȢıİİȣșİȓĮȖȡĮȝȝȒĲĮĮįȑȜĳȚĮțĮȚĲĮİȟĮȡĲȫȝİȞĮ ĮʌȩĲȠșȪȝĮʌȡȩıȦʌĮā
©ȝȘ țȣȕİȡȞȘĲȚțȩȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȩȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ȝȘ țİȡįȠıțȠʌȚțȒ ȠȡȖȐȞȦıȘ Ș ȠʌȠȓĮ įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȚİȓĲĮȚ
įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ ĲȘȢ ıĲȠȣȢ ĲȠȝİȓȢ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ șȣȝȐĲȦȞ
ĲȠȣ İȖțȜȘȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢțĮȚȘȠʌȠȓĮİȓȞĮȚįİȩȞĲȦȢİȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȘįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌİȡȓȈȦȝĮĲİȓȦȞ
 ǿ ĲȠȣ țĮȚǿįȡȣȝȐĲȦȞȃȩȝȠȣȒįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌİȡȓǼĲĮȚȡİȚȫȞȃȩȝȠȣā
Ȁİĳ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
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 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
90(I ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 , ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ 2015.
©ȠʌĲȚțȠȖȡȐĳȘıȘª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ıİ țȚȞȠȪȝİȞİȢ İȚțȩȞİȢ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıȣıțİȣȒ
ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ ȖİȖȠȞȩĲȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ țĮȚ ʌȡȠıȫʌȦȞ İȓĲİ ĮȣĲȐ ȠȝȚȜȠȪȞ Ȓ țȚȞȠȪȞĲĮȚ İȓĲİ ȩȤȚ ȠȚ
ȠʌȠȓİȢįȪȞĮĲĮȚȞĮĮȞĮʌĮȡĮȤșȠȪȞțĮȚʌĮȡȠȣıȚĮıĲȠȪȞȝİĲȘȤȡȒıȘȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİĲİȤȞȚțȠȪȝȑıȠȣā
©ʌĮȚįȓªıȘȝĮȓȞİȚĳȣıȚțȩʌȡȩıȦʌȠȘȜȚțȓĮȢțȐĲȦĲȦȞįİțĮȠțĲȫ  İĲȫȞā
©ʌȠȚȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮª ıȘȝĮȓȞİȚ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚİȡİȪȞȘıȘȢ įȓȦȟȘȢ țĮȚ İțįȓțĮıȘȢ ȣʌȩșİıȘȢ Įʌȩ
ǻȚțĮıĲȒȡȚȠȝȑȤȡȚĲȘȞİʌȚȕȠȜȒʌȠȚȞȒȢȖȚĮȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİĮȟȚȩʌȠȚȞȘʌȡȐȟȘʌȠȣĲİȜȑıĲȘțİİȚȢȕȐȡȠȢĲȠȣ
șȪȝĮĲȠȢ
ȆİįȓȠ
İĳĮȡȝȠȖȒȢ

3. ȅ ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȟȚȩʌȠȚȞİȢ ʌȡȐȟİȚȢ ʌȠȣ įȚĮʌȡȐĲĲȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ
ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ʌȠȚȞȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȘ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ țĮȚ
ʌĮȡȑȤİȚįȚțĮȚȫȝĮĲĮ ıĲĮșȪȝĮĲĮĮȟȚȩʌȠȚȞȦȞʌȡȐȟİȦȞʌȠȣȑȤȠȣȞįȚĮʌȡĮȤșİȓıİ ĲȡȓĲİȢȤȫȡİȢȝȩȞȠıİ
ıȤȑıȘȝİʌȠȚȞȚțȑȢįȚĮįȚțĮıȓİȢʌȠȣįȚİȟȐȖȠȞĲĮȚıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮțĮȚĲĮįȚțĮȚȫȝĮĲĮʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıİ ĮȣĲȩȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȤȦȡȓȢ įȚĮțȡȓıİȚȢ țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ țĮșİıĲȫȢ įȚĮȝȠȞȒȢ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ ıĲȘ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ İȝʌȜİțȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ȩʌȦȢʌȡİıȕİȓİȢįİȞįȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲȚȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠ

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ
İȝʌȜİțȠȝȑȞȦȞ
ȣʌȘȡİıȚȫȞțĮȚ
ȝȘ
țȣȕİȡȞȘĲȚțȫȞ
ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ

4.-   ȀȐșİ İȝʌȜİțȩȝİȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮ țĮȚ Ȓ ȝȘ țȣȕİȡȞȘĲȚțȩȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȩȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ-

Į

ǹȞĮȖȞȦȡȓȗİȚ țĮȚ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİȚ ĲȠ șȪȝĮ ȝİ ıİȕĮıȝȩ İȣĮȚıșȘıȓĮ İȟĮĲȠȝȚțİȣȝȑȞȘ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒțĮȚȤȦȡȓȢįȚĮțȡȓıİȚȢʌȡȠıȑȖȖȚıȘıİțȐșİİʌĮĳȒĲȠȣșȪȝĮĲȠȢȝİĲȚȢȣʌȘȡİıȓİȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ șȣȝȐĲȦȞ Ȓ ĲȚȢ įȚȦțĲȚțȑȢ țĮȚ įȚțĮıĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȠȣ İȞİȡȖȠȪȞ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ
ʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢā

ȕ

ȝİȡȚȝȞȐ ȫıĲİ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ĮʌȩȜĮȣıȘ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ʌȡȠȫșȘıȘ
ĲȦȞįȚțĮȚȦȝȐĲȦȞĲȦȞșȣȝȐĲȦȞȤȦȡȓȢįȚȐțȡȚıȘȖȚĮȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİȜȩȖȠʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȠȣ
ĳȪȜȠȣĲȘȢĳȣȜȒȢĲȠȣȤȡȫȝĮĲȠȢĲȘȢȖȜȫııĮȢĲȘȢĮȞĮʌȘȡȓĮȢĲȘȢșȡȘıțİȓĮȢĲȠȣʌȠȜȚĲȚțȠȪ
Ȓ ȐȜȜȠȣ ĳȡȠȞȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ İșȞȚțȒȢ Ȓ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ țĮĲĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ ȚįȚȩĲȘĲĮȢ ȝȑȜȠȣȢ İșȞȚțȒȢ
ȝİȚȠȞȩĲȘĲĮȢĲȘȢʌİȡȚȠȣıȓĮȢĲȘȢȖȑȞȞȘıȘȢȒȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİȐȜȜȠȣțĮșİıĲȫĲȠȢĲȠȣșȪȝĮĲȠȢā

Ȗ

ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣ ĲȠ șȪȝĮ İȓȞĮȚ ʌĮȚįȓ  įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȠ ȕȑȜĲȚıĲȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ ĲȠȣʌĮȚįȚȠȪ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ĮȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ıİ İȟĮĲȠȝȚțİȣȝȑȞȘ ȕȐıȘ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ įİȩȞĲȦȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ ȘȜȚțȓĮ ĲȠȞ
ȕĮșȝȩȦȡȚȝȩĲȘĲĮȢĲȚȢĮʌȩȥİȚȢĲȚȢĮȞȐȖțİȢțĮȚĲȚȢĮȞȘıȣȤȓİȢĲȠȣʌĮȚįȚȠȪ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ʌĮȚįȓ țĮȚ Ƞ ĮıțȫȞ ĲȘ ȖȠȞȚțȒ İȣșȪȞȘ Ȓ Ƞ ȐȜȜȠȢ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȩȢ ĲȠȣ
İĳȩıȠȞȣʌȐȡȤİȚİȞȘȝİȡȫȞȠȞĲĮȚȖȚĮĲȣȤȩȞȝȑĲȡĮȒįȚțĮȚȫȝĮĲĮʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮĲȠ
ʌĮȚįȓā

į

įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ȩĲȚ ĲĮ șȪȝĮĲĮ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ĮʌȠȜĮȪȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ ĲȦȞ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣȢ ıİ ȓıȘ ȕȐıȘ ȝİ ĲȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ įȚİȣțȠȜȪȞȠȞĲĮȢ ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ĲȘȞ
ʌȡȩıȕĮıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȒ ĲȠȣȢ
ıĲȘȞİȞȘȝȑȡȦıȘā
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İ

ıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣ ĲȠșȪȝĮİȓȞĮȚʌȡȩıȦʌȠȝİĮȞĮʌȘȡȓĮĲȠȠʌȠȓȠįȣıțȠȜİȪİĲĮȚȒįİȞȑȤİȚĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȞĮȣʌİȡĮıʌȚıĲİȓĲȠȞİĮȣĲȩĲȠȣįȚĮıĳĮȜȓȗİȚĲȠȕȑȜĲȚıĲȠıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
ĮȣĲȠȪĲȠȠʌȠȓȠĮȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚıİİȟĮĲȠȝȚțİȣȝȑȞȘȕȐıȘȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢįİȩȞĲȦȢȣʌȩȥȘĲȘȞȘȜȚțȓĮ
ĲȠȣ ĲȘȞ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ĲȠȣ ĲȚȢ įȣıțȠȜȓİȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ ĲȠȣ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢĲȠȣțĮȚĲȚȢĮȞȘıȣȤȓİȢĲȠȣ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ ĮȣĲȩ ȒțĮȚ Ƞ  ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȩȢ ĲȠȣ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ
.
İȞȘȝİȡȫȞȠȞĲĮȚȖȚĮĲȣȤȩȞȝȑĲȡĮȒįȚțĮȚȫȝĮĲĮʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮĲȠʌȡȩıȦʌȠĮȣĲȩ

ıĲ

ȜĮȝȕȐȞİȚȚįȚĮȓĲİȡĮȣʌȩȥȘĲȚȢĮȞȐȖțİȢĲȦȞșȣȝȐĲȦȞĲȡȠȝȠțȡĮĲȓĮȢțĮȚȜĮȝȕȐȞİȚĲĮĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
ȝȑĲȡĮȖȚĮȞĮįȚĮıĳĮȜȓȗİȚĲȘȞĮȟȚȠʌȡȑʌİȚĮțĮȚĲȘȞĮıĳȐȜİȚȐĲȠȣȢā

ȗ

įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ȩĲȚ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ıİ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȣʌȑıĲȘ ȕȓĮ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĳȪȜȠ İȚįȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
țĮȚ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ įİȣĲİȡȠȖİȞȠȪȢ țĮȚ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢ
șȣȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢİțĳȠȕȚıȝȠȪțĮȚĮȞĲİțįȓțȘıȘȢʌȠȣıȣȞįȑȠȞĲĮȚȝİĲȑĲȠȚȠȣİȓįȠȣȢȕȓĮā

Ș

ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȕȓĮ įȚĮʌȡȐĲĲİĲĮȚ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıĲİȞȒȢ ıȤȑıȘȢ ʌĮȡȑȤİȚ İȚįȚțȐ ȝȑĲȡĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢıĲȠșȪȝĮİȚįȚțȩĲİȡĮıĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȖȣȞĮȓțĮȢȘȠʌȠȓĮİȓȞĮȚİȟĮȡĲȘȝȑȞȘĮʌȩĲȠ
įȡȐıĲȘȠȚțȠȞȠȝȚțȐțȠȚȞȦȞȚțȐȒȩıȠȞĮĳȠȡȐĲȠįȚțĮȓȦȝĮįȚĮȝȠȞȒȢĲȘȢ
ȂǼȇȅȈǿǿ
ȆǹȇȅȋǾȆȁǾȇȅĭȅȇǿȍȃȀǹǿȊȆȅȈȉǾȇǿȄǾȈ

ǻȚțĮȓȦȝĮĲȦȞ
șȣȝȐĲȦȞȞĮ
țĮĲĮȞȠȠȪȞțĮȚ
ȞĮȖȓȞȠȞĲĮȚ
țĮĲĮȞȠȘĲȐ

5.-  ǾǹıĲȣȞȠȝȓĮȜĮȝȕȐȞİȚĲĮțĮĲȐȜȜȘȜĮȝȑĲȡĮȖȚĮȞĮȕȠȘșȐĲȠșȪȝĮȞĮțĮĲĮȞȠİȓțĮȚȞĮȖȓȞİĲĮȚ
țĮĲĮȞȠȘĲȩ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ İʌĮĳȒ țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ĮȞĮȖțĮȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ĲȠȣ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮșȫȢțĮȚȞĮțĮĲĮȞȠİȓĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȠȣʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚĮʌȩĮȣĲȒȞ
  Ǿ ǹıĲȣȞȠȝȓĮ ıĲȘȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ĲȠ șȪȝĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȖȜȫııĮ ĮʌȜȒ țĮȚ țĮĲĮȞȠȘĲȒ
ʌȡȠĳȠȡȚțȐ Ȓ ȖȡĮʌĲȐ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢĲȣȤȩȞĮȞĮʌȘȡȓĮȢȘȠʌȠȓĮİȞįİȤȠȝȑȞȦȢİʌȘȡİȐȗİȚĲȘȞȚțĮȞȩĲȘĲĮĲȠȣșȪȝĮĲȠȢ
ȞĮțĮĲĮȞȠİȓȒȞĮȖȓȞİĲĮȚțĮĲĮȞȠȘĲȩ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ʌȡȠĳȠȡȚțȒ Ȓ ȖȡĮʌĲȒ İȓȞĮȚ ıİ ʌȡȠıȕȐıȚȝȘ ȝȠȡĳȒ ȖȚĮ ĲĮ ȐĲȠȝĮ ȝİ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ȩʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ĲȘȢ ȝȠȡĳȒȢ Braille Ȓ ĲȘȢ ȞȠȘȝĮĲȚțȒȢ
ȖȜȫııĮȢ
 ȀĮĲȐĲȘȞʌȡȫĲȘİʌĮĳȒȝİĲȘȞǹıĲȣȞȠȝȓĮĲȠșȪȝĮįȪȞĮĲĮȚȞĮıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩʌȡȩıȦʌȠĲȘȢ
İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ ȩĲĮȞ ȜȩȖȦ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȘȢ ĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ ȕȠȒșİȚĮ ȖȚĮ ȞĮ
țĮĲĮȞȠȒıİȚȒȖȚĮȞĮȖȓȞİȚțĮĲĮȞȠȘĲȩİțĲȩȢĮȞĮȣĲȩĮȞĲȚȕĮȓȞİȚıĲĮıȣȝĳȑȡȠȞĲĮĲȠȣșȪȝĮĲȠȢȒȕȜȐʌĲİȚ
ĲȘȞʌȠȡİȓĮĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠșȪȝĮİȓȞĮȚʌȡȩıȦʌȠȝİĮȞĮʌȘȡȓĮĮȣĲȩįȪȞĮĲĮȚȞĮıȣȞȠįİȪİĲĮȚ
ĮʌȩʌȡȩıȦʌȠĲȘȢİʌȚȜȠȖȒȢĲȠȣțĮș¶ȩȜȘĲȘįȚȐȡțİȚĮįȚİȡİȪȞȘıȘȢĲȘȢȣʌȩșİıȘȢ

ǻȚțĮȓȦȝĮ
ȜȒȥȘȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
ĮʌȩĲȘȞ
ʌȡȫĲȘİʌĮĳȒ
ȝİ
İȝʌȜİțȩȝİȞȘ
ȣʌȘȡİıȓĮ

6.-   ȀȐșİ İȝʌȜİțȩȝİȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĲȘȢ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ șȪȝĮ ʌĮȡȑȤİȚ ȤȦȡȓȢ
ĮįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ țĮȚ ıİ ȖȜȫııĮ ʌȠȣ ĲȠ șȪȝĮ țĮĲĮȞȠİȓ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ
ȝȠȡĳȒȢBraille țĮȚĲȘȢȞȠȘȝĮĲȚțȒȢȖȜȫııĮȢĲȚȢĮțȩȜȠȣșİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ

Į

ȉȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ ĲȠ șȪȝĮ țĮȚ Įʌȩ ʌȠȚȠȞ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞțĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘȕĮıȚțȫȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞʌȡȩıȕĮıȘıİ
ȚĮĲȡȚțȒ ʌİȡȓșĮȜȥȘ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȚįȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ
ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒȢȕȠȒșİȚĮȢțĮȚıİİȞĮȜȜĮțĲȚțȒıĲȑȖĮıȘā

ȕ

ĲȚȢįȚĮįȚțĮıȓİȢȖȚĮĲȘȞțĮĲĮȖȖİȜȓĮĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢʌȡȐȟȘȢțĮȚĲȠȡȩȜȠĲȠȣșȪȝĮĲȠȢıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȦȞ
įȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȣĲȫȞā

Ȗ

ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢā

į

ĲȠȞĲȡȩʌȠțĮȚĲȠȣȢȩȡȠȣȢȣʌȩĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢĲȠșȪȝĮȝʌȠȡİȓȞĮȜȐȕİȚĮʌȠȗȘȝȓȦıȘā

636

İ

ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ȣʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ĲȠ șȪȝĮ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ įȚİȡȝȘȞİȓĮȢ țĮȚ
ȝİĲȐĳȡĮıȘȢā

ıĲ

ıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠșȪȝĮțĮĲȠȚțİȓıİțȡȐĲȠȢȝȑȜȠȢİțĲȩȢĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢȩʌȠȣĲİȜȑıĲȘțİ
Ș ĮȟȚȩʌȠȚȞȘ ʌȡȐȟȘ țĮȚ Ș ʌȡȫĲȘ İʌĮĳȒ ȝİ İȝʌȜİțȩȝİȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ ĲȣȤȩȞ İȚįȚțȐ ȝȑĲȡĮ įȚĮįȚțĮıȓİȢ Ȓ ȡȣșȝȓıİȚȢ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıĲȘ įȚȐșİıȒ ĲȠȣ ȖȚĮ
ĲȘȞʌȡȠıĲĮıȓĮĲȦȞıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞĲȠȣıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮā

ȗ

ĲȚȢ įȚĮșȑıȚȝİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ țĮĲĮȖȖİȜȚȫȞ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĲȠȣ
șȪȝĮĲȠȢįİȞȖȓȞȠȞĲĮȚıİȕĮıĲȐĮʌȩĲȘȞİȝʌȜİțȩȝİȞȘȣʌȘȡİıȓĮā

Ș

ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪ ĲȘȢ İȝʌȜİțȩȝİȞȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞȣʌȩșİıȒĲȠȣāțĮȚ

ș

ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȦȞ İȟȩįȦȞ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ıĲȘȞ ʌȠȚȞȚțȒ
įȚĮįȚțĮıȓĮ

  Į ǾȑțĲĮıȘȒțĮȚȠȕĮșȝȩȢȜİʌĲȠȝȑȡİȚĮȢĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  
įȪȞĮĲĮȚȞĮʌȠȚțȓȜȜİȚĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȚȢİȚįȚțȑȢĮȞȐȖțİȢțĮȚĲȘȞʌȡȠıȦʌȚțȒțĮĲȐıĲĮıȘĲȠȣșȪȝĮĲȠȢțĮȚ
ĲȠİȓįȠȢȒțĮȚĲȘĳȪıȘĲȘȢĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢʌȡȐȟȘȢ
ȕ ȀȐșİ İȝʌȜİțȩȝİȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ʌȡȩıșİĲİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıİ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȠ
ıĲȐįȚȠ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘ ȤȡȘıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ĮȣĲȫȞ ıİ țȐșİ
ıĲȐįȚȠĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ
Ȗ  ȀȐșİ İȝʌȜİțȩȝİȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ȝȘ țȣȕİȡȞȘĲȚțȩȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȩȢ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ   țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮȣĲȒ țȡȓȞİȚ Ȓ ȑȤİȚ ȕȐıȚȝİȢ ȣʌȠȥȓİȢ ȞĮ
ʌȚıĲİȪİȚ ȩĲȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ șȪȝĮ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ
ǻȚțĮȓȦȝĮĲȦȞ
șȣȝȐĲȦȞțĮĲȐ
ĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒ
țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ

7.-   ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ șȪȝĮ Ș ǹıĲȣȞȠȝȓĮ İʌȚįȓįİȚ ıĲȠ șȪȝĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ
ȑȖȖȡĮĳȠȖȚĮțȐșİİʌȓıȘȝȘțĮĲĮȖȖİȜȓĮʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜİȚıĲȠȠʌȠȓȠĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚĲĮȕĮıȚțȐıĲȠȚȤİȓĮĲȘȢ
ıȤİĲȚțȒȢĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢʌȡȐȟȘȢ
 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣșȪȝĮİʌȚșȣȝİȓȞĮțĮĲĮȖȖİȓȜİȚĮȟȚȩʌȠȚȞȘʌȡȐȟȘțĮȚįİȞ țĮĲĮȞȠİȓȒįİȞȠȝȚȜİȓ
ĲȘȞİʌȓıȘȝȘȖȜȫııĮĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢȣʌȠȕȐȜȜİȚĲȘȞțĮĲĮȖȖİȜȓĮĲȠȣıİȖȜȫııĮĲȘȞȠʌȠȓĮțĮĲĮȞȠİȓ
ȒȜĮȝȕȐȞİȚĲȘȞĮȞĮȖțĮȓĮȖȜȦııȚțȒȕȠȒșİȚĮ
  Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ șȪȝĮ įİȞ țĮĲĮȞȠİȓ Ȓ įİȞ ȠȝȚȜİȓ ĲȘȞ İʌȓıȘȝȘ ȖȜȫııĮ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ȜĮȝȕȐȞİȚİĳȩıȠȞĲȠȗȘĲȒıİȚįȦȡİȐȞȝİĲȐĳȡĮıȘĲȠȣȑȖȖȡĮĳȠȣĮʌȠįİȚțĲȚțȠȪĲȘȢțĮĲĮȖȖİȜȓĮȢĲȠȣıİ
ȖȜȫııĮʌȠȣțĮĲĮȞȠİȓ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ șȪȝĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ ȠʌĲȚțȒ ĮȚıșȘĲȘȡȚĮțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ
įȦȡİȐȞȝİĲĮĲȡȠʌȒĲȠȣİȖȖȡȐĳȠȣıİȝȠȡĳȒBraille.

ǻȚțĮȓȦȝĮĲȦȞ
șȣȝȐĲȦȞȞĮ
ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞ
ȣʌȩșİıȒĲȠȣȢ

8.-  ǾǹıĲȣȞȠȝȓĮȤȦȡȓȢĮįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘțĮșȣıĲȑȡȘıȘİȞȘȝİȡȫȞİȚĲȠșȪȝĮȖȚĮĲȠįȚțĮȓȦȝȐĲȠȣ ȞĮ
ȜĮȝȕȐȞİȚ İĳȩıȠȞ ĲȠ ȗȘĲȒıİȚ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȠȚȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ȐȡȤȚıİțĮĲȩʌȚȞĲȘȢțĮĲĮȖȖİȜȓĮȢĲȘȢĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢʌȡȐȟȘȢȘȠʌȠȓĮįȚİʌȡȐȤșȘıİȕȐȡȠȢĲȠȣ

Į

ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘĮʌȩĳĮıȘȝȘʌȡȠȫșȘıȘȢȒʌİȡȐĲȦıȘȢĲȘȢȑȡİȣȞĮȢȒȐıțȘıȘȢ
ʌȠȚȞȚțȒȢįȓȦȟȘȢțĮĲȐĲȠȣįȡȐıĲȘā

ȕ

ĲȠȤȡȩȞȠțĮȚĲȠȞĲȩʌȠįȚİȟĮȖȦȖȒȢĲȘȢįȓțȘȢțĮȚĲȘĳȪıȘĲȦȞțĮĲȘȖȠȡȚȫȞțĮĲȐĲȠȣįȡȐıĲȘā

Ȗ

ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİȠȡȚıĲȚțȒĮʌȩĳĮıȘİțįȠșİȓıĮıİįȓțȘā

į

ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȠȣİʌȚĲȡȑʌȠȣȞıĲȠșȪȝĮȞĮȖȞȦȡȓȗİȚĲȘȞʌȠȡİȓĮĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢʌȜȘȞ
İȟĮȚȡİĲȚțȫȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ įȚĮĲĮȡĮȤșİȓ Ș ȠȝĮȜȒ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ
ȣʌȩșİıȘȢ Įʌȩ ĮȣĲȒ ĲȘȞ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ țĮĲȩʌȚȞ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ
ǼȚıĮȖȖİȜȑĮĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ

  ȅȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ Į  țĮȚ Ȗ  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ  
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȣȢȜȩȖȠȣȢȒıȪȞĲȠȝȘʌİȡȓȜȘȥȘĲȦȞȜȩȖȦȞĲȘȢĮʌȩĳĮıȘȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȚȢİȞ
ȜȩȖȦʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ
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   Ǿ ǹıĲȣȞȠȝȓĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠ șȪȝĮ ȤȦȡȓȢ ĮįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ȗȘĲȒıİȚȞĮĲȠʌȜȘȡȠĳȠȡȒıȠȣȞĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞıĲȚȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢțĮĲȐĲȚȢȠʌȠȓİȢȣʌȐȡȤİȚİȞįİȤȩȝİȞȠȢȒ
įȚĮʌȚıĲȦȝȑȞȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȕȜȐȕȘȢ ĮȣĲȠȪ İțĲȩȢ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮʌȚıĲȦȝȑȞȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȕȜȐȕȘȢ ĲȠȣ
įȡȐıĲȘȜȩȖȦĲȘȢțȠȚȞȠʌȠȓȘıȘȢĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞȖȚĮĮ

ȉȘȞ ĮʌȠĳȣȜȐțȚıȘ Ȓ ĲȘȞ ĮʌȩįȡĮıȘ ĲȠȣ ʌȡȠĳȣȜĮțȚıșȑȞĲȠȢ țĮĲȘȖȠȡȠȣȝȑȞȠȣ Ȓ
țĮĲĮįȚțĮıșȑȞĲȠȢȖȚĮĮȟȚȩʌȠȚȞȘʌȡȐȟȘʌȠȣĮĳȠȡȐĲȠșȪȝĮ

ȕ  ĲȣȤȩȞ ıȤİĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ĮʌȠĳĮıȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮʌȠĳȣȜȐțȚıȘȢȒ ĮʌȩįȡĮıȘȢĲȠȣʌȡȠĳȣȜĮțȚıșȑȞĲȠȢțĮĲȘȖȠȡȠȣȝȑȞȠȣȒțĮĲĮįȚțĮıșȑȞĲȠȢȖȚĮ
ĮȟȚȩʌȠȚȞȘʌȡȐȟȘʌȠȣĮĳȠȡȐĲȠșȪȝĮ
ǻȚțĮȓȦȝĮ
įȚİȡȝȘȞİȓĮȢ
țĮȚ
ȝİĲȐĳȡĮıȘȢ

9.-  ǾǹıĲȣȞȠȝȓĮȒțĮȚĲȠǻȚțĮıĲȒȡȚȠįȚĮıĳĮȜȓȗİȚȩĲȚʌĮȡȑȤİĲĮȚįȦȡİȐȞįȚİȡȝȘȞİȓĮıİșȪȝĮʌȠȣ
įİȞțĮĲĮȞȠİȓȒįİȞȠȝȚȜİȓĲȘȖȜȫııĮĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢİĳȩıȠȞĲȠȗȘĲȒıİȚĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞțĮĲȐ
ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ țȐșİ İȟȑĲĮıȒȢ ĲȠȣ ȦȢ ȝȐȡĲȣȡĮ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ İȞȫʌȚȠȞ ĲȦȞ
ĮȞĮțȡȚĲȚțȫȞțĮȚįȚțĮıĲȚțȫȞĮȡȤȫȞʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞĮıĲȣȞȠȝȚțȫȞĮȞĮțȡȓıİȦȞ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ıİ șȪȝĮ ȝİ ĮțȠȣıĲȚțȒ ĮȚıșȘĲȘȡȚĮțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ įȦȡİȐȞ įȚİȡȝȘȞİȓĮ ıĲȘ
ȞȠȘȝĮĲȚțȒȖȜȫııĮ
  Ȃİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ȣʌİȡȐıʌȚıȘȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȘȢ
įȚĮțȡȚĲȚțȒȢ İȣȤȑȡİȚĮȢ ĲȠȣ ǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ȩʌȦȢ Ș
ĲȘȜİįȚȐıțİȥȘ ĲȠ ĲȘȜȑĳȦȞȠ Ȓ ĲȠ įȚĮįȓțĲȣȠ İțĲȩȢ ĮȞ Ș ʌȡȠıȦʌȚțȒ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣ įȚİȡȝȘȞȑĮ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣĲȠșȪȝĮȞĮțĮĲĮȞȠİȓĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮ
  Ǿ ǹıĲȣȞȠȝȓĮ ȒțĮȚ ĲȠ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ ʌĮȡȑȤİȚ įȦȡİȐȞ ıĲȠ șȪȝĮ ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ ȦȢ ȝȐȡĲȣȡĮȢ ıİ
ʌȠȚȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ įİȞ țĮĲĮȞȠİȓ Ȓ įİȞ ȠȝȚȜİȓ ĲȘ ȖȜȫııĮ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ
İĳȩıȠȞĲȠșȪȝĮĲȠȗȘĲȒıİȚȝİĲĮĳȡȐıİȚȢĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞʌȠȣİȓȞĮȚȠȣıȚȫįİȚȢȖȚĮĲȘȞȐıțȘıȘĲȦȞ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȚȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıİ ȖȜȫııĮ ʌȠȣ țĮĲĮȞȠİȓ ıĲȠȞ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ ȠȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĮȣĲȑȢĲȓșİȞĲĮȚıĲȘįȚȐșİıȘĲȠȣșȪȝĮĲȠȢ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ șȪȝĮ İȓȞĮȚ ʌȡȩıȦʌȠ ȝİ ȠʌĲȚțȒ ĮȚıșȘĲȘȡȚĮțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ȠȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĮȣĲȑȢʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚțĮȚıİȝȠȡĳȒBraille.
  ȅȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ȝİĲĮĳȡȐȗȠȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ ĮʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȐĲȦıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮȟȚȩʌȠȚȞȘ
ʌȡȐȟȘȘȠʌȠȓĮįȚİʌȡȐȤșȘıİȕȐȡȠȢĲȠȣșȪȝĮĲȠȢțĮȚțĮĲȩʌȚȞĮȚĲȒıİȫȢĲȠȣĲȠȣȢȜȩȖȠȣȢȒıȪȞĲȠȝȘ
ʌİȡȓȜȘȥȘĲȦȞȜȩȖȦȞĲȘȢİȞȜȩȖȦĮʌȩĳĮıȘȢ
  ĬȪȝĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ĲȠȞ ĲȩʌȠ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ
įȓțȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ȕ ĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮȚĲȠȠʌȠȓȠįİȞ
țĮĲĮȞȠİȓ ĲȘ ȖȜȫııĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ Ȓ ĲȘȞ ǹıĲȣȞȠȝȓĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘȜĮȝȕȐȞİȚİĳȩıȠȞĲȠȗȘĲȒıİȚȝİĲȐĳȡĮıȘĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞʌȠȣįȚțĮȚȠȪĲĮȚ
(6) ȉȠ șȪȝĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȠ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ Ȓ ıĲȘȞ ǹıĲȣȞȠȝȓĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘĮȓĲȘıȘȖȚĮĲȠȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩİȖȖȡȐĳȠȣȦȢȠȣıȚȫįȠȣȢ:
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ įȚțĮȓȦȝĮ įȚİțįȓțȘıȘȢ ȝİĲȐĳȡĮıȘȢ ĮʌȠıʌȐıȝĮĲȠȢ țİȚȝȑȞȠȣ  ȠȣıȚȦįȫȞ
İȖȖȡȐĳȦȞĲĮȠʌȠȓĮįİȞıȣȝȕȐȜȜȠȣȞıĲȘȞİȞİȡȖȒıȣȝȝİĲȠȤȒĲȠȣșȪȝĮĲȠȢıĲȘȞʌȠȚȞȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮ
(7) ȂİĲȘȞİʌȚĳȪȜĮȟȘĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȦȞİįĮĳȓȦȞ    țĮȚ  ȘȑȖȖȡĮĳȘȝİĲȐĳȡĮıȘįȪȞĮĲĮȚȞĮ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓĮʌȩʌȡȠĳȠȡȚțȒȝİĲȐĳȡĮıȘȒʌȡȠĳȠȡȚțȒıȪȞȠȥȘĲȦȞȠȣıȚȦįȫȞİȖȖȡȐĳȦȞȣʌȩĲȠȞ
ȩȡȠ ȩĲȚ ĮȣĲȒ Ș ʌȡȠĳȠȡȚțȒ ȝİĲȐĳȡĮıȘ Ȓ Ș ʌȡȠĳȠȡȚțȒ ıȪȞȠȥȘ įİȞ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ įȓțĮȚȘȢ
įȓțȘȢ
(8) Į ȉȠșȪȝĮįȚțĮȚȠȪĲĮȚȞĮȣʌȠȕȐȜİȚʌȡȠĳȠȡȚțȒȑȞıĲĮıȘıĲȠǻȚțĮıĲȒȡȚȠ(i)

īȚĮĮʌȩĳĮıȒĲȠȣȝİĲȘȞȠʌȠȓĮțȡȓȞİȚȩĲȚįİȤȡİȚȐȗİĲĮȚȘʌĮȡȠȤȒȝİĲȐĳȡĮıȘȢİȖȖȡȐĳȠȣ
ȒțĮȚ ȝİĲĮĲȡȠʌȒȢ İȖȖȡȐĳȠȣ ıİ Braille ȒțĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ įȚİȡȝȘȞİȓĮȢ ȒțĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ
įȚİȡȝȘȞİȓĮȢıĲȘȞȠȘȝĮĲȚțȒȖȜȫııĮıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠ

(ii)

ȖȚĮ ĲȠ ȩĲȚ Ș ĲȣȤȩȞ ʌĮȡİȤȩȝİȞȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ ȃȩȝȠ ȝİĲȐĳȡĮıȘ İȖȖȡȐĳȠȣ
ȒțĮȚ įȚİȡȝȘȞİȓĮ İȓȞĮȚ ĮȞİʌĮȡțȒȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș įȚİȟĮȖȦȖȒ įȓțĮȚȘȢ
įȓțȘȢ
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ȕ  ȉȠ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ İʌȓ ȑȞıĲĮıȘȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ıĲĮ ʌȡĮțĲȚțȐ ĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĲȘȞ ʌȡȠĳȠȡȚțȒ ȑȞıĲĮıȘ țĮȚ ĲȘ įȚțȒ
ĲȠȣĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘĮʌȩĳĮıȘİʌȓĲȘȢȑȞıĲĮıȘȢ
Ȗ ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠǻȚțĮıĲȒȡȚȠĮʌȠįİȤĲİȓȑȞıĲĮıȘʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞ
ĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Į ȜĮȝȕȐȞİȚĲĮįȑȠȞĲĮȝȑĲȡĮȖȚĮĲȘȞʌĮȡȠȤȒȝİĲȐĳȡĮıȘȢȒțĮȚįȚİȡȝȘȞİȓĮȢȩʌȦȢ
İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣ
  Ǿ įȚİȡȝȘȞİȓĮ țĮȚ Ș ȝİĲȐĳȡĮıȘ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĲȣȤȩȞ İȟȑĲĮıȘ ʌȡȠıȕȠȜȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝȘ
ʌĮȡȠȤȒ įȚİȡȝȘȞİȓĮȢ Ȓ ȝİĲȐĳȡĮıȘȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ įİȞ țĮșȣıĲİȡİȓ
ĮįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲĮĲȘȞʌȠȚȞȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮ
ǻȚțĮȓȦȝĮ
ʌȡȩıȕĮıȘȢ
ıİȣʌȘȡİıȓİȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
șȣȝȐĲȦȞ

10.-   ȂİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮȖȖİȜȓĮ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ țȐșİ İȝʌȜİțȩȝİȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ȝȘ țȣȕİȡȞȘĲȚțȩȢ
ȠȡȖĮȞȚıȝȩȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țȡȓȞİȚ ȒțĮȚ ȑȤİȚ ȕȐıȚȝİȢ ȣʌȠȥȓİȢ ȞĮ ʌȚıĲİȪİȚ ȩĲȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ʌȡȩıȦʌȠ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ șȪȝĮ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
İȞȘȝİȡȫȞİȚ ıȤİĲȚțȐ ĲȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǼȣȘȝİȡȓĮȢ  ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȝİȡȚȝȞȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ
įȦȡİȐȞ țĮȚ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȫȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣ ʌȡȚȞ
țĮĲȐ țĮȚ ȖȚĮ İȪȜȠȖȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌȠȚȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ  ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ
ʌȠȣʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚĮʌȩȝȘțȣȕİȡȞȘĲȚțȑȢȠȡȖĮȞȫıİȚȢʌȠȣįȣȞĮĲȩȞȞĮʌĮȡȑȤȠȣȞİȚįȚțȒȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
 ȆȡȩıȕĮıȘıĲȚȢȣʌȘȡİıȓİȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  ȑȤȠȣȞĲĮʌȚȠțȐĲȦʌȡȩıȦʌĮ
Į

ȉȠ șȪȝĮ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓıȘȝȘ țĮĲĮȖȖİȜȓĮ ĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢ ʌȡȐȟȘȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢĲȠȣāțĮȚ

ȕ

ĲĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ȝİ ĲȘ ȕĮȡȪĲȘĲĮ ĲȘȢ
ȕȜȐȕȘȢ ʌȠȣ ȣʌȑıĲȘıĮȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ʌȠȣ įȚĮʌȡȐȤșȘțİ ıİ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ
șȪȝĮĲȠȢ

(3) ǹȡȝȩįȚĮĮȡȤȒȖȚĮĲȠıȣȞĲȠȞȚıȝȩțĮȚĲȘȞİʌȠʌĲİȓĮȩȜȦȞĲȦȞİȝʌȜİțȩȝİȞȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞȖȚĮĲȘȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ  ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ İȓȞĮȚ ȠȚ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ǼȣȘȝİȡȓĮȢ
  ȅȚ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢǼȣȘȝİȡȓĮȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮșȑĲȠȣȞ ĲȚȢ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ  ıİȝȘțȣȕİȡȞȘĲȚțȩȠȡȖĮȞȚıȝȩȠȠʌȠȓȠȢİȓȞĮȚĮĳȠıȚȦȝȑȞȠȢıĲȘȞʌȡȠıĲĮıȓĮțĮȚȕȠȒșİȚĮ
ĲȦȞ șȣȝȐĲȦȞ ȒțĮȚ ıĲȚȢ ĮȡȤȑȢ ĲȠʌȚțȒȢ ĮȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢ ȕȐıİȚ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ Ȓ İȚįȚțȒȢ
ıȣȝĳȦȞȓĮȢȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ
ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘ
Įʌȩ
ĲȚȢȣʌȘȡİıȓİȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
șȣȝȐĲȦȞ

11.-  ȅȚȊʌȘȡİıȓİȢȀȠȚȞȦȞȚțȒȢǼȣȘȝİȡȓĮȢȝİȡȚȝȞȠȪȞȫıĲİĲȠșȪȝĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ-

Į

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ țĮȚ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞȝİĲĮȟȪȐȜȜȦȞ(i)

ĲȠȣ ĮȖȫȖȚȝȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠȣ įȡȐıĲȘ ȖȚĮ ĲĮ įȚĮʌȡĮȤșȑȞĲĮ ıİ
ȕȐȡȠȢĲȠȣʌȠȚȞȚțȐĮįȚțȒȝĮĲĮāțĮȚ

(ii)

ĲȠȣ ȡȩȜȠȣ ĲȠȣ ıĲȘȞ ʌȠȚȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ ȖȚĮ
ıȣȝȝİĲȠȤȒĲȠȣıĲȘįȓțȘȦȢȝȐȡĲȣȡĮȢıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİĲȚȢȊʌȘȡİıȓİȢȌȣȤȚțȒȢȊȖİȓĮȢ
țĮȚĲȚȢįȚȦțĲȚțȑȢĮȡȤȑȢ

ȕ

ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢıȤİĲȚțȐ ȝİĲȚȢȣʌȐȡȤȠȣıİȢȣʌȘȡİıȓİȢİȚįȚțȒȢȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢȒȐȝİıȘʌĮȡĮʌȠȝʌȒ
ıİĮȣĲȑȢ

Ȗ

ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ țĮȚ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞȐȖțȘ ȖȚĮ ȥȣȤȠȜȠȖȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȒıĲȚȢȊʌȘȡİıȓİȢȌȣȤȚțȒȢȊȖİȓĮȢȒțĮȚıĲȘȞȊʌȘȡİıȓĮǼțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢȌȣȤȠȜȠȖȓĮȢ
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣȆĮȚįİȓĮȢțĮȚȆȠȜȚĲȚıȝȠȪıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠșȪȝĮİȓȞĮȚȝĮșȘĲȒȢ

į

įȚțĲȪȦıȘȝİȐȜȜİȢȣʌȘȡİıȓİȢȩʌȦȢȣʌȘȡİıȓİȢȥȣȤȠȜȠȖȚțȒȢıĲȒȡȚȟȘȢıĲȑȖĮıȘȢȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ
ıĲȒȡȚȟȘȢțĮȚȚĮĲȡȚțȑȢȣʌȘȡİıȓİȢ

(2) ȅȚȊʌȘȡİıȓİȢȀȠȚȞȦȞȚțȒȢǼȣȘȝİȡȓĮȢ-

639

Į

ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠșȪȝĮİȓȞĮȚȝĮșȘĲȒȢıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİĲȚȢȊʌȘȡİıȓİȢȌȣȤȚțȒȢȊȖİȓĮȢțĮȚ
ĲȘȞȊʌȘȡİıȓĮǼțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢȌȣȤȠȜȠȖȓĮȢĲȠȣȊʌȠȣȡȖİȓȠȣȆĮȚįİȓĮȢțĮȚȆȠȜȚĲȚıȝȠȪİȟİĲȐȗȠȣȞ
ȝİȚįȚĮȓĲİȡȘʌȡȠıȠȤȒĲȚȢİȚįȚțȑȢĮȞȐȖțİȢĲȠȣșȪȝĮĲȠȢʌȠȣȣʌȑıĲȘıȘȝĮȞĲȚțȒȕȜȐȕȘȜȩȖȦĲȘȢ
ıȠȕĮȡȩĲȘĲĮȢĲȠȣĮįȚțȒȝĮĲȠȢțĮȚȝİȡȚȝȞȠȪȞȖȚĮĲȘȞʌĮȡȠȤȒıĲȠȤİȣȝȑȞȘȢțĮȚȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ
ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ȝİĲĮĲȡĮȣȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ șȪȝĮ ȝİ İȚįȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ ĲȠ șȪȝĮ ıİȟȠȣĮȜȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ Ȓ
ıİȟȠȣĮȜȚțȒȢțĮțȠʌȠȓȘıȘȢȒȕȓĮȢȝİȕȐıȘĲȠĳȪȜȠȒȕȓĮȢıĲȠʌȜĮȓıȚȠıĲİȞȫȞıȤȑıİȦȞȒȩĲĮȞ
ĲȠșȪȝĮİȓȞĮȚʌȡȩıȦʌȠȝİĮȞĮʌȘȡȓĮā

ȕ

ȝİȡȚȝȞȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȓįȡȣıȘ țĮĲĮĳȣȖȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮȝȠȞȒ ĲȦȞ șȣȝȐĲȦȞ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞʌȠȣİțįȓįȠȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣā

Ȗ

İʌȚșİȦȡȠȪȞĲȘȞİȖȖȡĮĳȒțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțĮĲĮĳȣȖȓȦȞįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ
ʌȠȣİțįȓįȠȞĲĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ȂǼȇȅȈǿǿǿ
ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈȉǾȃȆȅǿȃǿȀǾǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹ

ǻȚțĮȓȦȝĮ
ĮțȡȩĮıȘȢ

12.-   ȀȐșİ șȪȝĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ ȦȢ ȝȐȡĲȣȡĮȢ ıĲȘȞ ʌȠȚȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȝȓȗİȚ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ʌȠȚȞȚțȠȪȢ įȚțȠȞȠȝȚțȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
țĮȞȩȞİȢĲȠȣįȚțĮȓȠȣĲȘȢĮʌȩįİȚȟȘȢʌȠȣȚıȤȪȠȣȞıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ
  ȅȚ įȚȦțĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȘ İȝʌȜİțȩȝİȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȝȑĲȡĮȑĲıȚȫıĲİıİıȣȞĲȠȞȚıȝȩȝİĲĮȟȪĲȠȣȢȞĮİȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞȩĲȚĲȠșȪȝĮİȟİĲȐȗİĲĮȚțĮȚĮȞĮțȡȓȞİĲĮȚ
ȝȩȞȠȞ țĮșȩıȠȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠȣȢʌȠȚȞȚțȠȪȢįȚțȠȞȠȝȚțȠȪȢțĮȞȩȞİȢʌȠȣȚıȤȪȠȣȞıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ

ǻȚțĮȓȦȝĮ
İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
İȟȩįȦȞ

13. ǾǻȘȝȠțȡĮĲȓĮĮʌȠȗȘȝȚȫȞİȚĲȠșȪȝĮʌȠȣıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚȝİĲȚȢįȚȦțĲȚțȑȢĮȡȤȑȢȦȢȝȐȡĲȣȡĮȢıİ
ʌȠȚȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȑȟȠįĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȣĲȩ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĲȠȣ
ıĲȘȞʌȠȚȞȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮ

ǻȚțĮȓȦȝĮ
İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ

14. ȉȠǻȚțĮıĲȒȡȚȠȝİĲȐĲȘȞȑțįȠıȘĲȘȢĮʌȩĳĮıȒȢĲȠȣįȪȞĮĲĮȚȞĮİțįȫıİȚįȚȐĲĮȖȝĮȝİĲȠȠʌȠȓȠ
ȞĮ įȚĮĲȐııİȚ ȩʌȦȢ ĲĮ ĮʌȠįȠĲȑĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮĲĮıȤȑșȘțĮȞ țĮĲȐ
ĲȘȞʌȠȚȞȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮİʌȚıĲȡĮĳȠȪȞĮȝİȜȜȘĲȓıĲȠșȪȝĮİțĲȩȢİȐȞȘțĮĲȐıȤİıȒĲȠȣȢĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȖȚĮ
ĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ

ǻȚțĮȓȦȝĮ
șȣȝȐĲȦȞıİ
ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ

15.-   ǱȞİȣ İʌȘȡİĮıȝȠȪ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ȑȞįȚțȠȣ ȝȑıȠȣ Ȓ șİȡĮʌİȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ȞȩȝȠȣ Ȓ țĮȞȠȞȚıȝȫȞ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ İȓȞĮȚ
șȪȝĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȑȤİȚ ĮȖȫȖȚȝȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȦȞ ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ
įȡȐıĲȘ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȟȚȩʌȠȚȞȘ ʌȡȐȟȘ ʌȠȣ įȚĮʌȡȐȤșȘțİ ıİ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ țĮȚ Ƞ įȡȐıĲȘȢ ȣʌȑȤİȚ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘĮıĲȚțȒİȣșȪȞȘȖȚĮĲȘȞțĮĲĮȕȠȜȒİȚįȚțȫȞțĮȚȖİȞȚțȫȞĮʌȠȗȘȝȚȫıİȦȞʌȡȠȢĲȠșȪȝĮ
  Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮȞȐĲȠȣ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ  ĮȖȫȖȚȝȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȖȚĮ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ȑȤȠȣȞ ĲĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ ĲȠȣșȪȝĮĲȠȢȩʌȦȢĮȣĲȐțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȠȐȡșȡȠ

ǻȚțĮȓȦȝĮ
șȣȝȐĲȦȞʌȠȣ
țĮĲȠȚțȠȪȞıİ
ȐȜȜȠțȡȐĲȠȢ
ȝȑȜȠȢ

 ǿǿǿ ĲȠȣ
 ǿǿǿ ĲȠȣ

16.-  ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠșȪȝĮțĮĲȠȚțİȓıİȐȜȜȠțȡȐĲȠȢȝȑȜȠȢȠȚįȚȦțĲȚțȑȢĮȡȤȑȢȝİıțȠʌȩȞĮ
ȝİȚȫıȠȣȞĲȚȢįȣıțȠȜȓİȢʌȠȣĮȞĮțȪʌĲȠȣȞȚįȓȦȢȩıȠȞĮĳȠȡȐ ĲȘȞȠȡȖȐȞȦıȘĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ-

Į

ȁĮȝȕȐȞȠȣȞțĮĲȐșİıȘĲȠȣșȪȝĮĲȠȢĮȝȑıȦȢȝİĲȐĲȘȞțĮĲĮȖȖİȜȓĮĲȘȢĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢʌȡȐȟȘȢā

ȕ

ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ İȚțȠȞȠĲȘȜİįȚȐıțİȥȘȢ țĮȚ
ĲȘȜİĳȦȞȚțȒȢįȚȐıțİȥȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌİȡȓĲȘȢȈȪȝȕĮıȘȢțĮĲĮȡĲȚȗȩȝİȞȘȢĮʌȩ
ĲȠȈȣȝȕȠȪȜȚȠȕȐıİȚĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȘȢȈȣȞșȒțȘȢȖȚĮĲȘȞǼȣȡȦʌĮȧțȒǲȞȦıȘȖȚĮĲȘȞǹȝȠȚȕĮȓĮ
ȈȣȞįȡȠȝȒİʌȓȆȠȚȞȚțȫȞȊʌȠșȑıİȦȞȝİĲĮȟȪĲȦȞȀȡĮĲȫȞȂİȜȫȞĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢțĮȚ
ĲȠȣ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ĲȘȢ ȀȣȡȦĲȚțȠȪ  ȃȩȝȠȣ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ĮțȡȩĮıȘ șȣȝȐĲȦȞ ʌȠȣ
țĮĲȠȚțȠȪȞıĲȠİȟȦĲİȡȚțȩ

 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠșȪȝĮĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢʌȡȐȟȘȢʌȠȣĲİȜȑıĲȘțİıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȑȤİȚĲȘȞțĮĲȠȚțȓĮ
ĲȠȣ ıİ ȐȜȜȠ țȡȐĲȠȢ ȝȑȜȠȢ ĮȣĲȩ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĲȘȞ țĮĲĮȖȖİȜȓĮ ĲȠȣ ıĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ĮȡȤȑȢ ĲȠȣ
țȡȐĲȠȣȢ ȝȑȜȠȣȢ ĲȘȢ țĮĲȠȚțȓĮȢ ĲȠȣ ȞȠȠȣȝȑȞȠȣ ȩĲȚ ĮįȣȞĮĲİȓ ȞĮ ĲȠ ʌȡȐȟİȚ ıĲȘ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ Ȓ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘțĮțȠȣȡȖȒȝĮĲȠȢİȐȞįİȞİʌȚșȣȝİȓȞĮĲȠʌȡȐȟİȚıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ
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 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠșȪȝĮȣʌȠȕȐȜİȚțĮĲĮȖȖİȜȓĮıĲȚȢįȚȦțĲȚțȑȢĮȡȤȑȢĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢȖȚĮĲȘȞ
ĲȑȜİıȘĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢʌȡȐȟȘȢʌȠȣĲİȜȑıĲȘțİıİȐȜȜȠțȡȐĲȠȢȝȑȜȠȢȠȚįȚȦțĲȚțȑȢĮȡȤȑȢĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
İĳȩıȠȞ įİȞ ȑȤİȚ ĮıțȘșİȓ Ș ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ȞĮ țȚȞȒıȠȣȞ įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚĮȕȚȕȐȗȠȣȞ ĮȝİȜȜȘĲȓ ĲȘȞ
țĮĲĮȖȖİȜȓĮıĲȘȞĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒĲȠȣțȡȐĲȠȣȢȝȑȜȠȣȢĲȑȜİıȘȢĲȘȢĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢʌȡȐȟȘȢ
ȂǼȇȅȈǿV
ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȉȍȃĬȊȂǹȉȍȃȀǹǿǹȃǹīȃȍȇǿȈǾȉȍȃĬȊȂǹȉȍȃȂǼǼǿǻǿȀǼȈǹȃǹīȀǼȈ
ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ
17.-   ĬȪȝĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İʌȚșȣȝİȓ ȞĮ ıȣȞİȡȖĮıĲİȓ ȝİ ĲȚȢ įȚȦțĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ
ǻȚțĮȓȦȝĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ȝȐȡĲȣȡĮȢ ʌȠȣ ȤȡȒȗİȚ ȕȠȒșİȚĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ
 ǿ ĲȠȣ ȂĮȡĲȪȡȦȞȃȩȝȠȣțĮȚİĳȩıȠȞĮȣĲȩİȓȞĮȚĮȞĮȖțĮȓȠİȞĲȐııİĲĮȚıĲȠȈȤȑįȚȠȆȡȠıĲĮıȓĮȢȂĮȡĲȪȡȦȞțĮȚ
 ǿ ĲȠȣ ȈȣȞİȡȖĮĲȫȞĲȘȢǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ
 ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌİȡȓȆȡȠıĲĮıȓĮȢȂĮȡĲȪȡȦȞȃȩȝȠȣțĮȚȝİĲȘȞİʌȚĳȪȜĮȟȘĲȦȞ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞĲȘȢȣʌİȡȐıʌȚıȘȢĲȠǻȚțĮıĲȒȡȚȠĮȟȚȠȜȠȖȫȞĲĮȢĮĲȠȝȚțȐĲȘȞʌȡȠıȦʌȚțȒțĮĲȐıĲĮıȘĲȠȣ
șȪȝĮĲȠȢ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ȩĲȚ ĲȠ șȪȝĮ ĲȣȖȤȐȞİȚ İȚįȚțȒȢ ȝİĲĮȤİȓȡȚıȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠȕȜȑʌİȚ ıĲȘȞ ĮʌȠĲȡȠʌȒ
İʌĮțȩȜȠȣșȘȢșȣȝĮĲȠʌȠȓȘıȒȢĲȠȣĮʌȩİȡȦĲȒıİȚȢıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞȚįȚȦĲȚțȒȗȦȒĲȠȣțĮȚĮʌȩȐıțȠʌİȢ
İȡȦĲȒıİȚȢțĮșȫȢțĮȚĮʌȩĲȠȣȢțȚȞįȪȞȠȣȢȥȣȤȚțȒȢıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒȢȒȥȣȤȠȜȠȖȚțȒȢȕȜȐȕȘȢțĮȚıĲȘȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮĲȘȢĮȟȚȠʌȡȑʌİȚĮȢĲȠȣșȪȝĮĲȠȢ
(  ȅȚ įȚȦțĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ İĳȩıȠȞ ȣʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚıĲȐıİȚȢ țȡȚșİȓ ĮȞĮȖțĮȓȠ ȩĲȚ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ıĲȠ șȪȝĮ Įʌȩ ʌȚșĮȞȒ İțįȓțȘıȘ Ȓ İțĳȠȕȚıȝȩ İȚįȚțȩĲİȡĮ
țĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮțĮȚȝİĲȐĲȘȞȑȡİȣȞĮțĮȚįȓȦȟȘĲȠȣįȡȐıĲȘ
 Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠșȪȝĮİȓȞĮȚʌĮȚįȓȠȚįȚȦțĲȚțȑȢĮȡȤȑȢĮ

ǼȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞȩĲȚȘįȚİȡİȪȞȘıȘȒȘȐıțȘıȘʌȠȚȞȚțȒȢįȓȦȟȘȢįİȞİȟĮȡĲȐĲĮȚĮʌȩĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒ
țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢĮʌȩĲȠșȪȝĮȒİțʌȡȩıȦʌȩĲȠȣțĮȚȩĲȚȘʌȠȚȞȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮįȪȞĮĲĮȚȞĮıȣȞİȤȚıĲİȓ
ĮțȩȝĮțĮȚİȐȞĲȠʌȡȩıȦʌȠĮȣĲȩĮʌȠıȪȡİȚĲȘȞțĮĲȐșİıȒĲȠȣā

ȕ

ıȣȞİȤȓȗȠȣȞĲȘįȓȦȟȘțĮȚȝİĲȐĲȘȞİȞȘȜȚțȓȦıȘĲȠȣșȪȝĮĲȠȢ

ǻȚțĮȓȦȝĮȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ
ȘİʌĮĳȒ
ȝİĲĮȟȪ
ĲȠȣșȪȝĮĲȠȢ
țĮȚĲȠȣ
įȡȐıĲȘ

18. Ǿ ǹıĲȣȞȠȝȓĮ ȝİȡȚȝȞȐ ȖȚĮ ĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ĮȞĮȖțĮȓȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚȘİʌĮĳȒȝİĲĮȟȪĲȠȣșȪȝĮĲȠȢțĮȚİĳȩıȠȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚĲȦȞȝİȜȫȞĲȘȢȠȚțȠȖȑȞİȚȐȢĲȠȣțĮȚ
ĲȠȣ įȡȐıĲȘ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĲȠȣ ǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ İțĲȩȢ İȐȞ Ș İʌĮĳȒ ĮȣĲȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ
ʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ

ǻȚțĮȓȦȝĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȦȞșȣȝȐĲȦȞ
țĮĲȐĲȘȞ
ʌȠȚȞȚțȒ
ȑȡİȣȞĮ

19. Ȃİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ȣʌİȡȐıʌȚıȘȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȘȢ
įȚĮțȡȚĲȚțȒȢ İȣȤȑȡİȚĮȢ ĲȠȣ įȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ȠȚ įȚȦțĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ ȑȡİȣȞĮȢ
įȚĮıĳĮȜȓȗȠȣȞĲĮĮțȩȜȠȣșĮ

Į Ǿ ıȣȞȑȞĲİȣȟȘ  ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ĮįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ ȝİĲȐ ĲȘȞ
țĮĲĮȖȖİȜȓĮĲȘȢĮȟȚȩʌȠȚȞȘȢʌȡȐȟȘȢıĲȘȞǹıĲȣȞȠȝȓĮā

ǻȚțĮȓȦȝĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȘȢȚįȚȦĲȚțȒȢ
ȗȦȒȢ

ȕ

Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ  ıȣȞİȞĲİȪȟİȦȞ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ țĮȚ ȠȚ  ıȣȞİȞĲİȪȟİȚȢ
įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚȝȩȞȠȩĲĮȞĮȣĲȩİȓȞĮȚĮȣıĲȘȡȐĮȞĮȖțĮȓȠȖȚĮĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢȑȡİȣȞĮȢā

Ȗ

ĲȠ șȪȝĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȞȩȝȚȝȠ İțʌȡȩıȦʌȩ ĲȠȣ țĮȚ Įʌȩ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
İʌȚȜȠȖȒȢĲȠȣİțĲȩȢĮȞȑȤİȚȜȘĳșİȓĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘĮʌȩĳĮıȘȖȚĮĲȠĮȞĲȓșİĲȠıȤİĲȚțȐȝİĲȠȑȞĮȒ
țĮȚĲĮįȪȠĮȣĲȐʌȡȩıȦʌĮā

į

ȠȚ ȚĮĲȡȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȜȐȤȚıĲȠ țĮȚ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ ȝȩȞȠ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩ İȓȞĮȚ
ĮȣıĲȘȡȐĮȞĮȖțĮȓȠȖȚĮĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ

20.-   ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȠȚ įȚȦțĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȝȑĲȡĮȖȚĮĲȘȞʌȡȠıĲĮıȓĮĲȘȢȚįȚȦĲȚțȒȢȗȦȒȢĲȠȣșȪȝĮĲȠȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞʌȡȠıȦʌȚțȫȞ
ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮĲȠȝȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ
ıĲȠȐȡșȡȠțĮȚĲȘȢİȚțȩȞĮȢĲȠȣșȪȝĮĲȠȢțĮȚĲȦȞȝİȜȫȞĲȘȢȠȚțȠȖȑȞİȚȐȢĲȠȣ

641

(2) ȅȚ įȚȦțĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ țȐșİ ȞȩȝȚȝȠ ȝȑĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ĲȘȢ įȚȐįȠıȘȢ
ȠȚĮıįȒʌȠĲİʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢʌȠȣįȣȞĮĲȩȞĮȠįȘȖȒıİȚıĲȘȞĮȞĮȖȞȫȡȚıȘʌĮȚįȚȠȪșȪȝĮĲȠȢ
(3) Ǿ ȚįȚȦĲȚțȒ ȗȦȒ țĮȚ Ș ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ țȐșİ İȝʌȜİțȩȝİȞȘ ȣʌȘȡİıȓĮ
țĮȚ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ĲȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ʌȐȞĲȠĲİ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ ʌİȡȓǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢǻİįȠȝȑȞȦȞȆȡȠıȦʌȚțȠȪȋĮȡĮțĲȒȡĮ ȆȡȠıĲĮıȓĮĲȠȣǹĲȩȝȠȣ ȃȩȝȠȣ
 ǿ ĲȠȣ003
 ǿ ĲȠȣ
21.-  ǾǹıĲȣȞȠȝȓĮʌȡȠȕĮȓȞİȚıİȑȖțĮȚȡȘĮĲȠȝȚțȒĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĲȠȣșȪȝĮĲȠȢȝİıțȠʌȩ-

ǹĲȠȝȚțȒ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
șȪȝĮĲȠȢȖȚĮ
ĲȠȞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ
İȚįȚțȫȞ
ĮȞĮȖțȫȞ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Į

ȉȠȞʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩĲȦȞİȚįȚțȫȞĮȞĮȖțȫȞʌȡȠıĲĮıȓĮȢĲȠȣāțĮȚ

ȕ

ĲȘȜȒȥȘĮʌȩĳĮıȘȢțĮĲȐʌȩıȠțĮȚıİʌȠȚȠȕĮșȝȩĲȠșȪȝĮįȪȞĮĲĮȚȞĮİʌȦĳİȜȘșİȓĮʌȩİȚįȚțȐ
ȝȑĲȡĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ȐȡșȡĮ  țĮȚ 
ȜȩȖȦ ȚįȚĮȓĲİȡȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ȞĮ ȣʌȠıĲİȓ įİȣĲİȡȠȖİȞȒ țĮȚ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘ șȣȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ
İțĳȠȕȚıȝȩțĮȚĮȞĲİțįȓțȘıȘ

  ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȢ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ ıĲȠ İįȐĳȚȠ   ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ Ș ǹıĲȣȞȠȝȓĮ
ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚİțİȓȩʌȠȣȤȡİȚȐȗİĲĮȚȝİĲȚȢȊʌȘȡİıȓİȢȀȠȚȞȦȞȚțȒȢǼȣȘȝİȡȓĮȢĲȚȢȊʌȘȡİıȓİȢȌȣȤȚțȒȢ
ȊȖİȓĮȢțĮȚĲȚȢǿĮĲȡȚțȑȢȊʌȘȡİıȓİȢȖȚĮʌİȡĮȚĲȑȡȦĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĲȦȞĮȞĮȖțȫȞĲȠȣșȪȝĮĲȠȢıȪȝĳȦȞĮȝİ
ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ
 ȈĲȘȞĮĲȠȝȚțȒĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚțȣȡȓȦȢȣʌȩȥȘĲĮʌȚȠțȐĲȦıĲȠȚȤİȓĮ
Į

ȉĮʌȡȠıȦʌȚțȐȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȠȣșȪȝĮĲȠȢǜ

ȕ

ĲȠİȓįȠȢȒțĮȚȘĳȪıȘĲȠȣİȖțȜȒȝĮĲȠȢÂțĮȚ

Ȗ

ȠȚʌİȡȚıĲȐıİȚȢĲȠȣİȖțȜȒȝĮĲȠȢ

  ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ĮĲȠȝȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȠȚ įȚȦțĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ ĲȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ
ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǼȣȘȝİȡȓĮȢ ĲȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȌȣȤȚțȒȢ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȚȢ ǿĮĲȡȚțȑȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ įȓįȠȣȞ ȚįȚĮȓĲİȡȘ
ʌȡȠıȠȤȒ ıĲĮșȪȝĮĲĮʌȠȣȣʌȑıĲȘıĮȞıȘȝĮȞĲȚțȒȕȜȐȕȘȜȩȖȦĲȘȢıȠȕĮȡȩĲȘĲĮȢĲȠȣİȖțȜȒȝĮĲȠȢıĲĮ
șȪȝĮĲĮ İȖțȜȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıİ ʌȡȠțĮĲĮȜȒȥİȚȢ Ȓ įȚĮțȡȓıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȚįȓȦȢ ȞĮ
ıȤİĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ țĮȚ ıĲĮ șȪȝĮĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡĮ İȣȐȜȦĲĮ
ȜȩȖȦĲȘȢıȤȑıȘȢĲȠȣȢȝİĲȠįȡȐıĲȘȒĲȘȢİȟȐȡĲȘıȒȢĲȠȣȢĮʌȩĮȣĲȩȞȚįȓȦȢĲĮșȪȝĮĲĮĲȡȠȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȠȣ İȖțȜȒȝĮĲȠȢ İȝʌȠȡȓĮȢ ĮȞșȡȫʌȦȞ ȕȓĮȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĳȪȜȠ ȕȓĮȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıĲİȞȒȢ
ıȤȑıȘȢıİȟȠȣĮȜȚțȒȢȕȓĮȢȒİțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢȒİȖțȜȒȝĮĲȠȢȝȓıȠȣȢțĮȚıĲĮșȪȝĮĲĮȝİĮȞĮʌȘȡȓİȢ
 īȚĮĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȩĲĮȞĲȠșȪȝĮİȓȞĮȚʌĮȚįȓĲİțȝĮȓȡİĲĮȚȩĲȚĲȠʌĮȚįȓșȪȝĮ
ȑȤİȚİȚįȚțȑȢĮȞȐȖțİȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢțĮȚȖȚĮȞĮțĮșȠȡȚıșİȓĮȞțĮȚıİʌȠȚȠȕĮșȝȩĮȣĲȩșĮİʌȦĳİȜİȓĲȠĮʌȩ
ĲĮ İȚįȚțȐ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȐȡșȡĮ   țĮȚ  ĲȠ ʌĮȚįȓ șȪȝĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıİ ĮĲȠȝȚțȒ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  
 ǾȑțĲĮıȘĲȘȢĮĲȠȝȚțȒȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢįȪȞĮĲĮȚȞĮʌȡȠıĮȡȝȠıșİȓĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘıȠȕĮȡȩĲȘĲĮĲȠȣ
İȖțȜȒȝĮĲȠȢțĮȚĲȠȕĮșȝȩĲȘȢʌȡȠĳĮȞȠȪȢȕȜȐȕȘȢʌȠȣȣʌȑıĲȘĲȠșȪȝĮ
  Ǿ ĮĲȠȝȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘįȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘ ıĲİȞȒ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣșȪȝĮĲȠȢțĮȚțĮĲȐ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚȐ
ĲȘȢȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȣʌȩȥȘȠȚİʌȚșȣȝȓİȢĲȠȣıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢĲȘȢİʌȚșȣȝȓĮȢĲȠȣȖȚĮĲȘȝȘȜȒȥȘ
ĲȦȞİȚįȚțȫȞȝȑĲȡȦȞʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲĮȐȡșȡĮțĮȚ
  ǹȞ ȠȚ ʌİȡȚıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȘ ȕȐıȘ ȝȚĮȢ ĮĲȠȝȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȑȤȠȣȞ ȝİĲĮȕȜȘșİȓ
ıȘȝĮȞĲȚțȐ ȠȚ İȝʌȜİțȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȩȜĮ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȝȑĲȡĮ ȫıĲİ Ș ĮĲȠȝȚțȒ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȞĮİʌȚțĮȚȡȠʌȠȚİȓĲĮȚțĮș ȩȜȘĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ
ǻȚțĮȓȦȝĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
șȣȝȐĲȦȞȝİ
İȚįȚțȑȢ
ĮȞȐȖțİȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

22.-    Ȃİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ȣʌİȡȐıʌȚıȘȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȘȢ
įȚĮțȡȚĲȚțȒȢ İȣȤȑȡİȚĮȢ ĲȠȣ ǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ĲȠ șȪȝĮ ȝİ İȚįȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ İʌȦĳİȜİȓĲĮȚ
İȚįȚțȫȞȝȑĲȡȦȞĲĮȠʌȠȓĮĮʌȠĳĮıȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȐĮʌȩĲȘįȚİȞȑȡȖİȚĮĮĲȠȝȚțȒȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİ
ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣįȪȞĮĲĮȚȞĮİʌȦĳİȜİȓĲĮȚĮʌȩĲĮȝȑĲȡĮʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲĮİįȐĳȚĮ  țĮȚ  ĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣ
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țĮĲȐĲȘ
įȚȐȡțİȚĮĲȘȢ
ʌȠȚȞȚțȒȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ İȚįȚțȩ ȝȑĲȡȠ ʌȠȣ ĮʌȠĳĮıȓıșȘțİ ȝİĲȐ Įʌȩ ĮĲȠȝȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ įİȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ İȐȞ
İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȠȓ Ȓ ʌȡĮțĲȚțȠȓ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓ țĮșȚıĲȠȪȞ ĲȠȪĲȠ ĮįȪȞĮĲȠ Ȓ İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ İʌİȓȖȠȣıĮ ĮȞȐȖțȘ
İȟȑĲĮıȘȢĲȠȣșȪȝĮĲȠȢțĮȚȘʌĮȡȐȜİȚȥȘİȟȑĲĮıȒȢĲȠȣįȣȞĮĲȩȞĮȕȜȐȥİȚĲȠșȪȝĮȒȐȜȜȠʌȡȩıȦʌȠȒ
ȞĮșȓȟİȚĲȘȞʌȠȡİȓĮĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ
  ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ ȑȡİȣȞĮȢ șȪȝĮ ʌȠȣ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ șȪȝĮ ȝİ İȚįȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȑȤİȚ ıĲȘ įȚȐșİıȒ ĲȠȣ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮȝȑĲȡĮ
Į

ȀȐșİıȣȞȑȞĲİȣȟȘĲȠȣșȪȝĮĲȠȢįȚİȟȐȖİĲĮȚıİȤȫȡȠʌȠȣȑȤİȚıȤİįȚĮıșİȓȒʌȡȠıĮȡȝȠıșİȓİįȚțȐ
ȖȚĮĲȠıțȠʌȩĮȣĲȩā

ȕ

țȐșİıȣȞȑȞĲİȣȟȘĲȠȣșȪȝĮĲȠȢįȚİȟȐȖİĲĮȚĮʌȩİʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮİțʌĮȚįİȣȝȑȞȠȖȚĮĲȠıțȠʌȩĮȣĲȩȒ
ȝİĲȘȕȠȒșİȚȐĲȠȣā

Ȗ

țȐșİıȣȞȑȞĲİȣȟȘĲȠȣșȪȝĮĲȠȢįȚİȟȐȖİĲĮȚĮʌȩĲȠȓįȚȠʌȡȩıȦʌȠİțĲȩȢĮȞĮȣĲȩĮȞĲȓțİȚĲĮȚıĲȘȞ
ȠȡșȒĮʌȠȞȠȝȒĲȘȢįȚțĮȚȠıȪȞȘȢāțĮȚ

į

țȐșİıȣȞȑȞĲİȣȟȘșȪȝĮĲȠȢıİȟȠȣĮȜȚțȒȢȕȓĮȢȕȓĮȢȝİȕȐıȘĲȠĳȪȜȠȒȕȓĮȢıĲȠʌȜĮȓıȚȠıĲİȞȫȞ
ıȤȑıİȦȞįȚİȟȐȖİĲĮȚĮʌȩʌȡȩıȦʌȠĲȠȣȓįȚȠȣȝİĲȠșȪȝĮĳȪȜȠȣİĳȩıȠȞĲȠİʌȚșȣȝİȓĲȠșȪȝĮ
İĳȩıȠȞįİȞșȓȖİĲĮȚȘʌȠȡİȓĮĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ

 ȀĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢİȞȫʌȚȠȞĲȠȣǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣșȪȝĮʌȠȣĮȞĮȖȞȦȡȓȗİĲĮȚȦȢșȪȝĮ
ȝİ İȚįȚțȑȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ  ȐȡșȡȠȣ  ȑȤİȚ ıĲȘ
įȚȐșİıȒĲȠȣĲĮĮțȩȜȠȣșĮ
Į

ȂȑĲȡĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ țȐșİ ȠʌĲȚțȒ İʌĮĳȒ ȝİĲĮȟȪ șȪȝĮĲȠȢ țĮȚ įȡȐıĲȘ ȝİĲĮȟȪ
ȐȜȜȦȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țĮĲȐșİıȘȢ ȝİ ĲȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȝȑıȦȞ ȩʌȦȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢĲȦȞİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞā

ȕ

ȝȑĲȡĮʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮİʌȚĲȡȑʌİĲĮȚıĲȠșȪȝĮȞĮıȣȝȝİĲȑȤİȚıĲȘȞĮțȡȠĮȝĮĲȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮıĲȘȞ
ĮȓșȠȣıĮ ĲȠȣ įȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȩȞ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ
ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢĲȦȞİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞā

Ȗ

ȝȑĲȡĮȖȚĮȞĮĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚȠȚĮȤȡİȓĮıĲİȢİȡȦĲȒıİȚȢıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞȚįȚȦĲȚțȒȗȦȒĲȠȣșȪȝĮĲȠȢ
ʌȠȣįİȞȑȤȠȣȞıȤȑıȘȝİĲȘȞĮȟȚȩʌȠȚȞȘʌȡȐȟȘāțĮȚ

į

ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ țĮșȚıĲȠȪȞ įȣȞĮĲȒ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ĮțȡȠĮȝĮĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țİțȜİȚıȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
șȣȡȫȞ

23.-   Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ șȪȝĮ İȓȞĮȚ ʌĮȚįȓ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ ȑȡİȣȞĮȢ ȩȜİȢ ȠȚ
ǻȚțĮȓȦȝĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢĲȦȞ ıȣȞİȞĲİȪȟİȚȢ ȝİ ĲȠ ʌĮȚįȓ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȠʌĲȚțȠȖȡĮĳȠȪȞĲĮȚ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțįȓțĮıȘ ĲȘȢ ȣʌȩșİıȘȢ ȠȚ
ʌĮȚįȚȫȞ
ıȣȞİȞĲİȪȟİȚȢ ĮȣĲȑȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ȚțĮȞȒ ȝĮȡĲȣȡȓĮ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌİȡȓ ǹʌȠįİȓȟİȦȢ
șȣȝȐĲȦȞțĮȚ
ȃȩȝȠȣ
ĮĲȩȝȦȞȝİ
ıȠȕĮȡȒȞȠȘĲȚțȒ
Ȓ
ȥȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȒ
ĮȞĮʌȘȡȓĮțĮĲȐ
ĲȘȞʌȠȚȞȚțȒ
įȚĮįȚțĮıȓĮ
Ȁİĳ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

643

 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚȠȚįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ȚıȤȪȠȣȞȠȚʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢțĮȚȠȚ
 ǿ ĲȠȣ țĮȞȩȞİȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠȞʌİȡȓȆȡȠıĲĮıȓĮȢȂĮȡĲȪȡȦȞȃȩȝȠıĲȠȞʌİȡȓǺȓĮȢıĲȘȞȅȚțȠȖȑȞİȚĮ
 ǿ ĲȠȣ ȃȩȝȠ țĮȚ ıĲȠȞ ʌİȡȓ ĲȘȢ ȆȡȩȜȘȥȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȀĮĲĮʌȠȜȑȝȘıȘȢ ĲȘȢ ȈİȟȠȣĮȜȚțȒȢ ȀĮțȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ
 ǿ ĲȠȣ ȈİȟȠȣĮȜȚțȒȢǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢȆĮȚįȚȫȞțĮȚĲȘȢȆĮȚįȚțȒȢȆȠȡȞȠȖȡĮĳȓĮȢȃȩȝȠ țĮȚİȚįȚțȩĲİȡĮ ǿ ĲȠȣ
Į
ȉȠ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȚĮĲȐȟİȚ ȩʌȦȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ʌĮȚįȓ șȪȝĮ İȓȞĮȚ ȝȐȡĲȣȡĮȢ
ĮȣĲȩ ȞĮ ĲȪȤİȚ ĮȞĲİȟȑĲĮıȘȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌĮȡȩȞ ıĲȘȞ ĮȓșȠȣıĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ įȓțȘȢ ȝİ ĲȘ
ȤȡȒıȘțĮĲȐȜȜȘȜȠȣĲİȤȞȠȜȠȖȚțȠȪİȟȠʌȜȚıȝȠȪā
ȕ

İĳȩıȠȞİȓȞĮȚʌȡȠȢĲȠȩĳİȜȠȢĲȠȣʌĮȚįȚȠȪșȪȝĮĲȠȢȒ ʌĮȚįȚȠȪȝȐȡĲȣȡĮĲȠǻȚțĮıĲȒȡȚȠțĮșȫȢ
țĮȚ ȠȚ įȚȦțĲȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ʌȡȠıĲĮĲİȪıȠȣȞ ĲȘȞ ȚįȚȦĲȚțȒ ȗȦȒ ĲȘȞ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ țĮȚ
ĲȘȞ İȚțȩȞĮ ĲȠȣ ʌĮȚįȚȠȪ ĮʌȠĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ʌȠȣ įȣȞĮĲȩ ȞĮ
ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıĲȘȞ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ țĮȚ țȐșİ İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ ʌĮȚįȚȠȪ șȪȝĮĲȠȢ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ
ȠʌĲȚțȠĮțȠȣıĲȚțȐțĮȚȠȚȝĮȖȞȘĲȠıțȠʌȘȝȑȞİȢĮȣĲȑȢİȟİĲȐıİȚȢįȪȞĮĲĮȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚȦȢ
ĮʌȠįİȚțĲȚțȐıĲȠȚȤİȓĮțĮĲȐĲȘʌȠȚȞȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮā

Ȗ

ıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢȑȡİȣȞĮȢțĮȚĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢİȞȫʌȚȠȞǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ(i)

ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ  ʌȠȣ ȠȚ įȚțĮȚȠȪȤȠȚ ĲȘȢ ȖȠȞȚțȒȢ ȝȑȡȚȝȞĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȢ ȞȩȝȠȣȢ ĲȘȢ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ ĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İțʌȡȠıȫʌȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȚįȚȠȪ ȜȩȖȦ ıȪȖțȡȠȣıȘȢ
ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ ȝİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌĮȚįȚȠȪ șȪȝĮĲȠȢ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǼȣȘȝİȡȓĮȢ įȚȠȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ ʌĮȚįȚȠȪ ȖȚĮ ȞĮ ĲȠ İțʌȡȠıȦʌİȓ
ıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢāȒ

(ii)

ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ʌĮȚįȓ șȪȝĮ İȓȞĮȚ ĮıȣȞȩįİȣĲȠ Ȓ ȗİȚ ȤȦȡȚıĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ
ĲȠȣ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǼȣȘȝİȡȓĮȢ įȚȠȡȓȗİĲĮȚ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ
ʌĮȚįȚȠȪȖȚĮȞĮĲȠİțʌȡȠıȦʌİȓıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢāȒ

(iii)

ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ʌĮȚįȓ șȪȝĮ İȓȞĮȚ ĮıȣȞȩįİȣĲȠ ʌĮȚįȓ Ƞ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢǼȣȘȝİȡȓĮȢįȚȠȡȓȗİĲĮȚȦȢİțʌȡȩıȦʌȩȢĲȠȣıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİĲȠȞǼʌȓĲȡȠʌȠ
ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȆĮȚįȚȠȪ ȖȚĮ ȞĮ ĲȠ İțʌȡȠıȦʌİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞĲȠȣıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȘȢʌȠȚȞȚțȒȢȑȡİȣȞĮȢțĮȚįȚĮįȚțĮıȓĮȢā

į

ıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠʌĮȚįȓșȪȝĮįȚțĮȚȠȪĲĮȚıȣȞȒȖȠȡȠįȚțĮȚȠȪĲĮȚȞĮȑȤİȚȞȠȝȚțȑȢıȣȝȕȠȣȜȑȢ
țĮȚȞȠȝȚțȩİțʌȡȩıȦʌȠȠ ȠʌȠȓȠȢİȞİȡȖİȓİȟȠȞȩȝĮĲȩȢĲȠȣıİįȚĮįȚțĮıȓİȢȩʌȠȣȣʌȐȡȤİȚȒșĮ
ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ ıȪȖțȡȠȣıȘ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ʌĮȚįȚȠȪ șȪȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ
įȚțĮȚȠȪȤȦȞĲȘȢȖȠȞȚțȒȢȝȑȡȚȝȞĮȢāțĮȚ

İ

ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȘȜȚțȓĮ ĲȠȣ șȪȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ ĮȕȑȕĮȚȘ țĮȚȣʌȐȡȤȠȣȞ ȜȩȖȠȚ ȞĮ ʌȚıĲİȪİĲĮȚ ȩĲȚ
ʌȡȩțİȚĲĮȚȖȚĮʌĮȚįȓĲİțȝĮȓȡİĲĮȚȩĲȚĲȠșȪȝĮİȓȞĮȚʌĮȚįȓȖȚĮĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ

 ȂİĲȘȞİʌȚĳȪȜĮȟȘĲȦȞįȚțĮȚȦȝȐĲȦȞĲȘȢȣʌİȡȐıʌȚıȘȢĲȠȣțĮĲȘȖȠȡȠȪȝİȞȠȣȠȚįȚȦțĲȚțȑȢĮȡȤȑȢ
įȚĮıĳĮȜȓȗȠȣȞȩĲȚıĲȠʌȜĮȓıȚȠʌȠȚȞȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢȠȚıȣȞİȞĲİȪȟİȚȢȝİĲȠʌĮȚįȓșȪȝĮ-Į

ǻȚİȟȐȖȠȞĲĮȚȤȦȡȓȢĮįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘțĮșȣıĲȑȡȘıȘĮʌȩĲȘȤȡȠȞȚțȒıĲȚȖȝȒʌȠȣĲĮȖİȖȠȞȩĲĮȑȤȠȣȞ
ĮȞĮĳİȡșİȓıĲȚȢįȚȦțĲȚțȑȢĮȡȤȑȢā

ȕ

įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ıİ ȤȫȡȠ ıȤİįȚĮıȝȑȞȠ Ȓ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȠ ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ
ĮȣĲȩā

Ȗ

įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚİĳȩıȠȞİȓȞĮȚĮȞĮȖțĮȓȠĮʌȩİʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮİțʌĮȚįİȣȝȑȞȠʌȡȠȢĲȠıțȠʌȩĮȣĲȩȒȝİ
ĲȘȕȠȒșİȚȐĲȠȣțĮȚĮʌȩʌȡȩıȦʌȠĲȠȣȚįȓȠȣȝİĲȠʌĮȚįȓĳȪȜȠȣǜ

į

ȩʌȠȣĮȣĲȩİȓȞĮȚįȣȞĮĲȩįȚİȟȐȖȠȞĲĮȚĮʌȩĲȠȓįȚȠʌȡȩıȦʌȠā

(İ

įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚȝȩȞȠȩʌȠȣĮȣĲȩİȓȞĮȚĮȣıĲȘȡȐĮȞĮȖțĮȓȠȖȚĮĲȠȣȢıțȠʌȠȪȢĲȦȞʌȠȚȞȚțȫȞİȡİȣȞȫȞ
țĮȚ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ıȣȞİȞĲİȪȟİȦȞ ȝİ ĲȠ ʌĮȚįȓ șȪȝĮ İȓȞĮȚ ȩıȠ ĲȠ įȣȞĮĲȩ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠȢā

ıĲ

ĲȠ ʌĮȚįȓ șȪȝĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İțʌȡȩıȦʌȩ ĲȠȣȒțĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞȒȜȚțĮ
ĲȘȢİʌȚȜȠȖȒȢĲȠȣİțĲȩȢĮȞȑȤİȚİțįȠșİȓĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘĮʌȩĳĮıȘȖȚĮĲȠĮȞĲȓșİĲȠıȤİĲȚțȐȝİĲȠ
ʌȡȩıȦʌȠĮȣĲȩ

 ȅȚįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚțĮȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘșȪȝĮĲȠȢȝİıȠȕĮȡȒȞȠȘĲȚțȒ
ȒȥȣȤȠțȠȚȞȦȞȚțȒĮȞĮʌȘȡȓĮ
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ǼțʌĮȓįİȣıȘ
țȡĮĲȚțȫȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȫȞ

24. Ǿ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ ʌĮȡĮȤȦȡİȓ ĲȠȣȢ ĮȞĮȖțĮȓȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ İȝʌȜİțȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȖİȞȚțȒ țĮȚ İȚįȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ țĮĲȐȡĲȚıȘ ĲȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȫȞ ĲȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȝʌȜȑțȠȞĲĮȚ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȘĮʌȩĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠįȚĮįȚțĮıȓĮȒȑȡȤȠȞĲĮȚıİİʌĮĳȒȝİȐȜȜȠĲȡȩʌȠ
ȝİ șȪȝĮĲĮ Ȓ įȣȞȘĲȚțȐ șȪȝĮĲĮ ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ȑȝĳĮıȘ ıĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ȚįȚĮȓĲİȡĮ İȣȐȜȦĲȦȞ șȣȝȐĲȦȞ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ șȣȝȐĲȦȞ țĮȚ ȞĮ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĲĮ
șȪȝĮĲĮȝİĮȝİȡȠȜȘȥȓĮıİȕĮıȝȩțĮȚİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚıȝȩ

ȀĮȞȠȞȚıȝȠȓ.

25. ȉȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İțįȓįİȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 52(Ι)/2016
Αρ. 4563, 22.4.2016
Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 52(Ι) του 2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2015
Προοίμιο.
Για σκοπούς Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 257,
28.8.2014,
σ. 186.

(α)

Eναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/91/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της
οδηγίας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες
(ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις»,
και

Επίσημη
Εφημερίδα της
EE: L 302,
17.11.2009,
σ. 32.

(β)

εκ νέου εναρμόνισης με τα Άρθρα 2(1)(α), 5(2), 23(1), 49 και 98(1) και (2) της πράξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες (ΟΣΕΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την προαναφερόμενη Οδηγία 2014/91/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, και

(γ)

αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του βασικού νόμου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών
τίτλος.
Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ανοικτού Τύπου
78(Ι) του 2012 Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμους του 2012 και 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
88(Ι) του 2015. «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμοι του 2012 έως 2016.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των
ορισμών αυτών:
««ανώτερα διοικητικά στελέχη» σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικά
καθήκοντα σε ίδρυμα, τα οποία είναι υπεύθυνα και λογοδοτούν στο διοικητικό συμβούλιο για
την καθημερινή διοίκηση του ιδρύματος·
«διοικητικό συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο ενός ιδρύματος, το οποίο εξουσιοδοτείται να
καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του ιδρύματος και το οποίο
επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση, και περιλαμβάνει τα
πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδρύματος·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 176,
27.6.2013,
σ. 338∙
L 337,
23.12.2015,
σ. 35.

«Οδηγία 2013/36/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία
2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013
σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ» όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 173,
12.6.2014,
σ. 349∙
L 257,
28.8.2014,
σ. 1.

«Οδηγία 2014/65/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία
2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της
οδηγίας 2011/61/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014·»∙
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(β)

με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Θεματοφύλακας» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«σημαίνει το φορέα δραστηριότητας στον οποίο έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που
αναφέρονται στα εδάφια (4) έως (8) του άρθρου 10 και ο οποίος υπόκειται στις διατάξεις
των άρθρων 10 έως 15.»∙

(γ)

με την αντικατάσταση του όρου και του ορισμού αυτού «χρηματοοικονομικά μέσα», με τους
ακόλουθους νέους όρους και ορισμό:
««χρηματοπιστωτικά μέσα» ή «χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα χρηματοπιστωτικά
μέσα όπως ορίζονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος I της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.».

Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των
παραγράφων (α) και (β) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους:
«(α)

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 34, την επωνυμία της Εταιρίας Διαχείρισης και
του Θεματοφύλακα, καθώς και των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες την
Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα και που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της
Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου∙

(β)

δήλωση του Θεματοφύλακα ότι αποδέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα της Εταιρείας
Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο∙».

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με
το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού
Κεφαλαίου μόνον εφόσον προηγουμένως εγκριθούν από αυτήν τα καταστατικά έγγραφα της
Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, η επιλογή του Θεματοφύλακα και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 34, η Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία ανταποκρίνεται στους όρους που
προβλέπει ο παρών Νόμος για τη διαχείριση της Εταιρείας Μεταβλητού Κεφαλαίου.».

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 10 αυτού, με το ακόλουθο
νέο άρθρο:

«Διορισμός και
καθήκοντα
Θεματοφύλακα.

10.-(1) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και, για καθένα από τα
αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, η Εταιρεία Διαχείρισης, διορίζει ένα
μόνο Θεματοφύλακα σύμφωνα με το παρόν Τμήμα.
(2)(α) Ο Θεματοφύλακας δύναται να είναι-

(β)

(i)

Πιστωτικό ίδρυμα, είτε με εγγεγραμμένο γραφείο στη Δημοκρατία
είτε με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
υποκατάστημα στη Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούται
να παρέχει, σύμφωνα με τη σχετική άδεια λειτουργίας του,
υπηρεσίες Θεματοφύλακα∙

(ii)

άλλη νομική οντότητα, είτε με εγγεγραμμένο γραφείο στη
Δημοκρατία είτε με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και υποκατάστημα στη Δημοκρατία, η οποία έχει λάβει
άδεια από την αρμόδια αρχή να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή την νομοθεσία
άλλου κράτους μέλους που ενσωματώνει την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, η
οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που δεν
υπολείπονται των απαιτήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την
επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα Άρθρα 315 ή 317 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι
κατώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το
Άρθρο 28, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Η νομική οντότητα που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ii) της
παραγράφου (α) υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση και σε διαρκή
εποπτεία και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
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(γ)

(i)

Να έχει την αναγκαία υποδομή για να φυλάσσει τα
χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να καταχωριστούν σε
λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων που ανοίγεται στα βιβλία
του Θεματοφύλακα·

(ii)

να θεσπίζει πολιτικές και διαδικασίες κατάλληλες να διασφαλίζουν
τη συμμόρφωση της οντότητας, των διαχειριστών και των
υπαλλήλων της προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(iii)

να διαθέτει άρτιες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες,
μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αποτελεσματικές διαδικασίες
εκτίμησης των κινδύνων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς
ελέγχου και ασφάλειας των συστημάτων ηλεκτρονικής
επεξεργασίας πληροφοριών·

(iv)

να διατηρεί και εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές και
διοικητικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη λήψη κάθε εύλογου μέτρου για
την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων·

(v)

να μεριμνά ώστε να καταγράφονται όλες οι υπηρεσίες που
παρέχει, οι δραστηριότητες που ασκεί και οι συναλλαγές που
εκτελεί, κατά τρόπο που να επιτρέπει στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς να ασκεί τα εποπτικά της καθήκοντα και να
προβαίνει σε πράξεις επιβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου·

(vi)

να λαμβάνει εύλογα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής και
εύρυθμη εκτέλεση των σχετικών με τη θεματοφυλακή λειτουργιών
της εφαρμόζοντας κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, μέσα και
διαδικασίες, μεταξύ άλλων για την εκτέλεση των σχετικών με τη
θεματοφυλακή δραστηριοτήτων της·

(vii)

όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά
στελέχη της να διαθέτουν πάντοτε τα απαιτούμενα εχέγγυα ήθους,
καθώς και επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πείρα·

(viii)

το διοικητικό συμβούλιο να διαθέτει ως σύνολο επαρκείς γνώσεις,
δεξιότητες και πείρα ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις
δραστηριότητες του Θεματοφύλακα περιλαμβανομένων των
κυριότερων κινδύνων·

(ix)

τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και κάθε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου να ασκεί τα καθήκοντά του με εντιμότητα και
ακεραιότητα.

Οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή οι Εταιρείες
Διαχείρισης που ενεργούν για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ τους οποίους
διαχειρίζονται, οι οποίες, πριν από τη 18η Μαρτίου 2016 έχουν ορίσει ως
Θεματοφύλακα, ίδρυμα το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις των
παραγράφων (α) και (β), ορίζουν Θεματοφύλακα που πληροί τις
απαιτήσεις αυτές πριν τη 18η Μαρτίου 2018.

(3) Ο διορισμός του Θεματοφύλακα αποδεικνύεται με γραπτή σύμβαση, η
οποία μεταξύ άλλων ρυθμίζει τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες
προκειμένου ο Θεματοφύλακας να επιτελέσει τις λειτουργίες του για τον ΟΣΕΚΑ
για τον οποίο έχει οριστεί Θεματοφύλακας όπως καθορίζονται στον παρόντα
Νόμο, σε Οδηγίες που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού και σε άλλη οποιαδήποτε
άλλη σχετική νομοθεσία.
(4) Θεματοφύλακας(α)

Διασφαλίζει ότι η πώληση, έκδοση, επαναγορά, εξαγορά ή ακύρωση
μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου και του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του
ΟΣΕΚΑ·
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(β)

διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ
διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του
κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ·

(γ)

εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας Επενδύσεων
Μεταβλητού Κεφαλαίου, εκτός εάν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου του, του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του
ΟΣΕΚΑ·

(δ)

διασφαλίζει ότι κατά τις συναλλαγές που αφορούν στα περιουσιακά
στοιχεία του ΟΣΕΚΑ, καταβάλλεται σε αυτόν το σχετικό αντίτιμο μέσα στις
συνήθεις προθεσμίες·

(ε)

διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος Νόμου και του κανονισμού ή τα καταστατικά έγγραφα του
ΟΣΕΚΑ.

(5) Ο Θεματοφύλακας διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των
ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ και ιδίως, ότι όλες οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται από επενδυτές ή για λογαριασμό επενδυτών κατά τη
συμμετοχή τους σε μερίδια του ΟΣΕΚΑ έχουν εισπραχθεί και ότι όλα τα μετρητά
του ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται σε λογαριασμούς μετρητών οι οποίοι(α) Ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ, της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για
λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή του Θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό
του ΟΣΕΚΑ·
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
26.11.2012
7.11.2014
13.11.2015

(β) ανοίγονται σε οντότητα που αναφέρεται στα σημεία (α), (β) ή (γ) της
υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 20 της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις
Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ως
τροποποιήθηκε· και

(γ) τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 18
της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας
ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ως τροποποιήθηκε:
Νοείται ότι, εάν οι λογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του
Θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, δεν δύναται να
καταχωρίζονται στους λογαριασμούς αυτούς μετρητά της οντότητας που
αναφέρεται στην παράγραφο (β), ούτε μετρητά που ανήκουν στο Θεματοφύλακα.
(6) Η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων ενός ΟΣΕΚΑ ανατίθεται σε
Θεματοφύλακα, ως ακολούθως:
(α)

Για χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή, ο
Θεματοφύλακας(i)

θέτει σε θεματοφυλακή όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν
να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων ο
οποίος ανοίγεται στα βιβλία του Θεματοφύλακα, καθώς και όλα τα
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι δεκτικά φυσικής παράδοσης στο
Θεματοφύλακα,

(ii)

διασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να
καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων ο οποίος
ανοίγεται στα βιβλία του Θεματοφύλακα, καταχωρίζονται πράγματι
στα βιβλία του Θεματοφύλακα σε χωριστούς λογαριασμούς,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που διατυπώνονται στην παράγραφο 18
της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας
ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012 ως τροποποιήθηκε, οι οποίοι
ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα της Εταιρείας
Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ούτως ώστε να
μπορούν να αναγνωριστούν με σαφή τρόπο ανά πάσα στιγμή ως
ανήκοντα στον ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία·
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(β)

για άλλα περιουσιακά στοιχεία, ο Θεματοφύλακας(i)

επαληθεύει ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην
κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για
λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ προβαίνοντας σε εκτίμηση κατά πόσον ο
ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρεία Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του
ΟΣΕΚΑ έχει την κυριότητα, αυτή δε η εκτίμηση βασίζεται σε
πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχει ο ΟΣΕΚΑ ή η Εταιρεία
Διαχείρισης και όποτε είναι διαθέσιμες, σε εξωτερικές αποδείξεις·

(ii)

τηρεί αρχείο των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει
επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της
Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, το
οποίο διατηρεί συνεχώς ενημερωμένο.

(7) Ο Θεματοφύλακας παρέχει τακτικά στην Εταιρεία Διαχείρισης ή στην
Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, συνολικό κατάλογο όλων των
περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ.
(8)(α) Τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται από το Θεματοφύλακα δεν
χρησιμοποιούνται εκ νέου από το Θεματοφύλακα για δικό του λογαριασμό ή από
οποιοδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής για δικό
του λογαριασμό:
Νοείται ότι, η χρησιμοποίηση εκ νέου περιλαμβάνει οποιαδήποτε συναλλαγή σε
φυλασσόμενα περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων της
μεταβίβασης, της ενεχυρίασης, της πώλησης και του δανείου.
(β) Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εκ νέου περιουσιακών στοιχείων που
φυλάσσονται από τον Θεματοφύλακα, μόνον εφόσον(i)

η χρησιμοποίηση εκ νέου διενεργείται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,

(ii)

ο Θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας Διαχείρισης για
λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,

(iii)

η χρησιμοποίηση εκ νέου γίνεται προς όφελος του ΟΣΕΚΑ και προς το
συμφέρον των μεριδιούχων, και

(iv)

η συναλλαγή καλύπτεται από ρευστοποιήσιμη ασφάλεια υψηλής
ποιότητας την οποία ο ΟΣΕΚΑ λαμβάνει στο πλαίσιο συμφωνίας
μεταβίβασης τίτλων:

Νοείται ότι, η αγοραία αξία της ασφάλειας ανέρχεται πάντοτε τουλάχιστον στην
αγοραία αξία των χρησιμοποιούμενων εκ νέου περιουσιακών στοιχείων,
επηυξημένης κατά ορισμένο ποσό (“premium”).
Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
46(I) του 1992
96(I) του 1992
41(I) του 1994
15(I) του 1995
21(I) του 1997
82(I) του 1999
149(I) του 1999
2(I) του 2000
135(I) του 2000
151(I) του 2000
76(I) του 2001
70(I) του 2003

(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, σε περίπτωση
αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα και/ή οποιουδήποτε τρίτου εγκατεστημένου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη περιουσιακών
στοιχείων του ΟΣΕΚΑ, τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται δεν
είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του εν λόγω Θεματοφύλακα
και/ή του εν λόγω τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους.
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167(I) του 2003
92(I) του 2004
24(I) του 2005
129(I) του 2005
130(I) του 2005
98(I) του 2006
124(I) του 2006
70(I) του 2007
71(I) του 2007
131(I) του 2007
186(I) του 2007
87(I) του 2008
41(I) του 2009
49(I) του 2009
99(I) του 2009
42(I) του 2010
60(I) του 2010
88(I) του 2010
53(I) του 2011
117(I) του 2011
145(I) του 2011
157(I) του 2011
198(I) του 2011
64(I) του 2012
98(I) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013
90(I) του 2013
74(Ι) του 2014
75(Ι) του 2014
18(Ι) του 2015
62(Ι) του 2015
63(Ι) του 2015
89(I) του 2015
120(Ι) του 2015.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Πρώτο (Ι):
31.3.2015
5.6.2015.

(10) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 3, ο
Θεματοφύλακας θέτει κατόπιν αιτήματος στη διάθεση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς εφόσον αυτή είναι η αρμόδια αρχή αυτού, όλες τις πληροφορίες
που απέκτησε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οι οποίες ενδεχομένως να
είναι αναγκαίες για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή για τις αρμόδιες αρχές του
ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον είναι
η αρμόδια αρχή του Θεματοφύλακα, διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει
χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ και της Εταιρείας
Διαχείρισης.
(11) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με οδηγία της δύναται να καθορίζει(α)

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη γραπτή σύμβαση που
αναφέρεται στο εδάφιο (3)·

(β)

τους όρους άσκησης των λειτουργιών του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με
τα εδάφια (2), (4), (5) και (6), στους οποίους περιλαμβάνονται(i)

το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που εντάσσονται στο
πεδίο των καθηκόντων θεματοφυλακής του Θεματοφύλακα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2),

(ii)

οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Θεματοφύλακας μπορεί να
ασκεί τα καθήκοντα θεματοφυλακής χρηματοπιστωτικών μέσων
καταχωρισμένων σε κεντρικό αποθετήριο,
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(iii)

Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.

οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο Θεματοφύλακας φυλάσσει,
σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (6), τα
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδόθηκαν σε ονομαστική μορφή και
καταχωρίστηκαν στον εκδότη ή σε φορέα τήρησης μητρώου·

(γ)

τα καθήκοντα δέουσας επιμέλειας του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με την
παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 11·

(δ)

την υποχρέωση διαχωρισμού που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του
εδαφίου (3) του άρθρου 11·

(ε)

τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον τρίτο, σύμφωνα με την
παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 11·

(στ)

τις προϋποθέσεις και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τα υπό
θεματοφυλακή χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να θεωρούνται
απολεσθέντα για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 12·

(ζ)

την έννοια των εξωτερικών γεγονότων τα οποία ευλόγως εκφεύγουν των
δυνατοτήτων ελέγχου, οι συνέπειες του οποίων θα ήταν αναπόφευκτες
παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου, σύμφωνα με το
.
εδάφιο (1) του άρθρου 12

(η)

τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για ανεξαρτησία,
σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 13.».

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 11 αυτού, με το ακόλουθο
νέο άρθρο:
«Ανάθεση
λειτουργιών
Θεματοφύλακα
σε τρίτο.

«11.-(1) Ο Θεματοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους τις προβλεπόμενες στα
εδάφια (4) και (5) του άρθρου 10 λειτουργίες αυτού.
(2) Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει σε τρίτους τις προβλεπόμενες στο
εδάφιο (6) του άρθρου 10 λειτουργίες, μόνον εφόσον (α)

Τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται με σκοπό την παράκαμψη των
απαιτήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β)

ο Θεματοφύλακας μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειμενικός λόγος
για τον οποίο δικαιολογείται η ανάθεση αυτή·

(γ)

ο Θεματοφύλακας έχει επιδείξει τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και
επιμέλεια κατά την επιλογή και τον ορισμό κάθε τρίτου στον οποίο
προτίθεται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, συνεχίζει δε να
επιδεικνύει τη δέουσα ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια για την περιοδική
επανεξέταση και το συνεχή έλεγχο κάθε τρίτου στον οποίο έχει αναθέσει
μέρος των καθηκόντων του, καθώς και των διευθετήσεων στις οποίες ο
τρίτος έχει προβεί σε σχέση με τα θέματα που του έχουν ανατεθεί.

(3) Οι λειτουργίες που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 10 δύναται να
ανατεθούν από το Θεματοφύλακα σε τρίτο, μόνον όταν ο τρίτος ανά πάσα στιγμή
κατά την εκτέλεση των ανατεθέντων σε αυτόν καθηκόντων (α)

Διαθέτει τις δομές και την πείρα που είναι κατάλληλες και ανάλογες προς
τη φύση και την πολυπλοκότητα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ
ή της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ που
του έχουν ανατεθεί·

(β)

υπόκειται, αναφορικά με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (α) του εν
λόγω εδαφίου (6)-
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(i) Σε αποτελεσματικούς κανόνες προληπτικής ρύθμισης περιλαμβανομένων των κανόνων για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και
σε εποπτεία στην οικεία δικαιοδοσία,
(ii) σε εξωτερικό περιοδικό έλεγχο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα
χρηματοπιστωτικά μέσα είναι στην κατοχή του·
(γ)

διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του Θεματοφύλακα από
τα δικά του και από τα περιουσιακά στοιχεία του Θεματοφύλακα ούτως
ώστε οποτεδήποτε να δύναται να αναγνωριστούν ως ανήκοντα σε πελάτες
ενός συγκεκριμένου Θεματοφύλακα·

(δ)

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε περίπτωση αφερεγγυότητας του
τρίτου, τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται από τον
τρίτο να μην είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του
τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους· και

(ε)

συμμορφώνεται με τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που
καθορίζονται στα εδάφια (3), (6) και (8) του άρθρου 10 και του άρθρου 13.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β)
του εδαφίου (3), εάν η νομοθεσία τρίτης χώρας απαιτεί να τίθενται ορισμένα
χρηματοπιστωτικά μέσα σε θεματοφυλακή από τοπική οντότητα και δεν υπάρχουν
τοπικές οντότητες ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (i) της
παραγράφου (β) του εδαφίου (3) σχετικά με την ανάθεση, ο Θεματοφύλακας
δύναται να αναθέτει τις λειτουργίες του σε τέτοια τοπική οντότητα, εάν αυτό
απαιτείται από τη νομοθεσία της προαναφερθείσας τρίτης χώρας, εφόσον δεν
υπάρχουν τοπικές οντότητες που να πληρούν τις απαιτήσεις για ανάθεση
νοουμένου ότι(α)

Οι επενδυτές του σχετικού ΟΣΕΚΑ έχουν πριν από την επένδυσή τους
ενημερωθεί δεόντως ότι η εν λόγω ανάθεση είναι αναγκαία λόγω νομικών
περιορισμών που επιβάλλει η νομοθεσία της τρίτης χώρας σχετικά με τις
περιστάσεις που δικαιολογούν την ανάθεση και σχετικά με τους κινδύνους
που αυτή συνεπάγεται·

(β)

η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή η Εταιρεία Διαχείρισης
εξ’ ονόματος του ΟΣΕΚΑ, έχει ζητήσει από το Θεματοφύλακα να αναθέσει
τη θεματοφυλακή των εν λόγω χρηματοοικονομικών μέσων σε τοπική
οντότητα.

(5) Ο τρίτος, δύναται να προβεί σε περαιτέρω ανάθεση των προβλεπόμενων
στα εδάφια (3) ή (4) λειτουργιών, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των
προβλεπόμενων στα εδάφια (1) έως (4) απαιτήσεων, οπότε στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 12 στα αντίστοιχα μέρη.

8(Ι) του 2003
118(Ι) του 2006
99(Ι) του 2011
145(Ι) του 2012.
Τροποποίηση
του άρθρου 12
του βασικού
νόμου.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν θεωρείται ανάθεση
λειτουργιών θεματοφυλακής, η παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στον
περί του Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα
Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, από συστήματα διακανονισμού
αξιογράφων, όπως αυτά ορίζονται σε αυτόν, ή η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών
από συστήματα διακανονισμού αξιογράφων τρίτων χωρών.».

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 12 αυτού, με το ακόλουθο
νέο άρθρο:
«Ευθύνη του
Θεματοφύλακα.

12.-(1) Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του
ΟΣΕΚΑ για την απώλεια από το Θεματοφύλακα ή από τρίτο στον οποίο έχει
ανατεθεί η θεματοφυλακή τους, χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν υπό
θεματοφυλακή, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 10:
Νοείται ότι, στην περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο έχει
τεθεί σε θεματοφυλακή, ο Θεματοφύλακας επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση χρηματοπιστωτικό μέσο του ιδίου είδους ή το αντίστοιχο ποσό στον
ΟΣΕΚΑ ή την Εταιρεία Διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ και σε
τέτοια περίπτωση, ο Θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνης εάν είναι σε θέση να
αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός, το οποίο ευλόγως

653
εκφεύγει των δυνατοτήτων ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου ήταν
αναπόφευκτες παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες περί του αντιθέτου:
Νοείται περαιτέρω ότι, ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των
μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες αυτοί υποστούν ως
αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ’ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(2) Η κατά το εδάφιο (1) ευθύνη του Θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από
οποιαδήποτε ανάθεση αναφέρεται στο άρθρο 11.
(3) Η ευθύνη του Θεματοφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν
αποκλείεται ούτε περιορίζεται βάσει συμφωνίας και κάθε συμφωνία που αντίκειται
στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου είναι άκυρη.
(4) Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ δυνατό να επικαλούνται την ευθύνη του
Θεματοφύλακα, άμεσα ή έμμεσα, μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης ή της Εταιρείας
Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί
σε αλληλοεπικαλύψεις στις αγωγές ή σε άνιση μεταχείριση των μεριδιούχων.».
Τροποποίηση
του άρθρου 13
του βασικού
νόμου.

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 13 αυτού, με το ακόλουθο
νέο άρθρο:

«Ανεξαρτησία
Εταιρείας
Διαχείρισης και
Θεματοφύλακα.

13.-(1) Καμία εταιρεία δε δύναται να λειτουργεί ταυτόχρονα ως Εταιρεία
Διαχείρισης και ως Θεματοφύλακας και καμία εταιρεία δε δύναται να λειτουργεί
ταυτόχρονα ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και ως
Θεματοφύλακας.
(2) Η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας, στο πλαίσιο των λειτουργιών
τους, ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και
μόνον προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ.
(3) Η Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και ο Θεματοφύλακας,
στο πλαίσιο των λειτουργιών τους, ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με
επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και μόνον προς το συμφέρον των μεριδιούχων
του ΟΣΕΚΑ.
(4) Ο Θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ ή
την Εταιρεία Διαχείρισης για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες ενδέχεται να
προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ΟΣΕΚΑ, των μεριδιούχων
του ΟΣΕΚΑ, της Εταιρείας Διαχείρισης και του ιδίου του Θεματοφύλακα, εκτός
εάν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των καθηκόντων του
Θεματοφύλακα από τα άλλα καθήκοντά αυτού τα οποία ενδέχεται να
προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και εφόσον εντοπίζει, διαχειρίζεται,
παρακολουθεί και γνωστοποιεί με τον αρμόζοντα τρόπο στους μεριδιούχους του
ΟΣΕΚΑ το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων.».

Τροποποίηση
του άρθρου 30
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(4) Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού
.
Κεφαλαίου ανατίθεται σε Θεματοφύλακα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 10 έως 15.» και
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά το νέο εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(5) Υφιστάμενη εταιρεία, η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
Νόμου είναι εγγεγραμμένη βάσει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, οι τίτλοι της οποίας
είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη ή μη αγορά στη Δημοκρατία ως εγκεκριμένος επενδυτικός
οργανισμός ή επενδυτικός οργανισμός, δύναται να μετατραπεί σε εταιρεία επενδύσεων
μεταβλητού κεφαλαίου και να λειτουργεί ως ΟΣΕΚΑ κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και
λήψης της απαραίτητης άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, νοουμένου ότι πληροί τις
απαιτήσεις του Τμήματος 2 του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 2 του Μέρους ΙΙ του παρόντος
Νόμου, το οποίο σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζεται επ’ αυτής ως εάν η εν λόγω εταιρεία να ήταν
ΟΣΕΚΑ.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 31
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
φράσης «του εδαφίου (1) του άρθρου (3), οι διατάξεις των άρθρων 4Α» (τέταρτη γραμμή), με τη
φράση «των άρθρων 3(1), 4Α, 7(2) έως (7)».
11. Το εδάφιο (1) του άρθρου 34 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(δ) Τα άρθρα 115, 123, 123Α, 123Β και 123Γ εφαρμόζονται ανάλογα στις Εταιρείες
Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχουν διορίσει Εταιρεία Διαχείρισης.»∙ και

(β)
Κατάργηση του
άρθρου 35 του
βασικού νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 39
του βασικού
νόμου.

με την κατάργηση της παραγράφου (ε) αυτού.

12. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου καταργείται.

13. Το εδάφιο (1) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
παραγράφου (στ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(στ) Με τη διάλυση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα, εάν δεν
καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 39Α.

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Υποκεφάλαιο 1 του Κεφαλαίου 3 του
Μέρους ΙΙ, μετά το άρθρο 39 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

«Τμήματα
ΟΣΕΚΑ.
Τροποποίηση
του άρθρου 56
του βασικού
νόμου.

39Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7, εάν ΟΣΕΚΑ
περιλαμβάνει περισσότερα από ένα επενδυτικά Τμήματα, κάθε Τμήμα για τους σκοπούς
του παρόντος Υποκεφαλαίου, θεωρείται ξεχωριστός ΟΣΕΚΑ.».

15. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας
στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) αυτού, με το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη
αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(δ) να περιέχει-

Τροποποίηση
του άρθρου 58
του βασικού
νόμου.

(i)

λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών στην οποία μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνεται περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και
παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των
αποδοχών και παροχών περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών
εφόσον αυτή υπάρχει, ή

(ii)

περίληψη της πολιτικής αποδοχών, καθώς και δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της
επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών στις οποίες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται,
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα
των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών
περιλαμβανομένης της σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών εφόσον αυτή υπάρχει, είναι
διαθέσιμες μέσω ιστοτόπου με παραπομπή στον εν λόγω ιστότοπο και ότι κατόπιν
αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, δύναται να διατεθεί αντίγραφο σε έντυπη μορφή.».

16. Το εδάφιο (1) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο
τέλος αυτού του σημείου της τελείας, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά, της
ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
Νοείται ότι, η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επιπροσθέτως, τα ακόλουθα:
(α)

Το συνολικό ύψος των αποδοχών για το οικονομικό έτος, με διάκριση μεταξύ σταθερών και
μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλει η Εταιρεία Διαχείρισης και η Εταιρεία Επενδύσεων
Μεταβλητού Κεφαλαίου στο προσωπικό της, καθώς και τον αριθμό των δικαιούχων και, κατά
περίπτωση, οποιοδήποτε άλλο ποσό καταβάλλεται άμεσα από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ
περιλαμβανομένης της αμοιβής απόδοσης·
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Τροποποίηση
του άρθρου 62
του βασικού
νόμου.

(β)

το συνολικό ποσό αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών του
προσωπικού, όπως προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 123Α·

(γ)

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές·

(δ)

τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 123Β, περιλαμβανομένων των τυχόν παρατυπιών που έχουν
σημειωθεί·

(ε)

τις ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης πολιτικής αποδοχών.».

17. Το άρθρο 62 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«(α) Τα στοιχεία εξατομίκευσης του ΟΣΕΚΑ και της αρμόδιας αρχής του ΟΣΕΚΑ·»∙
(β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) του εδαφίου (4)
.
αυτού, με τη φράση « και» και την προσθήκη αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(γ) περιλαμβάνουν δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών,
όπου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται
οι αποδοχές και παροχές, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη
χορήγηση των αποδοχών και παροχών περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής
αποδοχών εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστότοπου με παραπομπή στον
εν λόγω ιστότοπο, και ότι μπορεί να διατεθεί κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση,
αντίγραφο σε έντυπη μορφή.».
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων 123Α,
123Β και 123Γ.

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 123 αυτού, των
ακόλουθων νέων άρθρων:

«Πολιτική και
πρακτικές
αποδοχών.

123A.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης θεσπίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και
πρακτικές αποδοχών που(α)

Είναι συμβατές και προάγουν τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των
.
κινδύνων

(β)

δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς το
προφίλ κινδύνου, τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που
διαχειρίζονται· και

(γ)

δεν εμποδίζουν τη συμμόρφωση προς το καθήκον της Εταιρείας Διαχείρισης
να ενεργεί προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ.

(2) Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών περιλαμβάνουν τη σταθερή και τη
μεταβλητή συνιστώσα των μισθών και των προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών.
(3) Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών εφαρμόζονται στις κατηγορίες
υπαλλήλων οι οποίες περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που
αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, όπως και
οποιοδήποτε υπάλληλο λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο
μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που
αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των εταιρειών διαχείρισης ή των ΟΣΕΚΑ
τους οποίους διαχειρίζονται.
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Αρχές
πολιτικής
αποδοχών.

123Β.-(1) Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο
123Α των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών, οι Εταιρείες Διαχείρισης
συμμορφώνονται προς αρχές κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο για το μέγεθος,
την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, το πεδίο και την πολυπλοκότητα των
δραστηριοτήτων τους ως ακολούθως:
(2) Σύμφωνα με τις ακολουθούμενες αρχές:
(α)

Η πολιτική αποδοχών πρέπει να συνάδει με την ορθή και αποτελεσματική
διαχείριση των κινδύνων και να την προωθεί και δεν πρέπει να ενθαρρύνει την
ανάληψη κινδύνων που να είναι ασύμβατη με το προφίλ κινδύνου, τους
κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η
Εταιρεία Διαχείρισης·

(β)

η πολιτική αποδοχών πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματική
στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της Εταιρείας
Διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των επενδυτών στους εν
λόγω ΟΣΕΚΑ και να περιλαμβάνει μέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων
συμφερόντων·

(γ)

η πολιτική αποδοχών πρέπει να αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο
της Εταιρείας Διαχείρισης στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που
επιτελεί, το οποίο εγκρίνει και επανεξετάζει τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος τις
γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνο να επιβλέπει την
εφαρμογή της:
Νοείται ότι, τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο
αναλαμβάνονται μόνον από μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία δεν
ασκούν εκτελεστικές λειτουργίες στην οικεία Εταιρεία Διαχείρισης και τα οποία
έχουν εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση κινδύνων και στις αποδοχές·

(δ)

η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται τουλάχιστον μία φορά κατ’
έτος, σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση
προς την πολιτική και τις διαδικασίες αποδοχών που έχουν εγκριθεί από το
διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που επιτελεί·

(ε)

τα μέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει τη διενέργεια ελέγχων
αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που
συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των
επιχειρηματικών τομέων τους οποίους ελέγχουν·

(στ)

σε περίπτωση που υπάρχει Επιτροπή Αποδοχών, οι αποδοχές των ανώτερων
στελεχών στα τμήματα διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης εποπτεύονται
άμεσα από την επιτροπή αυτή·

(ζ)

όπου οι αποδοχές συναρτώνται προς τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των
αποδοχών στηρίζεται σε συνδυασμό της αξιολογούμενης επίδοσης του ατόμου
και της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας ή του σχετικού ΟΣΕΚΑ και των
κινδύνων τους με τα συνολικά αποτελέσματα της Εταιρείας Διαχείρισης κατά
την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης, ενώ λαμβάνονται υπόψη τόσο
χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια·

(η)

η αξιολόγηση των επιδόσεων εγγράφεται σε πολυετές πλαίσιο
προσαρμοσμένο στην περίοδο διακράτησης που συνιστάται στους επενδυτές
του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, ώστε να
διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε πιο μακροπρόθεσμες
επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ και στους επενδυτικούς κινδύνους του και ότι η
πραγματική πληρωμή αποδοχών κατά το σκέλος που εξαρτάται από το
στοιχείο της επίδοσης καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο·

(θ)

οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση και ισχύουν μόνο στο
πλαίσιο της μισθοδοσίας νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων και μόνο για το
πρώτο έτος πρόσληψης·
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(ι)

οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών
εξισορροπούνται κατάλληλα και το σταθερό στοιχείο αντιπροσωπεύει επαρκώς
υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να καθίσταται
δυνατή η εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής κατά το σκέλος των
μεταβλητών στοιχείων των αποδοχών περιλαμβανομένης της δυνατότητας να
μην καταβληθεί μεταβλητό στοιχείο των αποδοχών·

(ια)

οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης
αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι
σχεδιασμένες κατά τρόπο που να μην ανταμείβουν την αποτυχία·

(ιβ)

οι μετρήσεις των επιδόσεων που διενεργούνται για τον υπολογισμό των
μεταβλητών στοιχείων των αποδοχών ή των ομάδων από μεταβλητά στοιχεία
αποδοχών περιλαμβάνουν αναλυτικό μηχανισμό προσαρμογής για την
ενσωμάτωση όλων των σχετικών τύπων τρεχόντων και μελλοντικών
κινδύνων·

(ιγ)

με βάση τη νομική δομή του ΟΣΕΚΑ και τον κανονισμό ή τα καταστατικά
έγγραφά του, σημαντικό μέρος και σε κάθε περίπτωση ποσοστό τουλάχιστον
ύψους πενήντα τοις εκατό (50 %) οποιασδήποτε μεταβλητής συνιστώσας των
αποδοχών, αποτελείται από μερίδια του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή από ισοδύναμα
δικαιώματα κυριότητας ή χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές
ή ισοδύναμα μη ρευστά μέσα, με εξίσου αποτελεσματικά κίνητρα όπως τα
μέσα της παρούσας παραγράφου, εκτός εάν η διαχείριση του ΟΣΕΚΑ
ισοδυναμεί με ποσοστό λιγότερο του πενήντα τοις εκατόν (50 %) του συνόλου
του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, οπότε δεν ισχύει
το ελάχιστο ποσοστό του πενήντα τοις εκατόν (50 %):
Νοείται ότι, τα μέσα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο υπόκεινται
σε ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης με σκοπό την ευθυγράμμιση των
κινήτρων προς τα συμφέροντα της Εταιρείας Διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ και
τους οποίους διαχειρίζεται και των επενδυτών στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ και ότι η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να θέτει περιορισμούς στο
είδος και στον σχεδιασμό αυτών των μέσων ή να απαγορεύει ορισμένα μέσα,
όπως αρμόζει:
Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται τόσο στο
τμήμα της υπό αναβολή μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών σύμφωνα με
την παράγραφο (ιδ), όσο και στο μέρος της μεταβλητής συνιστώσας των
αποδοχών το οποίο δεν τελεί υπό αναβολή·

(ιδ)

η καταβολή σημαντικού τμήματος και σε κάθε περίπτωση, ποσοστού
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40 %) της μεταβλητής συνιστώσας των
αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο αρμόζουσας διάρκειας, λαμβανομένης
υπόψη της περιόδου διακράτησης που συνιστάται στους επενδυτές του οικείου
ΟΣΕΚΑ και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω
ΟΣΕΚΑ:
Νοείται ότι, η περίοδος που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο έχει
διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών και ότι το δικαίωμα της αμοιβής που υπάγεται
στις ρυθμίσεις περί αναβολής κατοχυρώνεται το πολύ κατ’ αναλογίαν του
χρόνου:
Νοείται περαιτέρω ότι, όσον αφορά τη μεταβλητή συνιστώσα αμοιβής
ιδιαίτερα υψηλού ποσού, η καταβολή ποσοστού τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό
(60 %) του ποσού, αναβάλλεται·

(ιε)

οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβανομένου του υπό αναβολή τμήματός τους
καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εάν είναι βιώσιμες βάσει της
οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας Διαχείρισης συνολικά και εφόσον είναι
δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων της επιχειρησιακής μονάδας, του
ΟΣΕΚΑ και του συγκεκριμένου ατόμου:
Νοείται ότι, το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές
συρρικνώνεται σημαντικά όταν η σχετική Εταιρεία Διαχείρισης ή ο σχετικός
ΟΣΕΚΑ παρουσιάζει υποτονικές ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε
ποσά που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, μεταξύ άλλων μέσω αρνητικού
φιλοδωρήματος (malus), ή διευθετήσεων περί επιστροφής ποσών·
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(ιστ)

η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική,
τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας
Διαχείρισης και του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται και σε περίπτωση που ο
υπάλληλος αποχωρήσει από την Εταιρεία Διαχείρισης πριν από τη
συνταξιοδότησή του, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διατηρούνται
από την Εταιρεία Διαχείρισης για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υπό τη
μορφή των μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (ιγ), ενώ στην
περίπτωση υπαλλήλου που φθάνει στη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές
συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται στον υπάλληλο υπό τη μορφή των
μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο (ιγ) και υπό την επιφύλαξη
πενταετούς περιόδου διακράτησης·

(ιζ)

το προσωπικό δε δύναται να χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές
αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη με
σκοπό την καταστρατήγηση των μηχανισμών ευθυγράμμισης με τον κίνδυνο
που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις σχετικά με τις αποδοχές ·

(ιη)

οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω φορέων ή μεθόδων που
διευκολύνουν την αποφυγή τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι αρχές που προβλέπονται στο εδάφιο (1), εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε
παροχή οποιουδήποτε είδους καταβάλλει η Εταιρεία Διαχείρισης, σε οποιοδήποτε
ποσό καταβάλλεται άμεσα από τον ίδιο τον ΟΣΕΚΑ περιλαμβανομένων των αμοιβών
απόδοσης, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μεριδίων των ΟΣΕΚΑ προς
όφελος εκείνων των κατηγοριών υπαλλήλων που περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά
στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν
καθήκοντα ελέγχου και οποιοδήποτε υπάλληλο ο οποίος λαμβάνει συνολική αμοιβή
που εμπίπτει στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα
πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές
δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου τους ή στο προφίλ
κινδύνου του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται.
Επιτροπή
Αποδοχών.

123Γ.-(1) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, που είναι σημαντικές από την άποψη του
μεγέθους τους ή του μεγέθους των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, της
εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης, του πεδίου και της πολυπλοκότητας των
δραστηριοτήτων τους, συγκροτούν μια επιτροπή αποδοχών:
Νοείται ότι, η Επιτροπή Αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο που να της επιτρέπει
να εκφέρει εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και τις πρακτικές
σε θέματα αποδοχών και για τα κίνητρα που δημιουργούνται για τη διαχείριση
κινδύνων.
(2) Η Επιτροπή Αποδοχών είναι υπεύθυνη για την προπαρασκευή αποφάσεων που
αφορούν στις αποδοχές, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις όσον
αφορά τους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων της συγκεκριμένης Εταιρείας
Διαχείρισης ή του ΟΣΕΚΑ και οι οποίες λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο στο
πλαίσιο των εποπτικών του λειτουργιών.
(3) Της Επιτροπής Αποδοχών προεδρεύει μέλος του διοικητικού συμβουλίου το
οποίο δεν ασκεί εκτελεστικές λειτουργίες στη συγκεκριμένη Εταιρεία Διαχείρισης, ενώ
τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα
οποία ασκούν οποιαδήποτε εκτελεστική λειτουργία στη συγκεκριμένη Εταιρεία
Διαχείρισης:
Νοείται ότι, κατά την προπαρασκευή των αποφάσεών της, η Επιτροπή Αποδοχών
λαμβάνει υπόψη το μακροπρόθεσμο συμφέρον των επενδυτών και των λοιπών
ενδιαφερομένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον και ότι υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με οδηγία της δύναται
να καθορίσει τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών.».

Τροποποίηση
του άρθρου 131
του βασικού
νόμου.

19. Το εδάφιο (1) του άρθρου 131 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
παραγράφου (α) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(α) τη γραπτή σύμβαση με το Θεματοφύλακα σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 10∙».
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Τροποποίηση
του άρθρου 139
του βασικού
νόμου.

20. Το άρθρο 139 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: «Άσκηση
αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»∙

(β)

με την προσθήκη, στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αρχές»,
της φράσης «εφόσον αυτό προβλέπεται στο δίκαιο της Δημοκρατίας»∙

(γ)

με τη διαγραφή, από το εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «, σύμφωνα με το εδάφιο (1),» (πρώτη
και δεύτερη γραμμή)∙

(δ)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«(α) τη δυνατότητα απαίτησης-

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 145Α.

(i)

στον βαθμό και με τη διαδικασία με την οποία αυτό επιτρέπεται από το δίκαιο της
Δημοκρατίας, των υπαρχόντων αρχείων κίνησης δεδομένων που τηρούνται από
πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν υπάρχει εύλογη υπόνοια παράβασης και
όταν τα εν λόγω αρχεία μπορεί να είναι κρίσιμα για τη διερεύνηση παραβιάσεων του
παρόντος Νόμου,

(ii)

των υπαρχουσών καταγραφών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ηλεκτρονικών
επικοινωνιών ή άλλων αρχείων κίνησης δεδομένων, τα οποία τηρούνται από ΟΣΕΚΑ,
Εταιρείες Διαχείρισης, Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, Θεματοφύλακες
ή άλλες οντότητες που ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο·».

21. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 145, του ακόλουθου
νέου άρθρου:

«Επεξεργασία
145Α. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
δεδομένων
πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί
προσωπικού
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)
χαρακτήρα.
Νόμου.».
138(Ι) του 2001
37(Ι) του 2003
105(Ι) του 2012.
Τροποποίηση
του άρθρου 150
του βασικού
νόμου.

22. Το άρθρο 150 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια αντίστοιχα:
«(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθώς και
των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται σταθμίζοντας
κατά την απόλυτή της κρίση τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή
άλλες διοικητικές κυρώσεις περιλαμβανομένων(α)

Δημόσιας Δήλωσης που να κατονομάζει τον υπεύθυνο και να προσδιορίζει τη φύση της
παράβασης·

(β)

διαταγής προς το υπεύθυνο πρόσωπο προς παύση της παράνομης συμπεριφοράς και
παράλειψή της στο μέλλον·

(γ)

σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ ή Εταιρείας Διαχείρισης, αναστολή ή ανάκληση της άδειας
λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ ή της Εταιρείας Διαχείρισης, ως προβλέπεται στα άρθρα 28,
38, 121 και 122, κατά περίπτωση·
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(δ)

επιβολής, σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης ή της
Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή σε κάθε άλλο υπεύθυνο φυσικό
πρόσωπο, προσωρινής απαγόρευσης ή σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών
παραβάσεων, οριστικής απαγόρευσης να ασκεί καθήκοντα διαχείρισης σε αυτές ή σε
άλλες τέτοιες εταιρείες·

(ε)

διοικητικού προστίμου σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μέχρι πέντε εκατομμυρίων ευρώ
(€5.000.000), σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης, διοικητικού προστίμου
μέχρι δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000)· ή

(στ)

αντί του διοικητικού προστίμου που προβλέπεται στην παράγραφο (ε), ανωτάτου
διοικητικού προστίμου που ανέρχεται τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του
οφέλους που απέφερε η παράβαση, όταν το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί,
ακόμα και αν υπερβαίνει το κατά περίπτωση εφαρμοστέο ανώτατο ποσό που
αναφέρεται στην παράγραφο (ε).

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διαταγή ή
απαγόρευση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις
ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000), σε περίπτωση δε επανάληψης της παράβασης,
διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000).»∙
.

(β)

με την κατάργηση του εδαφίου (3) αυτού

(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(6) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να
επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο(α) σε νομικό πρόσωπο∙ ή/και
(β) σε σύμβουλο, διευθυντή ή αξιωματούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι η παράβαση του νομικού προσώπου, οφειλόταν σε δική του
υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων 150Α,
150Β, 150Γ,
150Δ και 150Ε.

23. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 150 αυτού, των
ακόλουθων νέων άρθρων:

«Παραβάσεις.

150Α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε
περίπτωση που(α)

Οι δραστηριότητες ενός ΟΣΕΚΑ ασκούνται χωρίς άδεια λειτουργίας, κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9·

(β)

οι δραστηριότητες μιας Εταιρείας Διαχείρισης αναλαμβάνονται χωρίς
προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 109·

(γ)

οι δραστηριότητες μιας Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 30·

(δ)

αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε Εταιρεία Διαχείρισης ή
αυξάνεται περαιτέρω η ειδική συμμετοχή σε Εταιρεία Διαχείρισης ούτως
ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου να
φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του είκοσι τοις εκατόν (20%), του τριάντα
τοις εκατόν (30%) ή του πενήντα τοις εκατόν (50%), ή ώστε η Εταιρεία
Διαχείρισης να καταστεί θυγατρική επιχείρηση - “προτεινόμενη απόκτηση
συμμετοχής”, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στις εποπτικές
αρχές της Εταιρείας Διαχείρισης, στην οποία ο αποκτών επιδιώκει είτε να
αποκτήσει ειδική συμμετοχή, είτε να την αυξήσει, κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 113·

661
(ε)

διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε Εταιρεία Διαχείρισης ή
μειώνεται ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων
κεφαλαίου που κατέχεται να μειωθεί σε λιγότερο από είκοσι τοις εκατόν
(20%), τριάντα τοις εκατόν (30%) ή πενήντα τοις εκατόν (50%) ή ώστε η
Εταιρεία Διαχείρισης να παύσει να είναι θυγατρική χωρίς να απευθυνθεί
κοινοποίηση εγγράφως στις αρμόδιες αρχές, κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 113·

(στ)

Εταιρεία Διαχείρισης αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιοδήποτε
άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση των διατάξεων της
παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 121·

(ζ)

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου αποκτά άδεια με ψευδείς
δηλώσεις ή με οποιοδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου 38·

(η)

Εταιρεία Διαχείρισης μόλις ενημερωθεί για την κτήση ή εκποίηση
συμμετοχών στο κεφάλαιό της η οποία να αυξάνει ή να μειώνει τα
αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής πέραν των ποσοστών που αναφέρονται
στο Άρθρο 11, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, δεν γνωστοποιεί
στις αρμόδιες αρχές την εν λόγω κτήση ή εκποίηση, κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 113·

(θ)

Εταιρεία Διαχείρισης δεν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, τα ονόματα των μετόχων και εταίρων που
κατέχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών
αυτών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 113·

(ι)

Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και ρυθμίσεις
που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α) του
εδαφίου (2) του άρθρου 112·

(ια)

Εταιρεία Διαχείρισης δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σε επίπεδο
δομής και οργάνωσης που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων
της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 112·

(ιβ)

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν συμμορφώνεται με τις
διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του
άρθρου 34·

(ιγ)

Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών της
σε τρίτους που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 115 και την
παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 34·

(ιδ)

Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν
συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας που επιβάλλονται σύμφωνα
με το άρθρο 123 και την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 34·

(ιε)

Θεματοφύλακας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τα εδάφια (4)
έως (8) του άρθρου 10·

(ιστ)

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή Εταιρεία Διαχείρισης, για
καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, επανειλημμένως
δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των
ΟΣΕΚΑ που προβλέπονται στο Υποκεφάλαιο 1 του Κεφαλαίου 3 του
Μέρους ΙΙ·

(ιζ)

Εταιρεία Διαχείρισης ή Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου δεν
χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων ή διαδικασίες για την
ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών
παραγώγων, οι οποίες προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 41·

(ιη)

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, ή Εταιρεία Διαχείρισης για
καθένα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, επανειλημμένως
αθετεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με την πληροφόρηση των επενδυτών
που προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 66·
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(ιθ)

Δημοσίευση
κυρώσεων.

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή Εταιρεία Διαχείρισης που
διαθέτει στην αγορά μερίδια ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείρισή της, σε
κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, δεν τηρεί
την διαδικασία κοινοποίησης κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 67.

150Β.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο,
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις αποφάσεις της κατά των οποίων δεν έχει
ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος εντός της νόμιμης
προθεσμίας και με τις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ή άλλη διοικητική
κύρωση για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων Οδηγιών, αφού προηγουμένως ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο
έχει επιβληθεί η κύρωση σχετικά με την εν λόγω απόφαση:
Νοείται ότι, η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για τη φύση της
παράβασης και την ταυτότητα των υπαιτίων και ότι οι διατάξεις του παρόντος
εδαφίου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
δυνάμει των οποίων επιβάλλονται μέτρα διερευνητικού χαρακτήρα.
(2) Σε περίπτωση που η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή
των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων κρίνεται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ως δυσανάλογη, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται κατά
περίπτωση σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης των δεδομένων αυτών ή
σε περίπτωση που η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των
χρηματοπιστωτικών αγορών ή διεξαγόμενη έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δύναται(α)

Να καθυστερήσει τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή διοικητικού
προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, έως ότου παύσουν να υφίστανται
οι λόγοι της μη δημοσίευσης·

(β)

να δημοσιεύσει την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου ή άλλης
διοικητικής κύρωσης χωρίς ονόματα, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση
διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα∙ ή

(γ)

να μη δημοσιεύσει την απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου ή άλλης
διοικητικής κύρωσης, στην περίπτωση που κρίνει ότι οι επιλογές που
αναφέρονται στις παραγράφους (α) και β) δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί(i)

η μη θέση σε κίνδυνο της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών
αγορών,

(ii)

η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών στην
περίπτωση μέτρων που θεωρούνται ήσσονος σημασίας:
Νοείται ότι, στην περίπτωση απόφασης για δημοσίευση χωρίς
ονόματα του διοικητικού προστίμου ή άλλης διοικητικής κύρωσης, η
δημοσίευση των σχετικών δεδομένων δύναται να αναβληθεί για
εύλογο χρονικό διάστημα, αν προβλέπεται ότι μέσα στο διάστημα
αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν τη δημοσίευση χωρίς
ονόματα.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις
διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθησαν χωρίς να δημοσιευτούν, σύμφωνα με την
παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), περιλαμβανομένων των σχετικών προσφυγών και
της έκβασής τους, καθώς και αναφορικά με τις πληροφορίες και τις τελικές
αποφάσεις της περί της επιβολής ποινικών κυρώσεων.
(4) Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής σε αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με
το Άρθρο 146 του Συντάγματος κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο
διαδικτυακό της τόπο τα στοιχεία αυτά, καθώς και τυχόν επακόλουθα στοιχεία
σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής και σε κάθε περίπτωση, κάθε
απόφαση που ακυρώνει προηγούμενη απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης:
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Νοείται ότι, κάθε δημοσίευση κατά τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, παραμένει
στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τουλάχιστον πέντε (5) έτη
από τη δημοσίευση και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται
στη δημοσίευση διατηρούνται στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Παράγοντες
που
λαμβάνονται
υπόψη κατά
την επιβολή
διοικητικών
κυρώσεων.

150Γ.-(1) Κατά τον καθορισμό του είδους και του ύψους των διοικητικών
κυρώσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι οι εν λόγω κυρώσεις είναι
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα
κρίσιμα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται κατά περίπτωση-

(α)

Η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης·

(β)

ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

(γ)

η οικονομική ισχύς του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως
προκύπτει, για παράδειγμα, από το συνολικό κύκλο εργασιών του εφόσον
πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή από το ετήσιο εισόδημά του εφόσον
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο·

(δ)

το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν
από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και της ζημίας που
προκλήθηκε σε άλλα πρόσωπα και, κατά περίπτωση, στη λειτουργία των
αγορών ή στην οικονομία συνολικά, στο βαθμό που αυτά δύνανται να
προσδιοριστούν·

(ε)

ο βαθμός συνεργασίας με την αρμόδια αρχή του υπεύθυνου για την
παράβαση προσώπου·

(στ)
(ζ)

προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·
τα μέτρα που έλαβε μετά την παράβαση το υπεύθυνο για την παράβαση
πρόσωπο, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της παράβασης.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των εξουσιών της για την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 150, συνεργάζεται στενά με
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρμοδιότητες
εποπτείας και έρευνας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις επιφέρουν τα υπό του
παρόντος Νόμου επιδιωκόμενα αποτελέσματα και επιπρόσθετα συντονίζει τις
ενέργειές της με αυτές των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών, ώστε να
αποφεύγονται πιθανές επαναλήψεις και αλληλοεπικαλύψεις κατά την άσκηση των
εξουσιών εποπτείας και έρευνας και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε
διασυνοριακές υποθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 143.
Καταγγελίες
προς την
Επιτροπή.

150Δ.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγία της να καθορίσει
μηχανισμό αποδοχής καταγγελιών αναφορικά με παραβάσεις ή ενδεχόμενες
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, στον οποίο να περιλαμβάνονται
ασφαλή κανάλια επικοινωνίας για την υποβολή τέτοιων καταγγελιών.
(2) Ο μηχανισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστον(α)

Ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για παραβάσεις, καθώς
και για την εξέλιξη των καταγγελιών αυτών·

(β)

κατάλληλη προστασία τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων
μορφών άνισης μεταχείρισης για εργαζομένους των Εταιρειών Επενδύσεων
Μεταβλητού Κεφαλαίου, των Εταιρειών Διαχείρισης και Θεματοφυλάκων, οι
οποίοι καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός των εν λόγω
οντοτήτων·
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(γ)

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου
που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που
φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)
Νόμου·

(δ)

σαφείς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται σε όλες τις περιπτώσεις, η προστασία
του προσώπου που καταγγέλλει παράβαση, εκτός εάν η αποκάλυψη της
ταυτότητάς του απαιτείται από το δίκαιο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο
περαιτέρω ερευνών ή επιγενόμενης δικαστικής διαδικασίας.

(3) Η καταγγελία από υπαλλήλους των Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού
Κεφαλαίου, των Εταιρειών Διαχείρισης και των Θεματοφυλάκων δεν θεωρείται
παράβαση περιορισμού σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών,
επιβαλλομένου από σύμβαση ή από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη
και δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για το πρόσωπο που προβαίνει
στην εν λόγω γνωστοποίηση.
(4) Οι Εταιρείες Διαχείρισης, οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
και οι Θεματοφύλακες υποχρεούνται να θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες, ώστε οι
εργαζόμενοί τους να δύναται να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω
ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου καναλιού.
Πληροφορίες
προς την
ΕΑΚΑΑ.

150Ε.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει ετησίως στην ΕΑΚΑΑ
συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα που
επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151.
(2) Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα,
γνωστοποιεί τις κυρώσεις ή τα μέτρα στην ΕΑΚΑΑ.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη του
νέου άρθρου
151Α.

24. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 151 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Συνεργασία
σε ποινικά
θέματα.

151Α.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητεί και να λαμβάνει από το
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πληροφορίες που σχετίζονται με έρευνες ή
διαδικασίες ποινικής φύσης που έχουν αρχίσει αναφορικά με πιθανές διατάξεις του
παρόντος Νόμου και να τις θέτει στη διάθεση των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών και
της ΕΑΚΑΑ, ώστε να εκπληρώσει την υποχρέωση αμοιβαίας συνεργασίας και
συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.
(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές
άλλων κρατών μελών όσον αφορά τη διευκόλυνση της είσπραξης χρηματικών
ποινών.
(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αίτημα
ενημέρωσης ή συνεργασίας σε έρευνα, μόνον εφόσον(α)

Η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά
την ασφάλεια της Δημοκρατίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών εγκλημάτων∙

(β)

η συμμόρφωση προς το αίτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά δική της
έρευνα ή δράσεις επιβολής του νόμου ή, κατά περίπτωση, ποινική έρευνα∙

(γ)

έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τις ίδιες ενέργειες και κατά των ιδίων
προσώπων στη Δημοκρατία∙ ή

(δ)

έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά των ιδίων προσώπων και
για τις ίδιες ενέργειες στη Δημοκρατία.».
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Τροποποίηση
του
Παραρτήματος
του βασικού
νόμου.

25. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του Τύπου Ι του
Παραρτήματος, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«2. Πληροφορίες σχετικά με το Θεματοφύλακα:
2.1.

Ταυτότητα του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και περιγραφή των καθηκόντων του και των
πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

2.2

Περιγραφή τυχόν καθηκόντων φύλαξης τα οποία έχουν ανατεθεί στο Θεματοφύλακα,
κατάλογος των εξουσιοδοτημένων και υπεξουσιοδοτημένων και μνεία της πιθανής εκ της
εξουσιοδοτήσεως, σύγκρουσης συμφερόντων.

2.3

Δήλωση, σύμφωνα με την οποία, θα δοθούν στους επενδυτές ενημερωμένες
πληροφορίες για τα σημεία 2.1 και 2.2, εάν ζητηθούν.».
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ǼǼȆĮȡǿ ǿ
ȃ53 ǿ 
ǹȡ63, 22.4.2016
ȅ ʌİȡȓ ĲȘȢ AʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ǹȞșȡȫʌȚȞȘȢ ȈȠȡȠȪ ȃȩȝȠȢ ĲȠȣ  İțįȓįİĲĮȚ ȝİ įȘȝȠıȓİȣıȘ ıĲȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ
ǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢȀȣʌȡȚĮțȒȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠǱȡșȡȠĲȠȣȈȣȞĲȐȖȝĮĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢ53 ǿ ĲȠȣ
ȃȅȂȅȈȆȅȊȆȇȅȃȅǼǿīǿǹȉǾȇȊĬȂǿȈǾȉǾȈǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈǹȃĬȇȍȆǿȃǾȈȈȅȇȅȊȀǹǿȉǾȃǹǻǼǿȅǻȅȉǾȈǾ
ȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȀǼȃȉȇȍȃǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈȀǹǿīǿǹǹȁȁǹȈȊȃǹĭǾĬǼȂǹȉǹ
ǾǺȠȣȜȒĲȦȞǹȞĲȚʌȡȠıȫʌȦȞȥȘĳȓȗİȚȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
ȂǼȇȅȈǿ
ǼǿȈǹīȍīǿȀǼȈǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ
ǼȡȝȘȞİȓĮ

1. ȅ ʌĮȡȫȞ ȃȩȝȠȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ Ƞ ʌİȡȓ ĲȘȢ ǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ǹȞșȡȫʌȚȞȘȢ ȈȠȡȠȪ ȃȩȝȠȢ
ĲȠȣ.
2.-(1) ȈĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠİțĲȩȢĮȞʌȡȠțȪʌĲİȚįȚĮĳȠȡİĲȚțȐĮʌȩĲȠțİȓȝİȞȠ©ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘȞ ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ İțįȓįİĲĮȚ
įȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣā
©ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ ȚĮĲȡȠĲİȤȞȚțȐ ȝȑȡȘª ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠȣȢ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
ȕȘȝĮĲȠįȩĲİȢ ĲȚȢ İȞįȣȝĮıȓİȢ Ȓ ĲĮ ȣʌȠįȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ʌȠıȠıĲȩ İȜĮıĲȠȝİȡȫȞ Ȓ
ʌȠȜȣȤȜȦȡȚȠȪȤȠȣ ȕȚȞȣȜȓȠȣ ĲĮ țȠıȝȒȝĮĲĮ ĲĮ ȖȣĮȜȚȐ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠ ȟȑȞȠ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ įİȞ
İȓȞĮȚĮʌȠĲİĳȡȫıȚȝȠİȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞȠįȠȞĲȚțȫȞİȝĳȣĲİȣȝȐĲȦȞā
©ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ıȠȡȩȢª ıȘȝĮȓȞİȚ Ȟİțȡȩ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ ıȫȝĮ  Ȓ ȝȑȡȘ ĮȣĲȠȪ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĲȐįȚȠ
ĮʌȠıȪȞșİıȘȢĮȜȜȐįİȞʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲȘȞĲȑĳȡĮĮȣĲȫȞÂ
©ĮʌĮȑȡȚĮª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲĮ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ĮȑȡȚĮ ʌȠȣ İȟȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮİȡĮȖȦȖȩ ĲȠȣ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ
ʌȡȚȞĮʌȩȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİİʌİȟİȡȖĮıȓĮā
©ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌĮȞșȡȐțȦıȘȢ ĲȠȣ ĳİȡȑĲȡȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪ
ıİȣȥȘȜȑȢșİȡȝȠțȡĮıȓİȢțĮȚĲȘįȘȝȚȠȣȡȖȓĮȝȚĮȢİȜȐȤȚıĲȘȢʌȠıȩĲȘĲĮȢĲȑĳȡĮȢā
©ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘȞ ĲİȤȞȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘā
©ĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒªıȘȝĮȓȞİȚĲȠȞȊʌȠȣȡȖȩțĮȚʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİȜİȚĲȠȣȡȖȩĲȠȣȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ǼıȦĲİȡȚțȫȞ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ  ȞĮ İȞİȡȖİȓ ȦȢ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣÂ

 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

©ȖȡĮĳİȓȠ țȘįİȚȫȞª ȑȤİȚ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ ȩȡȠ ĮȣĲȩ Įʌȩ ĲȠ ȐȡșȡȠ  ĲȠȣ ʌİȡȓ
ǼȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ īȡĮĳİȓȦȞ ȀȘįİȚȫȞ țĮȚ ǼȖȖȡĮĳȒȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ  ȁİȚĲȠȣȡȖȫȞ ȀȘįİȚȫȞ  țĮȚ
ȉĮȡȚȤİȣĲȫȞȃȩȝȠȣȩʌȦȢĮȣĲȩȢİțȐıĲȠĲİĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȒĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚÂ
©įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘ ĳȩȡĲȦıȘ
ĲȠȣĳİȡȑĲȡȠȣıĲȠȞĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮĲȠȞʌİȡȚȠȡȚıȝȩĲȘȢıȠȡȠȪıİĲȑĳȡĮțĮȚĲȘȞĲȠʌȠșȑĲȘıȘĮȣĲȒȢ
ıİĲİĳȡȠįȩȤȠā
©įȚİȣșȣȞĲȒȢȖȡĮĳİȓȠȣțȘįİȚȫȞªıȘȝĮȓȞİȚĲȠʌȡȩıȦʌȠʌȠȣįȚİȣșȪȞİȚȖȡĮĳİȓȠțȘįİȚȫȞÂ
©ǻȚțĮıĲȒȡȚȠª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠ ǼʌĮȡȤȚĮțȩ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ ĲȘȢ İʌĮȡȤȓĮȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȕȡȚıțȩĲĮȞ Ș
ĲİȜİȣĲĮȓĮțĮĲȠȚțȓĮĲȠȣĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢȒıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȘĲİȜİȣĲĮȓĮțĮĲȠȚțȓĮĲȠȣĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢ
İȓȞĮȚȐȖȞȦıĲȘȒįİȞİȣȡȓıțİĲĮȚıĲȘȞȀȪʌȡȠĲȠǼʌĮȡȤȚĮțȩǻȚțĮıĲȒȡȚȠȁİȣțȦıȓĮȢā

Ȁİĳ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

©İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȚĮĲȡȩȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ȦȢ ȚĮĲȡȩȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌİȡȓ ǼȖȖȡĮĳȒȢ īȚĮĲȡȫȞ ȃȩȝȠȣ ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ  İțȐıĲȠĲİ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚÂ
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 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ.
©İʌȚșİȦȡȘĲȒȢªıȘȝĮȓȞİȚʌȡȩıȦʌȠʌȠȣİȟȠȣıȚȠįȠĲİȓĲĮȚȦȢĲȑĲȠȚo ĮʌȩĲȘȞĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒįȣȞȐȝİȚ
.
ĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣ
©ȀĮȞȠȞȚıȝȠȓªıȘȝĮȓȞİȚĲȠȣȢȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢʌȠȣİțįȓįȠȞĲĮȚįȣȞȐȝİȚĲȠȣȐȡșȡȠȣÂ
©țȑȞĲȡȠĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢªıȘȝĮȓȞİȚĲȠțĲȚȡȚĮțȩıȣȖțȡȩĲȘȝĮțĮȚĲȠȞʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮĮȣĲȠȪȤȫȡȠ, ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ
ĳȪȜĮȟȘȢĲȘȢıȠȡȠȪĲȚȢĮȓșȠȣıİȢĲİȜİĲȫȞĲȚȢİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢțĮșȫȢțĮȚțȐșİȐȜȜȘ
ıȣıțİȣȒȒİȟȠʌȜȚıȝȩʌĮȡİʌȩȝİȞȠȒȕȠȘșȘĲȚțȩȖȚĮĲȠıțȠʌȩĮȣĲȩÂ
©țȠȞȚȠȡĲȠʌȠȚȘĲȒȢ ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠ İȚįȚțȩ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ ĲȘȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮȚ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȒ ȝȑșȠįȠ țȠȞȚȠȡĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȩıĮ
ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮȑȤȠȣȞıĲİȡİȐȝȠȡĳȒā
©ʌȣȡȓȝĮȤȠ ʌȜĮțȓįȚȠª ıȘȝĮȓȞİȚ İȚįȚțȩ ʌȣȡȓȝĮȤȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȤĮȡȐııİĲĮȚ Ƞ İȟĮȥȒĳȚȠȢ
ĮȡȚșȝȩȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢʌȠȣįȓįİĲĮȚțĮĲȐĲȘȞʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢıȠȡȠȪıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ
İįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣā
ĲȠȣ
6(III) ĲȠȣ

 ǿǿǿ ĲȠȣ

©ȈȪȝȕĮıȘ ĲȘȢ ȋȐȖȘȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ ĲȘȢ ȋȐȖȘȢ ĲȠȣ  ʌİȡȓ ȀĮĲĮȡȖȒıİȦȢ ĲȘȢ
ȊʌȠȤȡİȫıİȦȢ ʌȡȠȢ ȃȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘ ǹȜȜȠįĮʌȫȞ ǼȖȖȡȐĳȦȞ Ș ȠʌȠȓĮ țȣȡȫșȘțİ ȝİ ĲȠȞ ʌİȡȓ ĲȘȢ
ȈȪȝȕĮıȘȢ ȖȚĮ ȀĮĲȐȡȖȘıȘ ĲȘȢ ȊʌȠȤȡȑȦıȘȢ ʌȡȠȢ ȃȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘ ǹȜȜȠįĮʌȫȞ ǻȘȝȠıȓȦȞ
ǼȖȖȡȐĳȦȞ ȀȣȡȦĲȚțȩ ȃȩȝȠĲȠȣȩʌȦȢĮȣĲȩȢİțȐıĲȠĲİĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȒĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚā
©ȈȪȝȕĮıȘĲȦȞǺȡȣȟİȜȜȫȞªıȘȝĮȓȞİȚĲȘȈȪȝȕĮıȘĲȦȞǺȡȣȟİȜȜȫȞĲȠȣȖȚĮĲȘȞȀĮĲȐȡȖȘıȘĲȘȢ
ǼʌȚțȪȡȦıȘȢǼȖȖȡȐĳȦȞıĲĮȀȡȐĲȘȂȑȜȘĲȦȞǼȣȡȦʌĮȧțȫȞȀȠȚȞȠĲȒĲȦȞȘȠʌȠȓĮțȣȡȫșȘțİȝİĲȠȞ
ʌİȡȓĲȘȢȈȪȝȕĮıȘȢȖȚĮĲȘȞȀĮĲȐȡȖȘıȘǼʌȚțȪȡȦıȘȢǼȖȖȡȐĳȦȞıĲĮȀȡȐĲȘȂȑȜȘĲȦȞǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ
ȀȠȚȞȠĲȒĲȦȞ ȀȣȡȦĲȚțȩ ȃȩȝȠĲȠȣȩʌȦȢĮȣĲȩȢİțȐıĲȠĲİĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȒĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚā
©ĲİĳȡȠįȩȤȠȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠ ıțİȪȠȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ Ș ĲȑĳȡĮ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ
ıȠȡȠȪā
©ĲȑĳȡĮª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲĮ įȚȐ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȝȑıȦȞ țȠȞȚȠȡĲȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ ĲȘȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ıȠȡȠȪā
©ĲİĳȡȠĳȣȜȐțȚȠª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠȞ țĲȚȡȚĮțȩ ȤȫȡȠ İȞĲȩȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ Ȓ ĲȠȞ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ĮȣĲȠȪ ȤȫȡȠ ȒİȞĲȩȢȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİțȠȚȝȘĲȘȡȓȠȣȩʌȠȣĳȣȜȐııȠȞĲĮȚĲİĳȡȠįȩȤȠȚā
©ȊʌȠȣȡȖȩȢªıȘȝĮȓȞİȚĲȠȞȊʌȠȣȡȖȩǼıȦĲİȡȚțȫȞ

.

©ĳȠȡȑĮȢ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠ ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠĲȠ ȠʌȠȓȠ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȚ
.
įȚĮȤİȚȡȓȗİĲĮȚȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİțȑȞĲȡȠĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
©ȤȫȡȠȢ İȞșȪȝȘıȘȢª ıȘȝĮȓȞİȚ ĲȠȞ İȚįȚțȐ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠ ȤȫȡȠ ıĲȠȞ  ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ ȤȫȡȠ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ Ȓ İȞĲȩȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ țȠȚȝȘĲȘȡȓȠȣ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ
ȖȚĮįȚĮıțȠȡʌȚıȝȩȒĲĮĳȒĲȘȢĲȑĳȡĮȢ
(2) ȅʌȠȣįȒʌȠĲİıĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠȖȓȞİĲĮȚȤȡȒıȘĲȠȣȩȡȠȣ©ȠĮʌȠșĮȞȫȞªȝİȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİ
ȖȡĮȝȝĮĲȚțȑȢʌĮȡĮȜȜĮȖȑȢĮȣĲȠȪȠȩȡȠȢĮȣĲȩȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚțĮȚĲȘȞĮʌȠșĮȞȠȪıĮ
(3) ǼțĲȩȢĮȞȐȜȜȦȢʌȡȠțȪʌĲİȚĮʌȩĲȠțİȓȝİȞȠȠıȐțȚȢȠʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢİʌȚȕȐȜȜİȚȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
țĮșȒțȠȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ Ȓ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ ıİ ĳȠȡȑĮ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ Ȓ įȚİȣșȣȞĲȒ ȖȡĮĳİȓȠȣ
țȘįİȚȫȞĲȠİȞȜȩȖȦțĮșȒțȠȞȘȣʌȠȤȡȑȦıȘȒȘĮʌĮȖȩȡİȣıȘİĳĮȡȝȩȗİĲĮȚțĮȚıİțȐșİįȚİȣșȣȞĲȒ
ĮȟȚȦȝĮĲȠȪȤȠȣʌȐȜȜȘȜȠțĮȚĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȠĮȣĲȫȞıĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢĮȞĮĲȓșİȞĲĮȚȒȠȚȠʌȠȓȠȚĮıțȠȪȞ
țĮĲȐĲȘįİįȠȝȑȞȘıĲȚȖȝȒįȚİȣșȣȞĲȚțȐțĮșȒțȠȞĲĮȒȠȚȠʌȠȓȠȚȑȤȠȣȞĲȘȞİȣșȪȞȘȖȚĮĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣ
țȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȒĲȠȣȖȡĮĳİȓȠȣțȘįİȚȫȞ

ȂǼȇȅȈǿǿ
ǻǿǹĬǼȈǾǹȃĬȇȍȆǿȃǾȈȈȅȇȅȊȂǼǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾ
ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ
ȖȚĮĲȘįȚȐșİıȘ
ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ
ıȠȡȠȪȝİ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ

3.-(1) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
įȚȐșİıȘ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪ ȝİ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ ȝȩȞȠ ıİ țȑȞĲȡĮ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ
ĮįİȚȠįȠĲȘșİȓțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
(2) ȀĮȞȑȞĮȢĳȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȒįȚİȣșȣȞĲȒȢȖȡĮĳİȓȠȣțȘįİȚȫȞįİȞĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ
įȚİȣșİĲİȓ Ȓ ʌȡȠȦșİȓ ıĲȘ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ  ĲȘ įȚȐșİıȘ  ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪ ȝİ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ İțĲȩȢ ĮȞ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ȕİȕĮȚȦșİȓ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ
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της σχετικής άδειας αποτέφρωσης για τη συγκεκριμένη σορό από τον Έπαρχο στη διοικητική
περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται το κέντρο αποτέφρωσης.

Παράρτημα ΙΙ.

(3) Ο Έπαρχος έχει εξουσία να εκδίδει άδεια αποτέφρωσης ανθρώπινης σορού μόνο αν
προηγουμένως έχει υποβληθεί σε αυτόν ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του αποθανόντος ότι
επιθυμεί την αποτέφρωση της σορού του, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει η αρμόδια αρχή, η
οποία συνοδεύεται από το τέλος που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, νοουμένου ότι ο αποθανών
είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της δήλωσης.
(4) Σε περίπτωση
που η ρητή δήλωση δυνάμει του εδαφίου (3) δεν παραδίδεται
αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, απαιτείται όπως η υπογραφή του πιστοποιείται δεόντως από
πιστοποιούντα υπάλληλο ή τον κοινοτάρχη της περιοχής της κατοικίας του αιτούντος.
(5) Για την έκδοση άδειας αποτέφρωσης, ο Έπαρχος εξασφαλίζει τα ακόλουθα:
(α)

Ιατρικό πιστοποιητικό, ή πιστοποιημένο αντίγραφο αυτού, στο νενομισμένο
αιτία του θανάτου από εγγεγραμμένο ιατρό ή, σε περίπτωση διεξαγωγής
εξέτασης, διάταγμα θανατικού ανακριτή το οποίο επιτρέπει την ταφή του
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 15 του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου,
.
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και

(β)

έγγραφη βεβαίωση ιατροδικαστή ότι η αιτία του θανάτου δεν χρήζει περαιτέρω
ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Κεφ.153.
171(Ι) του 2011.

τύπο, για την
μεταθανάτιας
λειψάνου, και
όπως αυτός,

(6) Στην περίπτωση θανάτου προσώπου που λαμβάνει χώρα στην αλλοδαπή, τα στοιχεία που
απαιτειται να προσκομισθούν δυνάμει των διατάξεων των υποπαραγράφων (α) και (β) του
εδαφίου (5) για την έκδοση άδειας αποτέφρωσης πρέπει να εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια
πρόσωπα ή αρχές της χώρας θανάτου και να επικυρώνονται από τις εκεί διπλωματικές ή
προξενικές αρχές της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση επικύρωσης δεν εφαρμόζεται για τα έγγραφα που
εκδίδονται από αρμόδια πρόσωπα ή αρχές οποιουδήποτε κράτους που είναι συμβαλλόμενο
μέρος-

Παράρτημα Ι,
Μέρος Α.
Παράρτημα ΙΙ.

Επέκταση
εξουσιών
θανατικού
ανακριτή.
Αποτέφρωση
ανθρώπινης
σορού και
δαπάνη.

(α)

Στη Σύμβαση της Χάγης, όπου αντί επικύρωσης των εγγράφων απαιτείται η τήρηση της
προβλεπόμενης στην εν λόγω Σύμβαση διαδικασίας πιστοποίησης της αυθεντικότητας των
εγγράφων, ή

(β)

στη Σύμβαση των Βρυξελλών, όπου σε περίπτωση αμφιβολίας δύναται να ακολουθείται η
προβλεπόμενη στην εν λόγω Σύμβαση διαδικασία διαπίστωσης της αυθεντικότητας των
εγγράφων.

(7) Ο Έπαρχος ενεργεί με κάθε δυνατή ταχύτητα και, αν ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι
προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια αποτέφρωσης στον τύπο που εκτίθεται στο
Μέρος Α του Παραρτήματος Ι, έναντι καταβολής τέλους το οποίο καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, με
σχετική καταχώριση σε βιβλίο του αριθμού της άδειας αποτέφρωσης.
(8) Ο Έπαρχος μεριμνά για την τήρηση κατάλληλου αρχείου για τις υποβαλλόμενες δηλώσεις
σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) και τις άδειες αποτέφρωσης που εκδίδει σύμφωνα με τα εδάφια
(5), (6) και (7).
4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3, ο θανατικός ανακριτής, εντός της δικαιοδοσίας
του οποίου βρίσκεται οποιαδήποτε ανθρώπινη σορός, δύναται, αν νέα στοιχεία και πληροφορίες
δικαιολογούν τούτο, να διατάξει οποιοδήποτε φορέα κέντρου αποτέφρωσης ή διευθυντή γραφείου
κηδειών, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται η διαδικασία της αποτέφρωσης, την αναστολή
αυτής μέχρις ότου διεξαχθεί θανατική ανάκριση.
5. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3 και 4, αν μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών
από την ημερομηνία του θανάτου, κανένα πρόσωπο δεν εμφανιστεί ή δεν είναι διαθέσιμο ή δεν
επιδείξει ενδιαφέρον να εμπλακεί στη διάθεση της σορού του αποθανόντος με αποτέφρωση, η
διαδικασία της αποτέφρωσης διενεργείται με τη συνδρομή(α)

Του διευθυντή του νοσοκομείου, όπου φυλάσσεται ή διατηρείται η σορός, στην περίπτωση
που ο αποθανών είναι Κύπριος ή αγνώστων στοιχείων ή άγνωστης ιθαγένειας· και
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ȕ

ĲȠȣįȚĮʌȚıĲİȣȝȑȞȠȣıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮįȚʌȜȦȝĮĲȚțȠȪȒʌȡȠȟİȞȚțȠȪĮȟȚȦȝĮĲȠȪȤȠȣĲȘȢȤȫȡĮȢ
ĲȘȢ ȚșĮȖȑȞİȚĮȢ ĲȠȣ ĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢ ıĲȘȞ  ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ĮʌȠșĮȞȫȞ İȓȞĮȚ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ
ȚșĮȖȑȞİȚĮȢ

ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİįİįĮʌȐȞȘȕĮȡȪȞİȚțĮȚįȪȞĮĲĮȚȞĮĮȞĮțĲȐĲĮȚıĲȘıȣȞȑȤİȚĮĮʌȩĲȘȞʌİȡȚȠȣıȓĮʌȠȣ
ĲȣȤȩȞțĮĲĮȜİȓʌİȚȠĮʌȠșĮȞȫȞ
ȂǼȇȅȈǿǿǿ
ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈ
ȆȡȠıĮȖȦȖȒĲȘȢ
ıȠȡȠȪȝȩȞȠıİ
ĳȑȡİĲȡȠȝİİȚįȚțȑȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ

6.-(1) ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚıİȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİʌȡȩıȦʌȠȒįȚİȣșȣȞĲȒȖȡĮĳİȓȠȣțȘįİȚȫȞȞĮʌȡȠıĮȖȐȖİȚ
ĮȞșȡȫʌȚȞȘıȠȡȩȖȚĮĮʌȠĲȑĳȡȦıȘİțĲȩȢĮȞĮȣĲȒʌİȡȚȑȤİĲĮȚıİĳȑȡİĲȡȠĲȠȠʌȠȓȠĮ

ǼȓȞĮȚİʌĮȡțȠȪȢĮȞĲȠȤȒȢȖȚĮȞĮțȡĮĲȒıİȚțĮȚȞĮȝİĲĮĳȑȡİȚİȪțȠȜĮĲȘıȠȡȩā

ȕ

İȝʌȠįȓȗİȚĲȘȞȑțșİıȘĲȘȢįȘȝȩıȚĮȢȣȖİȓĮȢıİțȓȞįȣȞȠ

Ȗ

İȓȞĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ Įʌȩ ĳȣıȚțȐ ȣȜȚțȐ ȩʌȦȢ ȟȪȜȠ ȝʌĮȝʌȠȪ Ȓ ĮȞĮțȣțȜȦȝȑȞȠ
ʌİʌȚİıȝȑȞȠ ȤĮȡĲȓ  İȜİȪșİȡĮ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıȣȞĲȘȡȘĲȚțȒ ȠȣıȓĮ İȝʌȠĲȚıȝȠȪ ȟȪȜȠȣ Ȓ
ĮȞĮĳȜȑȟȚȝĮĮıĲȐȡȚĮıİıȣȞįȣĮıȝȩȝİȑȖȤȡȦȝİȢİʌȚțĮȜȪȥİȚȢȒȕĮȡȑĮȝȑĲĮȜȜĮȩʌȦȢİȓȞĮȚ
ȠȣįȡȐȡȖȣȡȠȢ țĮȚȠȝȩȜȣȕįȠȢāțĮȚ

į

ĳȑȡİȚİıȦĲİȡȚțȒİʌȑȞįȣıȘĮʌȩȣȜȚțȐĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐĮʌȠĲİĳȡȫıȚȝĮȒİȟĮȤȞȫıȚȝĮ

.

(2) ȅ ĳȠȡȑĮȢ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ įİȞ ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪ ȖȚĮ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıİ ĳȑȡİĲȡȠ ʌȠȣ įİȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  
(3) ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ȝİȡȚȝȞȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ
ĮʌȩĲȠĳȑȡİĲȡȠĲȣȤȩȞȝİĲĮȜȜȚțȫȞȒʌȜĮıĲȚțȫȞĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞȩʌȦȢİȓȞĮȚȠȚıĲĮȣȡȠȓȠȚȜĮȕȑȢțĮȚ
ȐȜȜĮʌĮȡȩȝȠȚĮįȚĮțȠıȝȘĲȚțȐ
ȆĮȡĮȜĮȕȒ
ĲȘȢıȠȡȠȪ

7.-(1) ǵĲĮȞ ȝİĲĮĳİȡșİȓ Ș ıȠȡȩȢ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞİȚĲȘȞȐįİȚĮĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢʌȠȣȑȤİȚİțįȠșİȓĮʌȩĲȠȞǲʌĮȡȤȠȝĮȗȓȝİĮȞĲȓȖȡĮĳĮĲȦȞ
İȖȖȡȐĳȦȞʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣȖȚĮĲȘȞȑțįȠıȘĲȘȢıȤİĲȚțȒȢȐįİȚĮȢțĮȚ
İțįȓįİȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȘȢ ıȠȡȠȪ ʌȡȠȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮĲȠȣĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢțĮȚȘȘȝȑȡĮțĮȚȫȡĮʌĮȡĮȜĮȕȒȢ
 Į ȅĳȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢțĮĲĮȤȦȡȓȗİȚıĲȠİʌȓıȘȝȠșİȦȡȘȝȑȞȠțĮȚĮȡȚșȝȘȝȑȞȠ
ȕȚȕȜȓȠ ĮʌȠĲİĳȡȫıİȦȞ ʌȠȣ ĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ȑȞĮȞ İȟĮȥȒĳȚȠ ĮȡȚșȝȩ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȠȠʌȠȓȠȢȤĮȡȐııİĲĮȚıĲȠİȚįȚțȩʌȣȡȓȝĮȤȠʌȜĮțȓįȚȠĲȠȠʌȠȓȠıȣȞȠįİȪİȚĲȘıȠȡȩ
Įʌȩ ĲȘȞ ȐĳȚȟȒ ĲȘȢ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȘȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ
ĲİĳȡȠįȩȤȠȣȝĮȗȓȝİĲȘȞĲȑĳȡĮ
ȕ ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Į   ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ
ĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢțĮȚʌȐȞȦıĲȘȞĲİĳȡȠįȩȤȠ
(3) ǹȝȑıȦȢȝİĲȐĲȘȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȘĲȘȢıȠȡȠȪȠĳȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢİțįȓįİȚıȤİĲȚțȩ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢıİįȪȠʌȡȦĲȩĲȣʌĮȖȚĮțȐșİĮʌȠĲȑĳȡȦıȘıĲȠȠʌȠȓȠĮȞĮĳȑȡİĲĮȚȠ
İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠİįȐĳȚȠ  țĮȚĲȠȑȞĮʌȡȦĲȩĲȣʌȠʌĮȡĮįȓįİĲĮȚıĲȠʌȡȩıȦʌȠ
ʌȠȣ ʌȡȠȑȕȘ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ įĮʌȐȞȘ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ıȠȡȠȪ ȝİ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ İȞȫ ĲȠ ȐȜȜȠ
ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚıĲȠȞǲʌĮȡȤȠʌȠȣİȟȑįȦıİĲȘȞȐįİȚĮĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

ȋȡȠȞȚțȐ
ʌİȡȚșȫȡȚĮȖȚĮ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ

8.-  ȅĳȠȡȑĮȢĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢįİȞʌȡȠȕĮȓȞİȚıİĮʌȠĲȑĳȡȦıȘĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ʌȑȞĲİ   ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȠ șȐȞĮĲȠ İțĲȩȢ ĮȞ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ
įȘȝȩıȚĮȢ ȣȖİȓĮȢ įȚĮĲĮȤșİȓ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ Įʌȩ ĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ǿĮĲȡȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ țĮȚ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ǻȘȝȩıȚĮȢȊȖİȓĮȢ
(2) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣțĮȚĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣȠĳȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȠĳİȓȜİȚȞĮ
ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ĲȠ ıȣȞĲȠȝȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ ıĲȘȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ  ĲȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪ  ʌȠȣ ĮȞȑȜĮȕİ ȞĮ
ĮʌȠĲİĳȡȫıİȚȣʌȩĲȘȞʌȡȠȨʌȩșİıȘȩĲȚĮ

ǲȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ĮĳĮȓȡİıȘ ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ ȠȡȖȐȞȦȞ Įʌȩ ĲȘ ıȠȡȩ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
ȣʌȐȡȤİȚįȒȜȦıȘįȦȡİȐȢȠȡȖȐȞȦȞāțĮȚ
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ȑȤȠȣȞĮĳĮȚȡİșİȓĮʌȩĲȘıȠȡȩȩȜĮĲĮĮțĮĲȐȜȜȘȜĮʌȡȠȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȚĮĲȡȠĲİȤȞȚțȐȝȑȡȘ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ȕȘȝĮĲȠįȩĲİȢ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȝİ ȡĮįȚȠȧıȩĲȠʌĮ ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮİȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȣȚĮĲȡȠȪ

(3) ȅ ĳȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ  ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİĳȡȫȞİȚ ȠȜȠıȤİȡȫȢ ĲȘ ıȠȡȩ Ș ȠʌȠȓĮ
ʌȡȑʌİȚȞĮİȣȡȓıțİĲĮȚİȞĲȩȢĲȠȣĳİȡȑĲȡȠȣțĮĲȐĲȘȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ
ȅʌĲȚțȒ
ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘĲȘȢ
ıȠȡȠȪ

9. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘĲȘȢ ıȠȡȠȪ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ
ȝİĲĮĳİȡșİȓĮȣĲȒȠĳİȓȜİȚȞĮĮʌĮȚĲȒıİȚȠʌĲȚțȒĮȞĮȖȞȫȡȚıȘĲȘȢıȠȡȠȪĮʌȩȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİʌȡȩıȦʌȠ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮȖȞȦȡȓıİȚ ĲȘ ıȠȡȩ țĮȚ ʌȡȠȕȐȚȞİȚ ıİ ıȤİĲȚțȒ țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ĲȠȣ ȖİȖȠȞȩĲȠȢ ĮȣĲȠȪ ıĲȠ
ȕȚȕȜȓȠĮʌȠĲİĳȡȫıİȦȞʌȠȣĲȘȡİȓĲĮȚıĲȠțȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ.

10.-(1) ǹʌȩ ĲȘ ıĲȚȖȝȒ ĲȘȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȘȢ ıȠȡȠȪ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ
ĭȪȜĮȟȘĲȘȢıȠȡȠȪ
ȝȑȤȡȚĲȘȞ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȘıȠȡȩȢĳȣȜȐııİĲĮȚıİİȚįȚțȩȥȣțĲȚțȩșȐȜĮȝȠȝȑȤȡȚĲȘȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȒĲȘȢ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ
(2) ǹʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȘȢ ıȠȡȠȪ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ȩĲȚ țĮȞȑȞĮ
ȩȡȖĮȞȠȒȝȑȡȠȢĮȣĲȒȢįİȞĮĳĮȚȡİȓĲĮȚȒĮʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚĮʌȩĲȠĳȑȡİĲȡȠİțĲȩȢțĮĲȩʌȚȞįȚĮĲĮȖȒȢ
ĲȠȣ șĮȞĮĲȚțȠȪ ĮȞĮțȡȚĲȒ Ȓ ȚĮĲȡȠįȚțĮıĲȚțȠȪ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ĲȘȢ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢʌȠȣįȚİȡİȣȞȐĲȚȢıȣȞșȒțİȢșĮȞȐĲȠȣĲȠȣĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢ
11.-(1) ȅ ĳȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ  İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠȣȢ ȠȚțİȓȠȣȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ĳȓȜȠȣȢ ĲȠȣ
ǼȞȘȝȑȡȦıȘȖȚĮ
ĲȘȞȘȝȑȡĮțĮȚȫȡĮ ĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢȖȚĮĲȘȞȘȝȑȡĮțĮȚĲȘȞȫȡĮĲȘȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȫıĲİȞĮʌĮȡĮıĲȠȪȞıĲȘȞĲİȜİĲȒ
ĲȘȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ȖȚĮıțȠʌȠȪȢ
ʌĮȡȠȣıȓĮȢıĲȘȞ
ĲİȜİĲȒ
(2) ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ʌĮȡȑȤİȚıĲȠȣȢȠȚțİȓȠȣȢțĮȚıĲȠȣȢĳȓȜȠȣȢĲȠȣĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢĲȘįȣȞĮĲȩĲȘĲĮȞĮįȠȣȞȖȚĮĲİȜİȣĲĮȓĮ
ĳȠȡȐ ĲȘ ıȠȡȩ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȘȢ ıĲȠȞ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮİȚıȩįȠȣĲȠȣĳİȡȑĲȡȠȣıĲȠșȐȜĮȝȠĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ȉİȤȞȚțȒ
İʌȠʌĲİȓĮĲȘȢ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

12.-(1) ǹʌȩ ĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȠȣ ĳİȡȑĲȡȠȣ  ıĲȠ șȐȜĮȝȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĲȠ ĲİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ
ĳȠȡȑĮ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ȝȑıȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȠ ȤȡȩȞȠ ıȣȜȜȑȖİȚ ĲĮ ȣʌȠȜİȓȝȝĮĲĮ ĲȘȢ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țȠȞȚȠȡĲȠʌȠȚİȓ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ  țȠȞȚȠȡĲȠʌȠȚȘĲȒ ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
(2) ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ĲȘȢ țȠȞȚȠȡĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠ İȚįȚțȩ ʌȣȡȓȝĮȤȠ ʌȜĮțȓįȚȠ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪİȚ ĲȘ
ıȠȡȩțĮĲȐĲȘȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȘİȞĮʌȠĲȓșİȞĲĮȚıİĲİĳȡȠįȩȤȠȘȠʌȠȓĮıĳȡĮȖȓȗİĲĮȚțĮȚİțĲȣʌȫȞİĲĮȚıİ
ĮȣĲȒȞĲȠȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠĲȠȣĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢȠĮȡȚșȝȩȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮțĮȚȠĲȩʌȠȢ
ȖȑȞȞȘıȘȢțĮȚșĮȞȐĲȠȣĲȠȣȘȘȝȑȡĮȘȫȡĮțĮȚȠĲȩʌȠȢĲȘȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ȂǼȇȅȈIV
ȋǼǿȇǿȈȂȅȈȀǹǿǻǿǹĬǼȈǾȉǾȈȉǼĭȇǹȈȀǹǿȉǾȈȉǼĭȇȅǻȅȋȅȊ

ȆĮȡȐįȠıȘĲȘȢ
ĲİĳȡȠįȩȤȠȣ

13.-(1) H ĲİĳȡȠįȩȤȠȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȘȞ ĲȑĳȡĮ ĲȠȣ ĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȘ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢʌĮȡĮįȓįİĲĮȚĮʌȩĲȠțȑȞĲȡȠĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞ İʌȚșȣȝȓĮĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
ʌȠȣ ʌȡȠȑȕȘ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ įĮʌȐȞȘ  ȖȚĮ ĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ıȠȡȠȪ ȝİ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ İȓĲİ ıĲȠ ȓįȚȠ ĲȠ İȞ
ȜȩȖȦʌȡȩıȦʌȠİȓĲİıĲȠȞĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȩĲȠȣȠȠʌȠȓȠȢțĮșȓıĲĮĲĮȚİʌȓıȘȢȠșİȝĮĲȠĳȪȜĮțĮȢĮȣĲȒȢ
(2) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȝȑȜİȚĮȢ Ȓ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ĲȠȣ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȞĮ
ʌȡȠıȑȜșİȚ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲȘȞ ĲİĳȡȠįȩȤȠ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĳȣȜȐııİȚ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐĮȣĲȒȞȖȚĮįİțĮʌȑȞĲİ  ȘȝȑȡİȢȝİĲȐĲȘȞʌĮȡȑȜİȣıȘĲȦȞȠʌȠȓȦȞȠĳȠȡȑĮȢįȪȞĮĲĮȚ
ȞĮ țĮȜȑıİȚ ȖȡĮʌĲȫȢ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȩıȦʌȠ ȩʌȦȢ İȞĲȩȢ ȠȡȚıȝȑȞȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ʌȡȠıȑȜșİȚ țĮȚ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚĲȘȞĲİĳȡȠįȩȤȠıİįȚĮĳȠȡİĲȚțȒįİʌİȡȓʌĲȦıȘȘİȞĲȩȢĮȣĲȒȢĲȑĳȡĮįȪȞĮĲĮȚȞĮįȚĮĲİșİȓ
ĮʌȩĲȠĳȠȡȑĮȝİĲȠȞʌȡȠıȒțȠȞĲĮıİȕĮıȝȩȝİȑȞĮȞĮʌȩĲȠȣȢİʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȢĲȡȩʌȠȣȢįȚȐșİıȘȢ
ĲȘȢĲȑĳȡĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȐȡșȡȠĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ

ȉȡȩʌȠȚįȚȐșİıȘȢ
ĲȘȢĲİĳȡȠįȩȤȠȣ.

14.-(1) Ǿ ĲİĳȡȠįȩȤȠȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȘȞ ĲȑĳȡĮ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪ ȝİ
ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓĮțĮȚİȣșȪȞȘĲȠȣșİȝĮĲȠĳȪȜĮțĮĮȣĲȒȢįȪȞĮĲĮȚĮ

ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ , ȞĮ ĳȣȜȐııİĲĮȚ ıİ İȚįȚțȩ
șȐȜĮȝȠ țĮȜȠȪȝİȞȠ ĲİĳȡȠĳȣȜȐțȚȠ ĲȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ıİ
țȐșİİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠĲȠȓįȚȠĲȠțȑȞĲȡȠĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȒȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİțȠȚȝȘĲȒȡȚȠ, ĲȠȠʌȠȓȠ
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ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ țĮȞȩȞİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȣ İțįȓįİȚ țĮȚ ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ
țȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȒȘįȚİȪșȣȞıȘĲȠȣțȠȚȝȘĲȘȡȓȠȣĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘıĲȠȣȢ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣȢā
ȕ

ȞĮ İȞĲĮĳȚȐȗİĲĮȚ ıİ ȤȫȡȠ İȞĲȩȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ țȠȚȝȘĲȘȡȓȠȣ Ȓ ıĲȠ ȤȫȡȠ İȞșȪȝȘıȘȢ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢā

Ȗ

ȞĮĳȣȜȐııİĲĮȚȒȞĮİȞĲĮĳȚȐȗİĲĮȚıİȚįȚȦĲȚțȒʌİȡȚȠȣıȓĮȠȚțȓĮȒțȒʌȠȝİĲȘıȣȖțĮĲȐșİıȘ
ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ ȩʌȠȣ ĮȣĲȒ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ  țĮĲȩʌȚȞ ȐįİȚĮȢ ĲȠȣ ǼʌȐȡȤȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣİȣȡȓıțİĲĮȚȘʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȚįȚȦĲȚțȒʌİȡȚȠȣıȓĮāȒ

į

ȞĮʌȠȞĲȓȗİĲĮȚıĲȘșȐȜĮııĮĮȜȜȐȝȩȞȠıİĮʌȩıĲĮıȘʌȑȡĮȞĲȦȞįȣȠȞĮȣĲȚțȫȞȝȚȜȓȦȞĮʌȩ
ĲȘȞ ʌȜȘıȚȑıĲİȡȘ ĮțĲȒ ȞȠȠȣȝȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș ĲİĳȡȠįȩȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣįĮĲȠįȚĮȜȣĲȒ țĮȚ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ
ȡȣʌȠȖȩȞĮıĲȠȚȤİȓĮ

(2) ǾĲİĳȡȠįȩȤȠȢʌȠȣʌİȡȚȑȤİȚĲȘȞĲȑĳȡĮȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİĮȞșȡȫʌȚȞȘȢıȠȡȠȪ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚȞĮ
ʌȠȞĲȓȗİĲĮȚıİȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİʌȠĲĮȝȩȜȓȝȞȘȣįĮĲȠĳȡȐțĲȘȒțĮȞȐȜȚȝİĲĮĳȠȡȐȢȪįĮĲȠȢ
(3) ȀĮĲȩʌȚȞ İȚįȚțȒȢ ĮįİȓĮȢ ĲȠȣ ǼʌȐȡȤȠȣ ıĲȘȞ ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȤİȚ ıĳȡĮȖȚıșİȓ Ș
ĲİĳȡȠįȩȤȠȢįȪȞĮĲĮȚȞĮİʌȚĲȡĮʌİȓȘȝİĲĮĳȠȡȐĮȣĲȒȢıĲȠİȟȦĲİȡȚțȩ
ȉȡȩʌȠȚįȚȐșİıȘȢ
ĲȘȢĲȑĳȡĮȢ

15.-(1) Ǿ ĲȑĳȡĮ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪ ȝİ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓĮ țĮȚ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ
șİȝĮĲȠĳȪȜĮțĮĮȣĲȒȢįȪȞĮĲĮȚȞĮįȚĮıțȠȡʌȚıĲİȓĮ ȈĲȠȤȫȡȠİȞșȪȝȘıȘȢȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢā
ȕ ıĲȠȞ țȒʌȠ ȚįȚȦĲȚțȒȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ ĲȠȣ șİȝĮĲȠĳȪȜĮțĮ Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ
ıȣȖțĮĲĮĲȓșİĲĮȚıİĮȣĲȩā
Ȗ ȠʌȠȣįȒʌȠĲİıĲȘșȐȜĮııĮİțĲȩȢĮʌȩʌİȡȚȠȤȒʌȡȠıĲĮıȓĮȢȜȠȣȠȝȑȞȦȞāȒ
į ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ȠʌȠȣįȒʌȠĲİ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ ĲȘȢ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
(2) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   Ș ĲȑĳȡĮ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪ
ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ ȞĮ įȚĮıțȠȡʌȓȗİĲĮȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȚįȚȦĲȚțȒ ʌİȡȚȠȣıȓĮ įȘȝȩıȚȠ įȡȩȝȠ įȘȝȩıȚȠ
ʌȐȡțȠțȠȓĲȘʌȠĲĮȝȠȪȜȓȝȞȘȣįĮĲȠĳȡȐțĲȘȒțĮȞȐȜȚȝİĲĮĳȠȡȐȢȪįĮĲȠȢ

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘĲȑĳȡĮȢ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞ
İʌȚșȣȝȓĮĲȠȣ
ĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢ

16.-   īȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȘȢ ĲȑĳȡĮȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ    țĮȚ 
ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚȣʌȩȥȘȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİĲȣȤȩȞİʌȚșȣȝȓĮĲȠȣĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢȘȠʌȠȓĮİțĳȡȐıĲȘțİıȪȝĳȦȞĮ
ȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣ
(2) ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘĮįȣȞĮȝȓĮȢʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢĲȘȢİʌȚșȣȝȓĮȢĲȠȣĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİ
ĲȘįȚĮȤİȓȡȚıȘĲȘȢĲȑĳȡĮȢĮʌȠĳĮıȓȗİȚȠșİȝĮĲȠĳȪȜĮțĮȢ
ȂǼȇȅȈV
ǹǻǼǿȅǻȅȉǾȈǾȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈȀǼȃȉȇȍȃǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈ

17.-(1) ȀĮȞȑȞĮ ʌȡȩıȦʌȠ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ȓ įȚİȣșȪȞİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ țȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ıĲȘ
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘȓįȡȣıȘȢ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ İțĲȩȢ ĮȞ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ țȑȞĲȡȠ ȑȤİȚ  ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ İțįȠșİȓ țĮȚ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ
țĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȚıȤȪȐįİȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȂȑȡȠȣȢ
țȑȞĲȡȦȞ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȤȦȡȓȢ
ȐįİȚĮ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮțĮĲȩʌȚȞĮʌȩĳĮıȘȢĲȠȣȊʌȠȣȡȖȚțȠȪȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣįȪȞĮĲĮȚȞĮȚįȡȪıİȚ
țĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țȑȞĲȡȠ Ȓ țȑȞĲȡĮ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ İȓĲİ ȦȢ țȡĮĲȚțȐ İȓĲİ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ȞȠȝȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ įȘȝȠıȓȠȣ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĮȜȜȐ țȐșİ ĲȑĲȠȚȠ țȑȞĲȡȠ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĲȘȡİȓ țĮȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢțĮȚʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌİȚȠʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿǿ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿ
ȂȑȡȠȢǺ

(2) ǾȐįİȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢİțįȓįİĲĮȚĮʌȩĲȘȞĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒțĮĲȩʌȚȞĮȓĲȘıȘȢȘȠʌȠȓĮȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
ȝĮȗȓȝİĲȠțĮșȠȡȚıȝȑȞȠıĲȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿǿĲȑȜȠȢİȟȑĲĮıȒȢĲȘȢıĲȠȞĲȪʌȠʌȠȣİțĲȓșİĲĮȚıĲȠȂȑȡȠȢ
ǺĲȠȣȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢǿțĮȚıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩĲĮĮțȩȜȠȣșĮ
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Į
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
15 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
Ȁİĳ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȘȢ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȒțĮȚ ȐįİȚĮȢ ȠȚțȠįȠȝȒȢ țĮȚ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ĲİȜȚțȒȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ʌȠȣ İțįȩșȘțĮȞ
įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢ țĮȚ ȋȦȡȠĲĮȟȓĮȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ʌİȡȓ
ȇȣșȝȓıİȦȢ ȅįȫȞ țĮȚ ȅȚțȠįȠȝȫȞ ȃȩȝȠȣ ȩʌȦȢ  ĮȣĲȠȓ İțȐıĲȠĲİ ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Ȓ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ țĮȚ ȝİȜİĲȫȞ
ĮȣĲȠȪÂ
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 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
14 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ

ȕ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠĲȘȢȐįİȚĮȢİțʌȠȝʌȒȢĮİȡȓȦȞĮʌȠȕȜȒĲȦȞʌȠȣİțįȩșȘțİįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞ
ĲȠȣ ʌİȡȓ ǼȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ȇȪʌĮȞıȘȢ ĲȘȢ  ǹĲȝȩıĳĮȚȡĮȢ ȃȩȝȠȣ ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ İțȐıĲȠĲİ
ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚȒĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚā
Ȗ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌȠȣ İțįȩșȘțİ Įʌȩ ĲȠ įȚİȣșȣȞĲȒ ĲȘȢ
ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒȢȊʌȘȡİıȓĮȢÂ
į ȝİȜȑĲȘ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȣʌȐȡȤȠȞĲȦȞ Ȓ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ȝȘȤĮȞȚțȫȞ İȟȠʌȜȚıȝȫȞ țĮȚ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞÂ
İ țĮĲȐȜȠȖȠĲȠȣʌȡȠıȦʌȚțȠȪĲȠȠʌȠȓȠİȡȖȠįȠĲİȓĲĮȚȒʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮİȡȖȠįȠĲȘșİȓ ıĲȠțȑȞĲȡȠ
(3) ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ įȪȞĮĲĮȚ İʌȚʌȡȩıșİĲĮ Įʌȩ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ   ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Ȓ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢʌȠȣțȡȓȞİȚĮȞĮȖțĮȓĮȖȚĮĲȘȞȠȜȠțȜȒȡȦıȘĲȘȢȝİȜȑĲȘȢĲȘȢĮȓĲȘıȘȢ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿǿǿ

(4) ǾĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒİȟİĲȐȗİȚĲȘȞȣʌȠȕȜȘșİȓıĮĮȓĲȘıȘțĮȚįİȞİțįȓįİȚĲȘȞĮȚĲȠȪȝİȞȘȐįİȚĮİțĲȩȢ
ĮȞȚțĮȞȠʌȠȚȘșİȓʌȜȒȡȦȢȩĲȚʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚȠȚʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢțĮȚȠȚĮʌĮȚĲȒıİȚȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠ
ʌĮȡȩȞȐȡșȡȠțĮȚıĲȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿǿǿ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿ
ȂȑȡȠȢī
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿǿ

(5) Ǿ ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ İțįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ  ĲȪʌȠ  ʌȠȣ İțĲȓșİĲĮȚ ıĲȠ ȂȑȡȠȢ ī ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ
ȑȞĮȞĲȚ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿǿ țĮȚ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıİ
ʌİȡȓȠʌĲȠȝȑȡȠȢĲȠȣțĲȚȡȓȠȣĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
(6) ȋȦȡȓȢİʌȘȡİĮıȝȩĲȦȞȤȦȡȠĲĮȟȚțȫȞȒțĲȚȡȚȠȜȠȖȚțȫȞȒȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
țĮȚʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠțĮȚıĲȠȣȢȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢȖȚĮĲȘȞȑțįȠıȘ
ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ș İțȐıĲȠĲİ ıİ ȚıȤȪ ʌİȡȓ ʌȠȜİȠįȠȝȓĮȢ țĮȚ ȤȦȡȠĲĮȟȓĮȢ ȞȠȝȠșİıȓĮ Ș ʌİȡȓ
İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ȡȪʌĮȞıȘȢ ĲȘȢ ĮĲȝȩıĳĮȚȡĮȢ ȞȠȝȠșİıȓĮ țĮȚ Ș ʌİȡȓ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ țĮȚ
İʌȚșİȦȡȒıİȦȞȞȠȝȠșİıȓĮĲȣȖȤȐȞȠȣȞİĳĮȡȝȠȖȒȢȩıȠȞĮĳȠȡȐĲȚȢȠȚțȠįȠȝȑȢțĮȚĲȚȢİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

ǻȚȐȡțİȚĮȚıȤȪȠȢĲȘȢ
ȐįİȚĮȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
țĮȚĮȞĮȞȑȦıȘ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿ
ȂȑȡȠȢǻțĮȚ
ȂȑȡȠȢǼ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿǿ

18. ǾȐįİȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢȚıȤȪİȚȖȚĮʌİȡȓȠįȠįȪȠ  İĲȫȞĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĲȘȢȑțįȠıȒȢĲȘȢ
țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮȞİȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ įȚİĲİȓȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ
ĮȞĮȞȑȦıȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ıȤİĲȚțȠȪ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ıĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ ʌȠȣ İțĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠ ȂȑȡȠȢ ǻ țĮȚ
ıĲȠ ȂȑȡȠȢ Ǽ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȑȞĮȞĲȚ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿǿ İțĲȩȢ ĮȞ Ș ȚıȤȪȢ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ĮțȣȡȦșİȓ Ȓ
ĮȞĮıĲĮȜİȓȖȚĮȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİȜȩȖȠȠȠʌȠȓȠȢıȣȞİȤȓȗİȚȞĮȣĳȓıĲĮĲĮȚ

19. ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌİȡȓ ǹıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȊȖİȓĮȢ ıĲȘȞ ǼȡȖĮıȚĮ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ĲȦȞ
ȊʌȠȤȡȑȦıȘĲȒȡȘıȘȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞțĮȚ
ʌİȡȓǼȜȐȤȚıĲȦȞȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞǹıĳȐȜİȚĮȢțĮȚȊȖİȓĮȢıĲȠȣȢȋȫȡȠȣȢǼȡȖĮıȓĮȢȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ țȐșİ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞȖȚĮ
țȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ʌȠȣ ĮįİȚȠįȠĲİȓĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ʌȡȑʌİȚ
țȑȞĲȡĮ
ĮįȚȐȜİȚʌĲĮȞĮʌȜȘȡȠȓĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢțĮȚʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢʌȠȣțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿǿǿ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
ǼʌȓıȘȝȘ
ǼĳȘȝİȡȓįĮ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
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ȉȡȓĲȠ ǿ :
5.4.2002
30.4.2004.
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿǿǿ
ĭȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

20.-(1) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ țȐșİțȑȞĲȡȠĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢĲİȜİȓȣʌȩ
ĲȘįȚİȪșȣȞıȘĲȠȞȑȜİȖȤȠțĮȚĲȘȞİʌȠʌĲİȓĮĳȠȡȑĮțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢʌȠȣİȓȞĮȚȠțĮĲȐȞȩȝȠ
ȣʌİȪșȣȞȠȢȑȞĮȞĲȚțȐșİĮȡȝȩįȚĮȢĮȡȤȒȢȖȚĮĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣțȑȞĲȡȠȣıȪȝĳȦȞĮȝİ
ĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣțĮȚ ĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ
(2) ȀȐșİ ĳȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ  ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıĲȘ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ ȑȤİȚ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ
ıȣȞİȤȠȪȢ țĮȚ ʌȚıĲȒȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ
țĮșȫȢțĮȚȝİĲȚȢİțȐıĲȠĲİ İȖțȣțȜȓȠȣȢĲȘȢĮȡȝȩįȚĮȢĮȡȤȒȢ ıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒțĮȚİȡȝȘȞİȓĮ
ĲȦȞİȞȜȩȖȦįȚĮĲȐȟİȦȞ

21. ĭȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ  ĮįİȚȠįȠĲȒșȘțİ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ
īȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘĲȘȢ
įȚĮțȠʌȒȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȠĳİȓȜİȚĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȑȞĮȞ  ȝȒȞĮʌȡȚȞĮʌȩĲȘįȚĮțȠʌȒȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣțȑȞĲȡȠȣ
țȑȞĲȡȠȣ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ȞĮ İȚįȠʌȠȚİȓ  ȖȡĮʌĲȫȢ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȖȚĮ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȩșİıȒ ĲȠȣ țĮȚ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮȞĮʌȡȠȕĮȓȞİȚıİıȤİĲȚțȒȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȝİĮ

ǻȘȝȠıȓİȣıȒ ĲȘȢ ıİ ȝȓĮ   ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ  ȘȝİȡȒıȚĮ İĳȘȝİȡȓįĮ ʌȠȣ țȣțȜȠĳȠȡİȓ
ʌĮȖțȪʌȡȚĮāțĮȚ

ȕ ĮȞȐȡĲȘıȒĲȘȢıĲȘȞİȓıȠįȠĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢıİșȑıȘʌȡȠıȚĲȒȖȚĮĮȞȐȖȞȦıȘ
ǲȜİȖȤȠȢțĮȚ
İʌȠʌĲİȓĮțȑȞĲȡȦȞ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

22.-(1) Ǿ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ İȟȠȣıȚȠįȠĲİȓ ȦȢ İʌȚșİȦȡȘĲȑȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ ĲȩıȠȣȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ǼıȦĲİȡȚțȫȞȩıȠȣȢĮȣĲȒșİȦȡİȓĮȞĮȖțĮȓȠȣȢ
(2) ȀĮșȒțȠȞțȐșİİʌȚșİȦȡȘĲȒĮʌȠĲİȜİȓĮ

ȃĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İȚıȘȖȒıİȚȢ țĮȚ İțșȑıİȚȢ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ țĮȚ ȞĮ ĲȘ ıȣȝȕȠȣȜİȪİȚ  ȖȚĮ
șȑȝĮĲĮȤȠȡȒȖȘıȘȢįȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘȢĮțȪȡȦıȘȢĮȞȐțȜȘıȘȢȒĮȞĮıĲȠȜȒȢĮįİȚȫȞȓįȡȣıȘȢ
țĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢțȑȞĲȡȦȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢā

ȕ

ȞĮİʌȚșİȦȡİȓȤȫȡȠȣȢȠȚȠʌȠȓȠȚȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚȒʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞȦȢ
țȑȞĲȡĮ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ȖȚĮ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ țĮȚ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ țĮĲȐ ʌȩıȠ ĮȣĲȠȓ ȑȤȠȣȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȒĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞȐįİȚİȢÂ

Ȗ

ȞĮİʌȚșİȦȡİȓțĮȚȞĮĮıțİȓİĲȒıȚȠȣȢțĮȚȑțĲĮțĲȠȣȢİȜȑȖȤȠȣȢıİțȑȞĲȡĮĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȖȚĮȞĮ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ țĮĲȐ ʌȩıȠ ȠȚ ȣʌİȪșȣȞȠȚ ĮȣĲȫȞ ıȣȝȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣțĮȚĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞțĮȚĲȘȡȠȪȞĲȠȣȢȩȡȠȣȢĲȘȢȐįİȚĮȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȢÂ

į

ȞĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ  ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚȐĲĮȟȘ
ĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȒĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞȒȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİȩȡȠȢȐįİȚĮȢİțįȠșİȓıĮȢįȣȞȐȝİȚ
ĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣįİȞȑȤİȚĲȘȡȘșİȓȒįİȞĲȘȡİȓĲĮȚʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣĮȣĲȒȞĮ
ĲȠȞıȣȝȕȠȣȜİȪıİȚȖȚĮĲĮȝȑĲȡĮʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮȜȘĳșȠȪȞ, țĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘ

(3) ǼʌȚșİȦȡȘĲȒȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȖȞȫıȘ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢ Ȓ ıĲȠȚȤİȓȠȣ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȒȢ ĳȪıİȦȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠțĮȜȪʌĲİȚ
ĲȘȞʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȒĲȠıĲȠȚȤİȓȠĮȣĲȩıİĲȡȓĲȠȣȢİțĲȩȢȖȚĮıțȠʌȠȪȢİĳĮȡȝȠȖȒȢĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȒĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞȒıĲĮʌȜĮȓıȚĮȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİįȚțĮıĲȚțȒȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢ
ǼȟȠȣıȓĮİȚıȩįȠȣ
țĮȚİʌȚșİȫȡȘıȘ

23.-(1) ȅ İʌȚșİȦȡȘĲȒȢ įȪȞĮĲĮȚ țĮĲȐ ʌȐȞĲĮ İȪȜȠȖȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ĮĳȠȪ İʌȚįİȓȟİȚ ĲȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ
ĲȘȢȚįȚȩĲȘĲȐȢĲȠȣȞĮĮıțİȓĲȚȢĮțȩȜȠȣșİȢİȟȠȣıȓİȢ
Į ȃĮ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ĲȘȢ įȚȐʌȡĮȟȘȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ țĮĲȐ
ĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠıİȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİțȑȞĲȡȠĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȒıİȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİȣʌȠıĲĮĲȚțȩȒ
ȤȫȡȠ İțĲȩȢ Įʌȩ țĮĲȠȚțȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ İȪȜȠȖȘ ȣʌȠȥȓĮ ȩĲȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ
ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȦȢ țȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮĲȐ ʌĮȡȐȕĮıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȒĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞÂ
ȕ ȞĮ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ țȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ İĲȒıȚȠȣ Ȓ
ȑțĲĮțĲȠȣİȜȑȖȤȠȣȒİʌȚșİȫȡȘıȘȢȖȚĮȞĮįȚĮʌȚıĲȦșİȓțĮĲȐʌȩıȠĲȘȡȠȪȞĲĮȚȠȚįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣțĮȚĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞȒȠȚȩȡȠȚĲȘȢȐįİȚĮȢĮȣĲȠȪÂ

675

Ȗ ȞĮĮʌĮȚĲİȓĮʌȩĲȠȞȣʌİȪșȣȞȠȒȐȜȜȠȣʌİȪșȣȞȠțĮĲȐĲȘįİįȠȝȑȞȘıĲȚȖȝȒʌȡȩıȦʌȠțĮĲȐ
ĲȠȞ İĲȒıȚȠ Ȓ ȑțĲĮțĲȠ ȑȜİȖȤȠ Ȓ ĲȘȞ İʌȚșİȫȡȘıȘ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ
ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ ȕȚȕȜȓȦȞ İȖȖȡĮĳȒȢ ĮȡȤİȓȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
ĲȘȡȠȪȞĲĮȚįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȒĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞÂ
į ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓ Įʌȩ ĲȠ ĳȠȡȑĮ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ Ȓ ȐȜȜȠ ȣʌİȪșȣȞȠ țĮĲȐ ĲȘ įİįȠȝȑȞȘ
ıĲȚȖȝȒ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ İʌȚĲȩʌȚȠȣ įȠțȚȝĮıĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ıȣıțİȣȒȢ Ȓ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ ȞĮ įȚĮĲȓșİĲĮȚ
ıĲȠțȑȞĲȡȠĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȒĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ
ȒĲȦȞȩȡȦȞĲȘȢȐįİȚĮȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĮȣĲȠȪțĮȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣįȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚȕȜȐȕȘ Ȓ
țĮțȒȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣȢȞĮĮʌĮȚĲİȓĲȘȞȐȝİıȘĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȒİʌȚįȚȩȡșȦıȒĲȠȣȢ
(2) ȅ İʌȚșİȦȡȘĲȒȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıİ ȣʌȠıĲĮĲȚțȩ Ȓ ȐȜȜȠ ȤȫȡȠ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ
İįȐĳȚȠ  ȝʌȠȡİȓȞĮıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩĲĮʌȡȩıȦʌĮțĮȚȞĮȑȤİȚȝĮȗȓĲȠȣĲȠȞİȟȠʌȜȚıȝȩʌȠȣĮȣĲȩȢ
țȡȓȞİȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ İȟȠȣıȚȫȞ ʌȠȣ ĲȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İȪȜȠȖĮ ʌȚıĲİȪİȚ ȩĲȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĮȣĲȩ ȑȤİȚ įȚĮʌȡĮȤșİȓ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİĮʌȩĲĮĮįȚțȒȝĮĲĮʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠȑȤİȚİȟȠȣıȓĮȞĮțĮĲȐıȤİȚ
țĮȚȞĮıȣȜȜȑȖİȚĮʌȠįİȚțĲȚțȐıĲȠȚȤİȓĮʌȠȣİȪȜȠȖĮʌȚıĲİȪİȚȩĲȚșĮȤȡİȚĮıĲȠȪȞıİȝİȜȜȠȞĲȚțȒʌȠȚȞȚțȒ
įȓȦȟȘȖȚĮĲȠĮįȓțȘȝĮĮȣĲȩ
(3) ȅĳȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȒȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİȐȜȜȠȣʌİȪșȣȞȠțĮĲȐĲȘįİįȠȝȑȞȘıĲȚȖȝȒ
ʌȡȩıȦʌȠĲȠȣțȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ıĲȠȠʌȠȓȠįȚİȟȐȖİĲĮȚȑȜİȖȤȠȢțĮȚİʌȚșİȫȡȘıȘįȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣȠĳİȓȜİȚȞĮȝİȡȚȝȞȐȫıĲİȞĮʌĮȡȑȤİĲĮȚțȐșİįȣȞĮĲȒįȚİȣțȩȜȣȞıȘ
ıĲȠȞİʌȚșİȦȡȘĲȒȖȚĮĲȘȞĲĮȤİȓĮțĮȚĮʌȡȩıțȠʌĲȘįȚİțʌİȡĮȓȦıȘĲȘȢİʌȚșİȫȡȘıȘȢ
24.-(1) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣıİțȐșİʌİȡȓʌĲȦıȘțĮĲȐĲȘȞȠʌȠȓĮ
ǼȟȠȣıȓĮĮțȪȡȦıȘȢȒ
ĮȞĮıĲȠȜȒȢĲȘȢȐįİȚĮȢ Ƞ İʌȚșİȦȡȘĲȒȢ İȓĲİ țĮĲȩʌȚȞ ȖİȞȠȝȑȞȘȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ  Ȓ țĮȚ  ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ İȓĲİ ȐȜȜȦȢʌȦȢ șİȦȡİȓ ȩĲȚ ʌĮȡĮȕȚȐȗȠȞĲĮȚ Ȓ įİȞ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĳȠȡȑĮ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ Ȓ ĲȦȞ  ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ
ıȤİĲȚțȒȑțșİıȘʌȡȠȢĲȘȞĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒ
(2) ǾĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒįȪȞĮĲĮȚȝİĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘĮʌȩĳĮıȒĲȘȢĮ ȃĮĮȞĮıĲİȓȜİȚ ĲȘȞȐįİȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȝȑȤȡȚȢȩĲȠȣȠȚıȣȞșȒțİȢȒ
ȠȚȜȩȖȠȚʌȠȣʌȡȠțȐȜİıĮȞĲȘȞĮȞĮıĲȠȜȒİțȜİȓȥȠȣȞȒĮʌȠțĮĲĮıĲĮșȠȪȞāȒ
ȕ ȞĮĮțȣȡȫıİȚĲȘȞȐįİȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
(3) ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȥȘ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ Ȓ ĮțȪȡȦıȘȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   Ș ĮȡȝȩįȚĮ
ĮȡȤȒ İʌȚįȓįİȚ ıĲȠ ĳȠȡȑĮ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ȖȡĮʌĲȒ İȚįȠʌȠȓȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩșİıȒ ĲȘȢ ȞĮ
İțįȫıİȚ ĲȑĲȠȚĮ ĮʌȩĳĮıȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ  ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȠȣȢ ȜȩȖȠȣȢ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚȐȢ ĲȘȢ țĮȚ  ʌĮȡȑȤİȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮĲĮįȚțĮȚȫȝĮĲĮʌȠȣȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚįȣȞȐȝİȚĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  
(4) ȅĳȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢıĲȠȞȠʌȠȓȠİʌȚįȓįİĲĮȚİȚįȠʌȠȓȘıȘįȣȞȐȝİȚĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  
ȑȤİȚĲȠįȚțĮȓȦȝĮȞĮʌȡȠȕİȓıİȖȡĮʌĲȑȢʌĮȡĮıĲȐıİȚȢʌȡȠȢĲȘȞĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒȝȑıĮ ıİįİțĮʌȑȞĲİ
 ȘȝȑȡİȢĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĲȘȢʌȡȠȢĮȣĲȩȞİʌȓįȠıȘȢĲȘȢİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ
ȉȒȡȘıȘ
ĮȡȤİȓȠȣ

25.-(1) ȅ ĳȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ İȡȖȠįȠĲİȓ  ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮȞ  
ĮȡȤİȚȠĳȪȜĮțĮ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ  ȑȤİȚ ĲȠ țĮșȒțȠȞ ȞĮ ĲȘȡİȓ  İʌȓıȘȝȠ șİȦȡȘȝȑȞȠ țĮȚ ĮȡȚșȝȘȝȑȞȠ ȕȚȕȜȓȠ
ĮʌȠĲİĳȡȫıİȦȞ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ țĮĲĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌȠĲİĳȡȫıİȚȢ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ țȑȞĲȡȠ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ.
(2) ȅȚțĮĲĮȤȦȡȓıİȚȢıĲȠĮȡȤİȓȠʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞȩʌȠȣİȓȞĮȚıȤİĲȚțȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮıĲȠȚȤİȓĮțĮȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȘȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ
Į ȉȠȞĮȡȚșȝȩĲȘȢȐįİȚĮȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢʌȠȣİțįȩșȘțİĮʌȩĲȠȞǲʌĮȡȤȠā
ȕ ĲȠȞ İȟĮȥȒĳȚȠ İȚįȚțȩ ĮȡȚșȝȩ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ʌȠȣ ȤĮȡȐııİĲĮȚ ıĲȠ ʌȣȡȓȝĮȤȠ ʌȜĮțȓįȚȠ ʌȠȣ
ıȣȞȠįİȪİȚĲȘıȠȡȩȝȑȤȡȚĲȘȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȘā
Ȗ ĲȠȩȞȠȝĮțĮȚĲȠĳȪȜȠĲȠȣĮʌȠĲİĳȡȦȝȑȞȠȣʌȡȠıȫʌȠȣā
į ĲȠİʌȐȖȖİȜȝĮĲȘįȚİȪșȣȞıȘțĮȚĲȘȞȘȜȚțȓĮĲȠȣĮʌȠĲİĳȡȦȝȑȞȠȣʌȡȠıȫʌȠȣā
İ țĮĲȐʌȩıȠĲȠĮʌȠĲİĳȡȦȝȑȞȠʌȡȩıȦʌȠȒĲĮȞȑȖȖĮȝȠȢȤȒȡȠȢȒĮȞȪʌĮȞįȡȠȢįȚĮȗİȣȖȝȑȞȠȢ
ȒıİįȚȐıĲĮıȘā
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ıĲ ĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮșĮȞȐĲȠȣĲȠȣĮʌȠĲİĳȡȦȝȑȞȠȣʌȡȠıȫʌȠȣā
ȗ ĲȠȩȞȠȝĮĲȠȣșİȝĮĲȠĳȪȜĮțĮā
Ș ĲȠȩȞȠȝĮĲȠȣİȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȣȚĮĲȡȠȪʌȠȣȑȤİȚİțįȫıİȚĲȠʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩșĮȞȐĲȠȣāțĮȚ
ș ĲȠȞĲȡȩʌȠȝİĲȠȞȠʌȠȓȠȑȤİȚįȚĮĲİșİȓȘĲȑĳȡĮİĳȩıȠȞĮȣĲȩȑȖȚȞİĮʌȩȒȝȑıȦĲȠȣțȑȞĲȡȠȣ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
(3) ȅ ĮȡȤİȚȠĳȪȜĮțĮȢ ĲȠȣțȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢșİȦȡİȓĲĮȚȦȢ ĮȡȝȩįȚȠȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȠįȩĲȘȢ ȖȚĮ
 ǿ ĲȠȣ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌİȡȓ ǹȡȤİȓȠȣ ȆȜȘșȣıȝȠȪ ȃȩȝȠȣ ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ İțȐıĲȠĲİ
 ǿ ĲȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ȓ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ țĮȚ ȣʌȑȤİȚ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȚ ĲĮ țĮșȒțȠȞĲĮ ʌȠȣ
 ǿ ĲȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞĮʌȩĲȠȞİȞȜȩȖȦȃȩȝȠ
62(ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
 ǿ ĲȠȣ
ȆȡȦĲȩțȠȜȜȠțĮȚ
țĮȞȩȞİȢȖȚĮĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

26.-(1) ȀȐșİĳȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȣȚȠșİĲİȓțĮȚİțįȓįİȚʌȡȠĲȠȪĮȡȤȓıİȚĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣțĮȞȩȞİȢȒțĮȚʌȡȦĲȩțȠȜȜȠĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĮ ȉȘȞȠȡȖȐȞȦıȘĲȘįȚĮȤİȓȡȚıȘțĮȚĲȚȢĲȘȡȘĲȑİȢįȚĮįȚțĮıȓİȢĲȠȣțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢā
ȕ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĲĮ ʌȡȠȞȩȝȚĮ țĮȚ ĲȚȢ İȣșȪȞİȢ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĲȦȞ
ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡİȣȡȓıțȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİĲȒ ĲȘȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȫȞİĳȠįȓȦȞȖȚĮĲȠȞĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ
(2) ȀȐșİ ĳȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ  įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İțįȓįİȚ  țĮȞȩȞİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ  ȐȜȜȠ șȑȝĮ ıȤİĲȚȗȩȝİȞȠ ȝİ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȞȩȞȦȞ
ʌȠȣİʌȚĲȡȑʌȠȣȞʌȠȜȜĮʌȜȑȢĮʌȠĲİĳȡȫıİȚȢĲĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ
(3) ȅ ĳȠȡȑĮȢ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣȚȠșȑĲȘıȘ țĮȚ ȑțįȠıȘ țĮȞȩȞȦȞ ȒțĮȚ
ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣȒȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȒĲȠȣȢȣʌȠȕȐȜİȚıĲȘȞĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒĮȞĲȓȖȡĮĳȠĮȣĲȫȞÂ
ĮȞȘĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒșİȦȡİȓȩĲȚȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİțĮȞȩȞĮȢȒȘİĳĮȡȝȠȖȒĮȣĲȠȪİȓȞĮȚȐįȚțĮʌĮȡȐȜȠȖĮ
ĮȞİʌȓĲȡİʌĲĮʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȐȒȠįȘȖȠȪȞıİįȚĮțȡȓıİȚȢȘĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒįȪȞĮĲĮȚȞĮįȚĮĲȐȟİȚȩʌȦȢĮ ȅ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȢțĮȞȩȞĮȢĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓȝȑȤȡȚĲȘȜȒȟȘȠȡȚıȝȑȞȘȢʌȡȠșİıȝȓĮȢā
ȕ Ƞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ țĮȞȩȞĮȢ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘșİȓ  ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ  ȠįȘȖȓİȢ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ
ʌȡȠȢĲȠĳȠȡȑĮțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢā
Ȗ ȠĳȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢıȣȝȝȠȡĳȦșİȓȒİĳĮȡȝȩıİȚ ĲȠȞțĮȞȩȞĮțĮĲȐĲȠȞĲȡȩʌȠ
ʌȠȣțĮșȠȡȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȘȞĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒāȒ
į ȠĳȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢʌĮȡȐıȤİȚʌȡȩıșİĲİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮĲȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ
țĮȞȩȞĮ
(4) ȅȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ ȣȚȠșİĲȠȪȝİȞȠȚ țĮȞȩȞİȢ ȒțĮȚ ĲȠ ʌȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ İȪțȠȜĮ ʌȡȠıȚĲȐ țĮȚ įȚĮșȑıȚȝĮ Įʌȩ ĲȠ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ıĲȠ ȣʌȠıĲĮĲȚțȩ ĲȠȣ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİʌȡȩıȦʌȠĲĮȗȘĲȒıİȚ

ȊʌȠȤȡȑȦıȘ
įȚĮĲȒȡȘıȘȢțĮȜȒȢ
țĮȚĮȟȚȩʌȚıĲȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

27.-(1) ȀȐșİĳȠȡȑĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȠĳİȓȜİȚȞĮįȚĮıĳĮȜȓȗİȚȩĲȚĲȠțȑȞĲȡȠ-

Į) ǻȚĮĲȘȡİȓĲĮȚʌȐȞĲȠĲİțĮșĮȡȩțĮȚıİțĮȜȒțĮĲȐıĲĮıȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢāțĮȚ
ȕ İȓȞĮȚıĲİȜİȤȦȝȑȞȠʌȐȞĲȠĲİȝİțĮĲȐȜȜȘȜȠıİĮȡȚșȝȩİȝʌİȚȡȓĮțĮȚȚțĮȞȩĲȘĲĮʌȡȠıȦʌȚțȩ
(2) ȅ ĳȠȡȑĮȢ  țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȜȜĮȖȒ

677

ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ İȡȖȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȩ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ĲȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠ
ıȣȞĲȠȝȩĲİȡȠįȣȞĮĲȩȝİĲȐĲȘȞĮȜȜĮȖȒȫıĲİȞĮțĮșȓıĲĮȚįȣȞĮĲȩȢȠȑȜİȖȤȠȢĲȘȢİʌȐȡțİȚĮȢțĮȚĲȘȢ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢĲȠȣʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ǼʌȚĳȪȜĮȟȘ
İĳĮȡȝȠȖȒȢȐȜȜȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ
ȞȠȝȠșİıȚȫȞ.

28. ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȂȑȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȦȞ
țȑȞĲȡȦȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ įİȞ ĮʌȠțȜİȓȠȣȞ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ İȜȑȖȤȠȣ ıĲĮ țȑȞĲȡĮ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮȚ Įʌȩ
ȐȜȜİȢțȣȕİȡȞȘĲȚțȑȢȣʌȘȡİıȓİȢȒĲȝȒȝĮĲĮȒĮȡȤȑȢĲȠʌȚțȒȢĮȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȚȢȐįİȚİȢ
ʌȠȣȑȤȠȣȞİțįȫıİȚıİĮȣĲȐįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİȐȜȜȘȢıİȚıȤȪȞȠȝȠșİıȓĮȢ
ȂǼȇȅȈVI
ȆȅǿȀǿȁǼȈǻǿǹȉǹȄǼǿȈ

ǹįȚțȒȝĮĲĮ
țĮȚʌȠȚȞȑȢ

29.-(1) ȆȡȩıȦʌȠĲȠȠʌȠȓȠĮ

ǿįȡȪİȚ Ȓ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮĲȐ ʌĮȡȐȕĮıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
ā

ȕ

ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚȒʌĮȡĮȜİȓʌİȚȞĮıȣȝȝȠȡĳȦșİȓȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣā

Ȗ

ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚȒʌĮȡĮȜİȓʌİȚȞĮıȣȝȝȠȡĳȦșİȓȝİįȚĮĲĮȖȒșĮȞĮĲȚțȠȪĮȞĮțȡȚĲȒįȣȞȐȝİȚĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣā

į

ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ʌĮȡĮȜİȓʌİȚ ȞĮ țȜİȓıİȚ țĮȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡȒıİȚ țȜİȚıĲȩ țȑȞĲȡȠ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ İȓȞĮȚ ĳȠȡȑĮȢ țĮȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ȜȘĳșİȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩĳĮıȘ
ĮȞĮıĲȠȜȒȢȒĮțȪȡȦıȘȢĲȘȢȐįİȚĮȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢįȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣā

İ

ʌĮȡĮțȦȜȪİȚ Ȓ ʌĮȡİȝʌȠįȓȗİȚ ĲȠȞ İʌȚșİȦȡȘĲȒ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȣȞȐȝİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣİȞȑȡȖİȚĮĲȘȞȠʌȠȓĮȠİʌȚșİȦȡȘĲȒȢșİȦȡİȓıțȩʌȚȝȘā

ıĲ

ʌĮȡĮȜİȓʌİȚȞĮıȣȝȝȠȡĳȦșİȓʌȡȠȢȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİĮʌĮȓĲȘıȘʌȡȠıȘțȩȞĲȦȢİʌȚȕĮȜȜȩȝİȞȘ
įȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣāȒ

(ȗ)

ȤȦȡȓȢ İȪȜȠȖȘ ĮȚĲȓĮ ʌĮȡĮȜİȓʌİȚ ȞĮ įȫıİȚ ıĲȠȞ İʌȚșİȦȡȘĲȒ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȕȠȒșİȚĮ Ȓ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮĲȘȞȠʌȠȓĮİȪȜȠȖĮĲȠȣȗȘĲȐ ȖȚĮıțȠʌȠȪȢİțʌȜȒȡȦıȘȢĲȦȞțĮșȘțȩȞĲȦȞĲȠȣ
įȣȞȐȝİȚĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣȒĲȦȞȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ

İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮįȓțȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ĳȣȜȐțȚıȘ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ ȑȟȚ   ȝȒȞİȢ Ȓ ıİ ȤȡȘȝĮĲȚțȒ ʌȠȚȞȒ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ
įȑțĮȤȚȜȚȐįİȢİȣȡȫ ¼ ȒțĮȚıĲȚȢįȪȠĮȣĲȑȢʌȠȚȞȑȢ
(2) ȆȡȩıȦʌȠĲȠȠʌȠȓȠʌĮȡȑȤȠȞĲĮȢȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮʌȡȠȕĮȓȞİȚıİįȒȜȦıȘȘȠʌȠȓĮ
ȖȞȦȡȓȗİȚ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĮȞĮȜȘșȒȢ Ȓ ʌĮȡĮʌȜĮȞȘĲȚțȒ Ȓ ĮȞĮțȡȚȕȒȢ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘțĮĲĮįȓțȘȢĲȠȣȣʌȩțİȚĲĮȚıİĳȣȜȐțȚıȘȖȚĮȤȡȠȞȚțȩįȚȐıĲȘȝĮʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠȣȢ
ȑȟȚ  ȝȒȞİȢȒıİ ȤȡȘȝĮĲȚțȒʌȠȚȞȒʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȚȢįȑțĮȤȚȜȚȐįİȢİȣȡȫ ¼ ȒțĮȚıĲȚȢ
įȪȠĮȣĲȑȢʌȠȚȞȑȢ
(3) ȅȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ įİȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȡȝȘȞİȣșȠȪȞ ȩĲȚ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȡȫĲȘıȘ Ȓ ȞĮ įȫıİȚ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȘȠʌȠȓĮįȣȞĮĲȩȞĮĲȠİȞȠȤȠʌȠȚȒıİȚ
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ
ĮĳĮȓȡİıȘȢ
ȠȡȖȐȞȦȞ
țĮțȩȖȠȣıĲȦȞȒ
ʌȡȠıȕȜȘĲȚțȫȞ
įȚĮĳȘȝȓıİȦȞțĮȚ
ȐȜȜȦȞĮșȑȝȚĲȦȞ
ʌȡĮțĲȚțȫȞ

30.-(1) ǹʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚıİȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİĳȠȡȑĮțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ-

Į

ȃĮĮĳĮȚȡİȓȒȞĮİʌȚĲȡȑʌİȚĲȘȞĮĳĮȓȡİıȘȠȡȖȐȞȦȞĮʌȩĮȞșȡȫʌȚȞȠȜİȓȥĮȞȠā

ȕ

ȞĮ įȚĮĳȘȝȓȗİȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ țĮțȩȖȠȣıĲȠ țĮȚ ʌȡȠıȕȜȘĲȚțȩ ĲȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ĮȟȚȠʌȡȑʌİȚĮȢ
ĲȘȢȗȦȒȢȒĲȠȣșĮȞȐĲȠȣĲȚȢȣʌȘȡİıȓİȢĲȚȢȠʌȠȓİȢʌȡȠıĳȑȡİȚÂ

678

Ȗ

ȞĮ İʌȚįȚȫțİȚ Ȓ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ĮȞȐșİıȘ ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ Ȓ İȡȖĮıȓĮȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ȝİ
ĮșȑȝȚĲĮ ȝȑıĮ ȚįȓȦȢ ȝİ ĲȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĲȡȓĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ıİ țȣȕİȡȞȘĲȚțȐ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȐ
ȚįȡȪȝĮĲĮțĮȚȞȠıȠțȠȝİȓĮʌȠȣİȞİȡȖȠȪȞİȓĲİȐȝİıĮİȓĲİȑȝȝİıĮȖȚĮȜȠȖĮȡȚĮıȝȩĲȠȣ

(2) īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ȗ  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   Ƞ ȩȡȠȢ ©ĮșȑȝȚĲĮ ȝȑıĮª
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ Ȓ ʌȡȠıĳȠȡȐ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ȐȝİıĮ Ȓ ȑȝȝİıĮ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ʌȡȠȝȒșİȚĮȢįȫȡȠȣȑțʌĲȦıȘȢȒȐȜȜȠȣȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪĮȞĲĮȜȜȐȖȝĮĲȠȢıİȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİʌȡȩıȦʌȠ
Ȓ ĲȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĳȚȜȚțȠȪ Ȓ ıȣȖȖİȞȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȫıĲİ ĮȣĲȩ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ıȣıĲȐıİȚȢ
ȫıĲİĮȞșȡȫʌȚȞȘıȠȡȩȢȞĮȠįȘȖİȓĲĮȚʌȡȠȢıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮȖȚĮįȚȐșİıȘ
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ İįȐĳȚȠ įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİȚ Ȓ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ ȝȑıȦȞ
įȚĮĳȒȝȚıȘȢ Ȓ ĲȚȢ țĮȞȠȞȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ  įȚĮȤİȚȡȚıĲȫȞ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡȦȞ
țĮȚĲȦȞȖȡĮĳİȓȦȞțȘįİȚȫȞ
(3) ȀȐșİ ĳȠȡȑĮȢ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚȐĲĮȟȘ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ
  İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠȢ ʌȠȚȞȚțȠȪ ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ țĮȚ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮįȓțȘȢ ĲȠȣ, ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ĳȣȜȐțȚıȘ
ʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠȣȢȑȟȚ  ȝȒȞİȢȒıİȤȡȘȝĮĲȚțȒʌȠȚȞȒʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȚȢįȑțĮȤȚȜȚȐįİȢ
İȣȡȫ ¼ ȒțĮȚıĲȚȢįȪȠĮȣĲȑȢʌȠȚȞȑȢ
(4) ȉȠ ĮįȓțȘȝĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ Ȗ  ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   įȚĮʌȡȐĲĲİȚ ȦȢ
ĮȣĲȠȣȡȖȩȢ țĮȚ ȩʌȠȚȠȢ ıȣȞįȡȐȝİȚ Ȓ ȕȠȘșȐ  ȝİ ĮșȑȝȚĲĮ ȝȑıĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĳȠȡȑĮ țȑȞĲȡȠȣ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ıĲȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ  ĮȞȐșİıȘȢ ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ Ȓ İȡȖĮıȓĮȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮȚ ĲȠ
ʌȡȩıȦʌȠ ĮȣĲȩ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮįȓțȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȠȚȞȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ
İįȐĳȚȠ  
ǼȣșȪȞȘ
įȚİȣșȣȞĲȫȞ
ĮȟȚȦȝĮĲȠȪȤȦȞ
țȜʌ
ȞȠȝȚțȫȞ
ʌȡȠıȫʌȦȞ

31.-(1) ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣʌȡȩıȦʌȠȣʌĮȖȩȝİȞȠ
ıĲȘȞİʌȠʌĲİȓĮįȚİȣșȣȞĲȒȒĮȟȚȦȝĮĲȠȪȤȠȣȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣ ȒȐȜȜȠȣĳȣıȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣʌȠȣ
ȑȤİȚ ĲȘȞ İȟȠȣıȓĮ ȜȒȥȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ Ȓ İȜȑȖȤȠȣ ıĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ įȚĮʌȡȐȟİȚ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ
ĲȠȣȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİĮʌȩĲĮĮįȚțȒȝĮĲĮʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȠȞʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠ
ĲȩĲİȠįȚİȣșȣȞĲȒȢȒȠĮȟȚȦȝĮĲȠȪȤȠȢĲȠȣȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣȒĲȠĳȣıȚțȩʌȡȩıȦʌȠʌȠȣȑȤİȚĲȘȞ
İȟȠȣıȓĮ ȜȒȥȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ Ȓ İȜȑȖȤȠȣ ıĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠȚ ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘțĮĲĮįȓțȘȢĲȠȣȢ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚıİĳȣȜȐțȚıȘʌȠȣįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠȣȢȑȟȚ  ȝȒȞİȢȒıİ
ȤȡȘȝĮĲȚțȒ ʌȠȚȞȒ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ įȑțĮ ȤȚȜȚȐįİȢ İȣȡȫ ¼  Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ĮȣĲȑȢ
ʌȠȚȞȑȢ
(2) ȉȠʌȡȩıȦʌȠʌȠȣĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  ȣʌȑȤİȚʌȠȚȞȚțȒİȣșȪȞȘİĳȩıȠȞ-

ǼȣșȪȞȘȞȠȝȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ.

Į

īȞȫȡȚȗİ Ȓ ȩĳİȚȜİ ȞĮ ȖȞȦȡȓȗİȚ ȠĲȚįȒʌȠĲİ ıȤİĲȚțȩ ȝİ ĲȠ ĮįȓțȘȝĮ ʌȠȣ įȚȑʌȡĮȟİ ĲȠ
ʌȡȩıȦʌȠʌȠȣȕȡȓıțİĲĮȚıĲȘȞİʌȠʌĲİȓĮĲȠȣÚțĮȚ

ȕ

ʌĮȡȑȜİȚȥİ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĲȡȠʌȒ ĲȠȣ ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  

32.-(1) ȀȐșİ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ȣʌȑȤİȚ İȣșȪȞȘ țĮȚ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȚȦȤșİȓ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ĮįȓțȘȝĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȚĮʌȡȐĲĲİĲĮȚ ʌȡȠȢ ȩĳİȜȩȢ ĲȠȣ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İȞİȡȖİȓ İȓĲİ
ĮĲȠȝȚțȐİȓĲİȦȢȝȑȜȠȢȠȡȖȐȞȠȣȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣțĮȚʌȠȣțĮĲȑȤİȚİȞĲȩȢĲȠȣȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣ
șȑıȘȕĮıȚȗȩȝİȞȘĮ

ȈİİȟȠȣıȓĮĮȞĲȚʌȡȠıȫʌİȣıȘȢĲȠȣȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣÚ

ȕ

ıİİȟȠȣıȓĮȜȒȥȘȢĮʌȠĳȐıİȦȞȖȚĮȜȠȖĮȡȚĮıȝȩĲȠȣȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣÚȒ

Ȗ

ıİİȟȠȣıȓĮĮıțȒıİȦȢİȜȑȖȤȠȣĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİĲȠȞȠȝȚțȩʌȡȩıȦʌȠ

(2) ȀȐșİ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȚȦȤșİȓ țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș İȜȜȚʌȒȢ
İʌȚĲȒȡȘıȘ Ȓ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ İț ȝȑȡȠȣȢ İȞȩȢ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ   ȑȤİȚ
țĮĲĮıĲȒıİȚ įȣȞĮĲȒ ĲȘ įȚȐʌȡĮȟȘ ĲȠȣ ĮįȚțȒȝĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ȩĳİȜȠȢ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ Įʌȩ
ʌȡȩıȦʌȠĲȠȠʌȠȓȠĲİȜİȓȣʌȩĲȘȞİȟȠȣıȓĮĲȠȣ
ȃȠİȓĲĮȚȩĲȚȘİȣșȪȞȘĲȠȣȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣįȣȞȐȝİȚĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȐȡșȡȠȣȖȚĮȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ĮįȓțȘȝĮįİȞĮʌȠțȜİȓİȚĲȘȞʌȠȚȞȚțȒįȓȦȟȘĳȣıȚțȫȞʌȡȠıȫʌȦȞȖȚĮĲȠĮįȓțȘȝĮĮȣĲȩ

679

ǴįȡȣıȘțĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
țȑȞĲȡȦȞ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ĮʌȩįȒȝȠȣȢȒ
țȠȚȞȩĲȘĲİȢ

33. ǻȒȝȠȚȒțȠȚȞȩĲȘĲİȢĮȣĲȠĲİȜȫȢȒıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİȐȜȜȠȣȢȖİȚĲȠȞȚțȠȪȢȒȩȝȠȡȠȣȢįȒȝȠȣȢ
ȒțȠȚȞȩĲȘĲİȢįȪȞĮĲĮȚĲȘȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȘȢȠȚțİȓĮȢĮȣĲȫȞȞȠȝȠșİıȓĮȢțĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİ
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ȞĮ ʌȡȠȦșȠȪȞ ĲȘȞ  ȓįȡȣıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țȑȞĲȡȦȞ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ıĲȘ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ
țİȡįȠıțȠʌȚțȠȪ Ȓ ȝȘ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȣʌȑȤİȚ ȦȢ ĳȠȡȑĮȢ țİȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĲȚȢ İȣșȪȞİȢ țĮȚ ĲĮ
țĮșȒțȠȞĲĮʌȠȣʌȡȠțȪʌĲȠȣȞĮʌȩĲȘȓįȡȣıȘțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣțȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ.

ȆȡȠșİıȝȓĮ
ȑțįȠıȘȢȐįİȚĮȢ
 ǿ ĲȠȣ

34.-(1) ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣİįĮĳȓȠȣ  ĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣʌİȡȓĲȘȢǼȜİȣșİȡȓĮȢ
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢȆĮȡȩȤȦȞȊʌȘȡİıȚȫȞțĮȚĲȘȢǼȜİȪșİȡȘȢȀȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞȊʌȘȡİıȚȫȞȃȩȝȠȣȠȚ
įȚĮĲȣʌȫıİȚȢȤȠȡȒȖȘıȘȢȐįİȚĮȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣİȟİĲȐȗȠȞĲĮȚȤȦȡȓȢțĮșȣıĲȑȡȘıȘțĮȚıİțȐșİʌİȡȓʌĲȦıȘİȞĲȩȢ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȑȟȚ   ȝȘȞȫȞ Ș ȠʌȠȓĮ  ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĲȘȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ ıĲȠ İįȐĳȚȠ   ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ
(2) ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣįİȞȣʌȐȡȟİȚĮʌȐȞĲȘıȘȖȚĮĲȘȞȑțįȠıȘĲȘȢĮȚĲȠȪȝİȞȘȢȐįİȚĮȢİȞĲȩȢĲȘȢ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢʌȠȣțĮșȠȡȓȗİĲĮȚıĲȠİįȐĳȚȠ  ȘȐįİȚĮșİȦȡİȓĲĮȚȩĲȚȑȤİȚȤȠȡȘȖȘșİȓ
(3) īȚĮ țȐșİ ĮȓĲȘıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȐįİȚĮȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ĲȠ ıȣȞĲȠȝȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ ȕİȕĮȓȦıȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚĮ

Ǿ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘıĲȠİįȐĳȚȠ  ʌȡȠșİıȝȓĮĮʌȐȞĲȘıȘȢā

ȕ

ĲĮȝȑıĮȑȞȞȠȝȘȢʌȡȠıĲĮıȓĮȢʌȠȣįȚĮșȑĲİȚȠĮȚĲȘĲȒȢıİʌİȡȓʌĲȦıȘĮȡȞȘĲȚțȒȢĮʌȐȞĲȘıȘȢ
ĲȘȢĮȡȝȩįȚĮȢĮȡȤȒȢāțĮȚ

Ȗ

ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȚ ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ įȒȜȦıȘ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ
ĮʌȐȞĲȘıȘȢİȞĲȩȢ ĲȘȢʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢʌȡȠșİıȝȓĮȢȘȐįİȚĮșİȦȡİȓĲĮȚȩĲȚȑȤİȚȤȠȡȘȖȘșİȓ

(4) ǾĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒȖȚĮıțȠʌȠȪȢȤȠȡȒȖȘıȘȢĲȘȢĮȚĲȠȪȝİȞȘȢȐįİȚĮȢįȪȞĮĲĮȚȞĮĮʌĮȚĲȒıİȚĲȘȞ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİİȖȖȡȐĳȦȞıĲȘȞʌȡȦĲȩĲȣʌȒĲȠȣȢȝȠȡĳȒıĲȚȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢʌȠȣĮȣĲȐ
İțįȓįȠȞĲĮȚ ĮʌȩȐȜȜȘĮȡȤȒȒȠȡȖĮȞȚıȝȩ
(5) ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȠțĮșȠȡȚıȝȩȢĲȦȞțȡȚĲȘȡȓȦȞĲȦȞʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞĲȦȞȩȡȦȞȒțĮȚĲȦȞ
ĲİȜȫȞ ȑțįȠıȘȢ ȐįİȚĮȢ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıȝȩȢ  ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȦȞ İʌȚȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ
ĲİȜȫȞ Ȓ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣ ĮȞĮĲȓșİĲĮȚ ıĲȘ įȚĮțȡȚĲȚțȒ
İȟȠȣıȓĮ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ ĮȣĲȒ įȘȝȠıȚȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȒ ĲȘȢ ĮȣĲȒ ʌȡȠĲȠȪ ĲȘ șȑıİȚ ıİ
İĳĮȡȝȠȖȒĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȑȞĮȞ  ȝȒȞĮʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢȝİįȘȝȠıȓİȣıȘıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮ
ĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
ǼȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȫȞĮʌȩ
ĲȠȞȊʌȠȣȡȖȩ

35. ȅȊʌȠȣȡȖȩȢįȪȞĮĲĮȚȝİȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȒĲȠȣʌȠȣįȘȝȠıȚİȪİĲĮȚıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮ
ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ ȞĮ İȟȠȣıȚȠįȠĲİȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȜİȚĲȠȣȡȖȩ Ȓ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ǼıȦĲİȡȚțȫȞȞĮĮıțȠȪȞȣʌȩĲȘȞİʌȠʌĲİȓĮĲȠȣĲȚȢįȣȞȐȝİȚĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩȝȠȣİȟȠȣıȓİȢțĮȚĲĮ
țĮșȒțȠȞĲĮĲȘȢĮȡȝȩįȚĮȢĮȡȤȒȢ

ǼȟȠȣıȓĮȑțįȠıȘȢ
ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ

36.-   ȉȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțįȓįİȚ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ǼʌȓıȘȝȘ ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ țȐșİ șȑȝĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ
ʌĮȡȩȞĲĮȃȩȝȠȤȡİȚȐȗİĲĮȚȒİʌȚįȑȤİĲĮȚțĮșȠȡȚıȝȠȪțĮȚȖȚĮĲȘȞțĮȜȪĲİȡȘİĳĮȡȝȠȖȒĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞ
ĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȃȩȝȠȣ
(2) ȋȦȡȓȢ İʌȘȡİĮıȝȩ ĲȘȢ ȖİȞȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ   ȀĮȞȠȞȚıȝȠȓ ʌȠȣ
İțįȓįȠȞĲĮȚȝİȕȐıȘĲȠʌĮȡȩȞȐȡșȡȠȝʌȠȡİȓȞĮĮĳȠȡȠȪȞ-

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿ

Į

ȈİȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİĮȚĲȒıİȚȢȒȑȖȖȡĮĳĮȝȘʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠȆĮȡȐȡĲȘȝĮǿĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣĲȠȣĲȪʌȠȣțĮȚĲȠȣʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣĮȣĲȫȞțĮȚĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
ʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȐÂ

ȕ

ıĲȘȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ĲȘȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢıȠȡȠȪÂ

Ȗ

ıĲȚȢ İȚįȚțȩĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ĲĮ ĳȑȡİĲȡĮ Ȓ ĲȠȣȢ ȣʌȠįȠȤİȓȢ
ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪ țĮȚ ıĲȠ ȤİȚȡȚıȝȩ țĮȚ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĮȣĲȫȞ ʌȡȚȞ Ȓ țĮĲȐ ĲȘȞ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘÂ

680

ǲȞĮȡȟȘĲȘȢ
ȚıȤȪȠȢĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȃȩȝȠȣ

į

ıĲȚȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ įȚȐșİıȘȢ  ĲȘȢ ĲİĳȡȠįȩȤȠȣ  Ȓ ĲȘȢ ĲȑĳȡĮȢ țĮȚ ĲȚȢ
ʌȡȠȣʌȠșȑıİȚȢ țĮȚ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ȑțįȠıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǲʌĮȡȤȠ ĲȦȞ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 
ĮʌĮȚĲȠȣȝȑȞȦȞĮįİȚȫȞā

İ

ıĲĮİȚįȚțȩĲİȡĮʌȡȩĲȣʌĮțĮȚıĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚȖȚĮĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
țĮȚıȣȞĲȒȡȘıȘĲȦȞȤȫȡȦȞĲȦȞĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡȦȞÂ

ıĲ

ıĲȚȢ İȚįȚțȩĲİȡİȢ ıȤİįȚĮıĲȚțȑȢ įȠȝȚțȑȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȜȘȡȠȪȞȒȞĮȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞȠȚĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡİȢÂ

ȗ

ıĲȠȞĲȪʌȠĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞțĮȚĲȦȞĮȡȤİȓȦȞʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚıĲȠțȠȚȞȩ
ȒıİıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮȝȑȜȘĲȠȣțȠȚȞȠȪțĮȚıĲȠȞĲȡȩʌȠțĮȚȤȡȩȞȠĲȘȢĮʌȠțȐȜȣȥȘȢÂ

Ș

ıĲȚȢįȚİȣțȠȜȪȞıİȚȢțĮȚıĲȚȢȣʌȘȡİıȓİȢʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚĮʌȩĲȠĳȠȡȑĮțȑȞĲȡȠȣ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢā

ș

ıĲĮ İȜȐȤȚıĲĮ İʌȓʌİįĮ ıĲİȜȑȤȦıȘȢ ĲȦȞ țȑȞĲȡȦȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲĮ
ʌȡȠıȩȞĲĮ ĲȘȞ İȝʌİȚȡȓĮ țĮȚ ĲȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ĲȠȣȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ
įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲȐĲȠȣȢ

37. ȅʌĮȡȫȞȃȩȝȠȢĲȓșİĲĮȚıİȚıȤȪıİȘȝİȡȠȝȘȞȓĮʌȠȣțĮșȠȡȓȗİȚĲȠȊʌȠȣȡȖȚțȩȈȣȝȕȠȪȜȚȠ,
ȝİȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȒĲȠȣʌȠȣįȘȝȠıȚİȪİĲĮȚıĲȘȞǼʌȓıȘȝȘǼĳȘȝİȡȓįĮĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿ
ȂǼȇȅȈǹ
>ǱȡșȡȠ 7)]
ȅȆǼȇǿȉǾȈǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈǹȃĬȇȍȆǿȃǾȈȈȅȇȅȊȃȅȂȅȈ
ǹǻǼǿǹǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈ

ǼȖȫȠǲʌĮȡȤȠȢ«««««««««««««««««««««««...............................,
ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢ ȖȚĮ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ ĲȘȢ ıȠȡȠȪ ĲȠȣ  ««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««« ʌȜȒȡİȢ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ  Įȡ ǻȉ 
ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ««««««««««««««««««««««««««« Ƞ ȠʌȠȓȠȢ įȚȑȝİȞİ ıĲȘȞ Ƞįȩ
«««««««««««««««««««Įȡ««««««««««««««««  ĲȠȣ ǻȒȝȠȣȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ
«««««««««««««««««««««««««««««««««« İțįȓįȦ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȐįİȚĮ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

ȖȚĮ

ȞĮ

ĮʌȠĲİĳȡȦșİȓ

ıĲȠ

țȑȞĲȡȠ

ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

ȝİ

ĲȘȞ

İʌȦȞȣȝȓĮ

©««««««««««««««««««««««««««««««ª ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘȞ Ƞįȩ
«««««««««««««««««««««««««««««««Įȡ««« ĲȠȣ ǻȒȝȠȣȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ
«««««««««««««««««««««««««««
ǾĮʌȠĲȑĳȡȦıȘșĮʌȡȑʌİȚȞĮʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓĲȠıȣȞĲȠȝȩĲİȡȠįȣȞĮĲȩȞĮȜȜȐȩȤȚıİȜȚȖȩĲİȡȠĮʌȩ ʌȑȞĲİ
  ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȠ șȐȞĮĲȠ ĲȠȣ ĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢ İțĲȩȢ  ĮȞ ȣʌȐȡȟİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ǻȚİȣșȣȞĲȒ
ǿĮĲȡȚțȫȞȊʌȘȡİıȚȫȞțĮȚȊʌȘȡİıȚȫȞǻȘȝȩıȚĮȢȊȖİȓĮȢȘȠʌȠȓĮİʌȚȕȐȜȜİĲĮȚȖȚĮȜȩȖȠȣȢįȘȝȩıȚĮȢȣȖİȓĮȢ

ǾʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓıĮȐįİȚĮĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢĳȑȡİȚĲȠȞĮȡȚșȝȩ««««««
ȊʌȠȖȡ««««««««««««««««
Ǿȝİȡ«««««««««««««««
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ȂǼȇȅȈǺ
>ǱȡșȡȠ  @
ȅȆǼȇǿȉǾȈǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈǹȃĬȇȍȆǿȃǾȈ ȈȅȇȅȊ ȃȅȂȅȈ
ǹǿȉǾȈǾīǿǹǹǻǼǿǹȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈȀǼȃȉȇȅȊǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈ
īǿǹĭȊȈǿȀǹȆȇȅȈȍȆǹ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǹǿȉȅȊȃȉȅȈ ȀǹȉȅȋȅȊȊȆȅȈȉǹȉǿȀȅȊ 
ȅ± ǾǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǵȞȠȝĮȆĮĲȑȡĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȆĮĲȑȡĮ

ǵȞȠȝĮȂȘĲȑȡĮȢ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȂȘĲȑȡĮȢ

ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ
ǹȡȚșǻİȜĲȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ǹĭȂ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ

ȉȘȜ

ȅįȩȢ

ǹȡȚș
ǻȞıȘǾȜİțĲȡ
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
Ǽmail):

Fax:

ȉȀ

ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠȣʌȠıĲĮĲȚțȩįİȞİȓȞĮȚȚįȚȩțĲȘĲȠʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚʌȚȠțȐĲȦĲĮıĲȠȚȤİȓĮĲȠȣȚįȚȠțĲȒĲȘ:

ȅ± ǾǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǵȞȠȝĮȆĮĲȑȡĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȆĮĲȑȡĮ

ǵȞȠȝĮȂȘĲȑȡĮȢ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȂȘĲȑȡĮȢ

ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ
ǹȡȚșǻİȜĲȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ǹĭȂ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ

ȉȘȜ

ȅįȩȢ
Fax:

ǹȡȚș
ǻȞıȘǾȜİțĲȡ
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
Ǽmail):

ȉȀ
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īǿǹȃȅȂǿȀǹȆȇȅȈȍȆǹ
ǼĲĮȚȡİȓĮȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȩȢ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚĮȞȐȜȠȖĮ /ǱȜȜȠ
ȉȠȣʌȠıĲĮĲȚțȩİȓȞĮȚȚįȚȩțĲȘĲȠȃĮȚȩȤȚ
ǹȞȩȤȚȞĮʌĮȡĮĲİșȠȪȞĲĮıĲȠȚȤİȓĮĲȠȣȚįȚȠțĲȒĲȘʌȚȠțȐĲȦ

ȅ± ǾǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǵȞȠȝĮȆĮĲȑȡĮ

ǼʌȫȞȣȝȠȆĮĲȑȡĮ

ǵȞȠȝĮȂȘĲȑȡĮȢ

ǼʌȫȞȣȝȠȂȘĲȑȡĮȢ

ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ

ǹȡȚșǻİȜĲȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ǹĭȂ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ
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ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ

ȅįȩȢ

ǹȡȚș

ȉȀ

ȉȘȜ

Fax:

ǻȞıȘǾȜİțĲȡȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
Ǽmail):

ǹȡȂȘĲȡȫȠȣǼȖȖȡĮĳȒȢ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ
ǹȡĭȆǹ
ǻȚİȪșȣȞıȘ:
ȉȘȜ:
ĭĮȟ:
ǻȞıȘǾȜİțĲȡȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
Ǽmail):
ǻȚİȣșȣȞĲȒȢǼĲĮȚȡİȓĮȢȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ:
ǹȡȚșǻİȜĲȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢǻȚİȣșȣȞĲȒ
ȈĳȡĮȖȓįĮǼĲĮȚȡİȓĮȢȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ
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ȈȉȅǿȋǼǿǹȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃȅȊǻǿǼȊĬȊȃȉǾȀǼȃȉȇȅȊǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈ
ȅ± ǾǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǵȞȠȝĮȆĮĲȑȡĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȆĮĲȑȡĮ

ǵȞȠȝĮȂȘĲȑȡĮȢ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȂȘĲȑȡĮȢ

ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ:
ǹȡȚșǻİȜĲȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ǹĭȂ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ

ȅįȩȢ

ǹȡȚș
ǻȞıȘǾȜİțĲȡ
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
Ǽmail):

Fax:

ȉȘȜ

ȉȀ

ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼ
ȉǾȃǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈĬǼǿ

ȃǹǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(6 )
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ

1.ȉȓĲȜȠȢȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ
2. ȀĮĲȩȥİȚȢȣʌȠıĲĮĲȚțȠȪ
3. ȆȠȜİȠįȠȝȚțȒǱįİȚĮ
3. ǱįİȚĮȠȚțȠįȠȝȒȢ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩȉİȜȚțȒȢǲȖțȡȚıȘȢĲȘȢ
ȅȚțȠįȠȝȒȢ
ȉȑȜȠȢİȟȑĲĮıȘȢĲȘȢǹȓĲȘıȘȢȪȥȠȣȢ¼100

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǾĮȓĲȘıȘıȣȞȠįİȪİĲĮȚȝİĲȠȞİȞȠȝȚıȝȑȞȠĲȑȜȠȢİȟȑĲĮıȘȢĲȘȢĮȓĲȘıȘȢȪȥȠȣȢ¼ȖȚĮĲȘįȚİĲȒįȚȐȡțİȚĮȚıȤȪȠȢĲȘȢ
ȐįİȚĮȢ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ««««««««««««
Ǿȝİȡ««.............««......................
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ȂǼȇȅȈī
[ǱȡșȡȠ7(5)]
ȅȆǼȇǿȉǾȈǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈǹȃĬȇȍȆǿȃǾȈ ȈȅȇȅȊ ȃȅȂȅȈ
ǹǻǼǿǹȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈȀǼȃȉȇȅȊǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈ

Ȃİ

ĲȠ

ʌĮȡȩȞ

ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ

ȩĲȚ

ĲȠ

ȀȑȞĲȡȠ

ǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

İʌȦȞȣȝȓĮ««««««««

ȝİ
ıĲȘ

ĲȘȞ

įȚİȪșȣȞıȘ

«««««««««««««««««««««««««««« ȝİ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȠȞ««««««««««««««,
Įȡǻȉ./

ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ««««««««.............................. Įʌȩ«««««««««««««««««

įȚİȪșȣȞıȘ 

țĮȚ

«««................

ȚįȚȠțĲȒĲȘ

ĲȠȞ«««««««««««««««««««««,

Įȡǻȉ

ʌȜȒȡȘȢ

ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ

Įʌȩ««««««««««««««««««« ʌȜȒȡȘȢįȚİȪșȣȞıȘ ȑȤİȚȚțĮȞȠʌȠȚȒıİȚĲȠȞ

ȊʌȠȣȡȖȩǼıȦĲİȡȚțȫȞȩĲȚįȚțĮȚȠȪĲĮȚȞĮİȖȖȡĮĳİȓțĮȚȞĮȜİȚĲȠȣȡȖİȓȦȢȀȑȞĲȡȠǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮțĮȚȩĲȚ
ĲȠ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ ȀȑȞĲȡȠ ǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮĲĮȤȦȡȓıĲȘțİ įİȩȞĲȦȢ ıĲȠ ıȤİĲȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ʌȠȣ ĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ
ǼıȦĲİȡȚțȫȞțĮȚįȚțĮȚȠȪĲĮȚȞĮȜİȚĲȠȣȡȖİȓȦȢĲȑĲȠȚȠİȞĲȩȢĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢȖȚĮįȚİĲȒʌİȡȓȠįȠĮȡȤȠȝȑȞȘȢĮʌȩıȒȝİȡĮ
««««««««««««țĮȚȝİįȣȞĮĲȩĲȘĲĮĮȞĮȞȑȦıȘȢĲȘȢȐįİȚĮȢȖȚĮʌİȡĮȚĲȑȡȦįȚİĲİȓȢʌİȡȚȩįȠȣȢȞȠȠȣȝȑȞȠȣȩĲȚ
įİȞșĮıȘȝİȚȦșİȓȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİʌĮȡȐȕĮıȘĲȘȢıȤİĲȚțȒȢȞȠȝȠșİıȓĮȢțĮĲȐĲȘȞțȡȓıȘĲȠȣȊʌȠȣȡȖȠȪǼıȦĲİȡȚțȫȞ
ǾʌĮȡĮȤȦȡȘșİȓıĮȐįİȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĳȑȡİȚĲȠȞĮȡȚșȝȩ«««««««««««««««««

ȊʌȠȖȡĮĳȒ ..«««...............«..............««««
Ǿȝİȡ«««««««««.............................««

687
ȂǼȇȅȈǻ
(ǱȡșȡȠ18)
ȅȆǼȇǿȉǾȈǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈǹȃĬȇȍȆǿȃǾȈ ȈȅȇȅȊ ȃȅȂȅȈ
ǹǿȉǾȈǾīǿǹǹȃǹȃǼȍȈǾȉǾȈǹǻǼǿǹȈȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈȀǼȃȉȇȅȊǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈ
īǿǹĭȊȈǿȀǹȆȇȅȈȍȆǹ
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ ȀǹȉȅȋȅȊȊȆȅȈȉǹȉǿȀȅȊ 
ȅ± ǾǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǵȞȠȝĮȆĮĲȑȡĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȆĮĲȑȡĮ

ǵȞȠȝĮȂȘĲȑȡĮȢ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȂȘĲȑȡĮȢ

ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ
ǹȡȚșǻİȜĲȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ǹĭȂ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ

ȉȘȜ

ȅįȩȢ

ǹȡȚș
ǻȞıȘǾȜİțĲȡ
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
Ǽmail):

Fax:

ȉȀ

ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠȣʌȠıĲĮĲȚțȩįİȞİȓȞĮȚȚįȚȩțĲȘĲȠʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚʌȚȠțȐĲȦĲĮıĲȠȚȤİȓĮĲȠȣȚįȚȠțĲȒĲȘ:
ȅ± ǾǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǵȞȠȝĮȆĮĲȑȡĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȆĮĲȑȡĮ

ǵȞȠȝĮȂȘĲȑȡĮȢ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȂȘĲȑȡĮȢ

ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ
ǹȡȚșǻİȜĲȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ǹĭȂ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ

ȉȘȜ

ȅįȩȢ

Fax:

ǹȡȚș
ǻȞıȘǾȜİțĲȡ
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
Ǽmail):

ȉȀ

688
īǿǹȃȅȂǿȀǹȆȇȅȈȍȆǹ
ǼĲĮȚȡİȓĮȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȩȢ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚĮȞȐȜȠȖĮ/ǱȜȜȠ
ȉȠȣʌȠıĲĮĲȚțȩİȓȞĮȚȚįȚȩțĲȘĲȠȃĮȚȩȤȚ
ǹȞȩȤȚȞĮʌĮȡĮĲİșȠȪȞĲĮıĲȠȚȤİȓĮĲȠȣȚįȚȠțĲȒĲȘʌȚȠțȐĲȦ

ȅ± ǾǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǵȞȠȝĮȆĮĲȑȡĮ

ǼʌȫȞȣȝȠȆĮĲȑȡĮ

ǵȞȠȝĮȂȘĲȑȡĮȢ

ǼʌȫȞȣȝȠȂȘĲȑȡĮȢ

ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ

ǹȡȚșǻİȜĲȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ǹĭȂ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ

689

ȅįȩȢ
ǹȡȚș

ȉȀ

ȉȘȜ

Fax:

ǻȞıȘǾȜİțĲȡȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
Ǽmail):

ǹȡȂȘĲȡȫȠȣǼȖȖȡĮĳȒȢ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ
ǹȡĭȆǹ
ǻȚİȪșȣȞıȘ:
ȉȘȜ:
ĭĮȟ:
ǻȞıȘǾȜİțĲȡȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
Ǽmail):
ǻȚİȣșȣȞĲȒȢǼĲĮȚȡİȓĮȢȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ:
ǹȡȚșǻİȜĲȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢǻȚİȣșȣȞĲȒ
ȈĳȡĮȖȓįĮǼĲĮȚȡİȓĮȢȈȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ

ȈȉȅǿȋǼǿǹȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃȅȊǻǿǼȊĬȊȃȉǾȀǼȃȉȇȅȊǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈ
ȅ± ǾǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǵȞȠȝĮ
ȆĮĲȑȡĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȆĮĲȑȡĮ

ǵȞȠȝĮ
ȂȘĲȑȡĮȢ

ǼʌȫȞȣȝȠ
ȂȘĲȑȡĮȢ

ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ
ǹȡȚșǻİȜĲȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ǹĭȂ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ

ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ

ȉȘȜ

ȅįȩȢ
Fax:

ǹȡȚș
ǻȞıȘǾȜİțĲȡ
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
Ǽmail):

ȉȀ

690

ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼ

Ĭǹ

ȉǾȃǹǿȉǾȈǾ

ȆȇȅȈȀȅȂǿȈĬǼǿ

ȃǹǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(6 )

ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ

1. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠĲȘȢĲİȜİȣĲĮȓĮȢİțįȠșİȓıĮȢ
ȐįİȚĮȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣȀȑȞĲȡȠȣ
2. ǺİȕĮȓȦıȘĮʌȩĲȘȞȠȚțİȓĮȉȠʌȚțȒǹȡȤȒȒ
ǼʌĮȡȤȚĮțȒǻȚȠȓțȘıȘȩĲȚįİȞȑȤȠȣȞȖȓȞİȚ
ȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİȠȚțȠįȠȝȚțȑȢĮȜȜĮȖȑȢıĲȠ
ȀȑȞĲȡȠıİıȣȞȑȤİȚĮĲȘȢȑțįȠıȘȢĲȠȣ
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪȉİȜȚțȒȢǲȖțȡȚıȘȢĲȘȢ
ȅȚțȠįȠȝȒȢ
2. ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȑȖȚȞĮȞ
ʌȡȠıșȘțȠȝİĲĮĲȡȠʌȑȢĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȘ
ʌȡȠıțȩȝȚıȘȞȑȠȣȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪȉİȜȚțȒȢ
ǲȖțȡȚıȘȢĲȘȢȅȚțȠįȠȝȒȢțĮșȫȢțĮȚ
țĮĲȩȥİȚȢțĮȚĮȞĲȓȖȡĮĳȠĲȘȢȞȑĮȢǱįİȚĮȢ
ȅȚțȠįȠȝȒȢ
3. ȉȑȜȠȢİȟȑĲĮıȘȢĲȘȢĮȓĲȘıȘȢȪȥȠȣȢ¼
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ«««««««««......«..........................
Ǿȝİȡ«««....................................................«««

691
ȂǼȇȅȈǼ
ǱȡșȡȠ
ȅȆǼȇǿȉǾȈǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈǹȃĬȇȍȆǿȃǾȈ ȈȅȇȅȊ ȃȅȂȅȈ
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ǹȃǹȃǼȍȈǾȈȉǾȈǹǻǼǿǹȈȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈȀǼȃȉȇȅȊǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈ

Ȃİ

ĲȠ

ʌĮȡȩȞ

ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ

ȩĲȚ

ĲȠ

ȀȑȞĲȡȠ

ǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

ȝİ

ĲȘȞ

İʌȦȞȣȝȓĮ««««««««........................................................................... ıĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ
«««««««««««««««««««««««««««« ȝİ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȠȞ««««««««««««««,
Įȡǻȉ  ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ««««««««............................ Įʌȩ«««««««««««««««««
įȚİȪșȣȞıȘ

țĮȚ

«««....................

ȚįȚȠțĲȒĲȘ

ĲȠȞ«««««««««««««««««««««,

Įȡǻȉ

ʌȜȒȡȘȢ

ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ

Įʌȩ««««««««««««««««««« ʌȜȒȡȘȢįȚİȪșȣȞıȘ ȑȤİȚȚțĮȞȠʌȠȚȒıİȚĲȠȞ

ȊʌȠȣȡȖȩǼıȦĲİȡȚțȫȞȩĲȚįȚțĮȚȠȪĲĮȚȞĮİȖȖȡĮĳİȓțĮȚȞĮȜİȚĲȠȣȡȖİȓȦȢȀȑȞĲȡȠǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢıĲȘǻȘȝȠțȡĮĲȓĮțĮȚȩĲȚ
ĲȠ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ ȀȑȞĲȡȠ ǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮĲĮȤȦȡȓıĲȘțİ įİȩȞĲȦȢ ıĲȠ ıȤİĲȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ʌȠȣ ĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ
ǼıȦĲİȡȚțȫȞțĮȚįȚțĮȚȠȪĲĮȚȞĮȜİȚĲȠȣȡȖİȓȦȢĲȑĲȠȚȠİȞĲȩȢĲȘȢǻȘȝȠțȡĮĲȓĮȢȖȚĮįȚİĲȒʌİȡȓȠįȠĮȡȤȠȝȑȞȘȢĮʌȩıȒȝİȡĮ
««««««««««««țĮȚȝİįȣȞĮĲȩĲȘĲĮĮȞĮȞȑȦıȘȢĲȘȢȐįİȚĮȢȖȚĮʌİȡĮȚĲȑȡȦįȚİĲİȓȢʌİȡȚȩįȠȣȢȞȠȠȣȝȑȞȠȣȩĲȚ
įİȞșĮıȘȝİȚȦșİȓȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİʌĮȡȐȕĮıȘĲȘȢıȤİĲȚțȒȢȞȠȝȠșİıȓĮȢțĮĲȐĲȘȞțȡȓıȘĲȠȣȊʌȠȣȡȖȠȪǼıȦĲİȡȚțȫȞ
ȉȠʌĮȡĮȤȦȡȘșȑȞʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȞĮȞȑȦıȘȢĲȘȢȐįİȚĮȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĳȑȡİȚĲȠȞĮȡȚșȝȩ«««««««««««
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

«««««««««««..««

Ǿȝİȡ. ««««««««««««««.««
ǾȑțįȠıȘĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚȝİĲȘȞțĮĲĮȕȠȜȒʌȠıȠȪȪȥȠȣȢ ¼.

692
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿǿ
>ǱȡșȡĮ         țĮȚ@

ȅȆǼȇǿȉǾȈǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈǹȃĬȇȍȆǿȃǾȈ ȈȅȇȅȊ ȃȅȂȅȈ
ȉǼȁǾȀǹǿǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ

ǾȣʌȠȕȠȜȒįȒȜȦıȘȢȖȚĮĮʌȠĲȑĳȡȦıȘĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ ıȠȡȠȪįȣȞȐȝİȚĲȠȣȐȡșȡȠȣ  ıȣȞȠįİȪİĲĮȚȝİĲȘȞțĮĲĮȕȠȜȒ
ĲȑȜȠȣȢȪȥȠȣȢ¼
ǾȐįİȚĮĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢįȣȞȐȝİȚĲȠȣȐȡșȡȠȣ 7 İțįȓįİĲĮȚȝİĲȘȞțĮĲĮȕȠȜȒĲȑȜȠȣȢȪȥȠȣȢ¼5.
Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȓĲȘıȘȢ ȖȚĮ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȐįİȚĮȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 17(2),
ıȣȞȠįİȪİĲĮȚȝİĲȘȞțĮĲĮȕȠȜȒĲȑȜȠȣȢȪȥȠȣȢ¼
ǾȐįİȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢįȣȞȐȝİȚĲȠȣȐȡșȡȠȣ17  İțįȓįİĲĮȚȝİĲȘȞțĮĲĮȕȠȜȒĲȑȜȠȣȢȪȥȠȣȢ¼
Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȓĲȘıȘȢ ȖȚĮ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țȑȞĲȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
įȣȞȐȝİȚĲȠȣȐȡșȡȠȣ18ıȣȞȠįİȪİĲĮȚȝİĲȘȞțĮĲĮȕȠȜȒĲȑȜȠȣȢȪȥȠȣȢ¼
ȉȠʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȞĮȞȑȦıȘȢĲȘȢȐįİȚĮȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢțȑȞĲȡȠȣĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢįȣȞȐȝİȚĲȠȣȐȡșȡȠȣ 18ıȣȞȠįİȪİĲĮȚȝİ
ĲȘȞțĮĲĮȕȠȜȒĲȑȜȠȣȢȪȥȠȣȢ¼

693
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿǿǿ
>ǱȡșȡĮ  țĮȚ@
ȅȆǼȇǿȉǾȈǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈǹȃĬȇȍȆǿȃǾȈ ȈȅȇȅȊ ȃȅȂȅȈ
ǹȆǹǿȉǾȈǼǿȈȀǹǿȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǼȈīǿǹȀǼȃȉȇǹǹȆȅȉǼĭȇȍȈǾȈ
ǹ ǼȜȐȤȚıĲİȢțĲȚȡȚȠȜȠȖȚțȑȢțĮȚįȠȝȚțȑȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
1. Į
ȉȠ țĲȚȡȚĮțȩ ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ ǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ  ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ ĲȘȢ
ıȣȞȐșȡȠȚıȘȢʌİȞȒȞĲĮ 50) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĮĲȩȝȦȞȖȚĮȞİțȡȫıȚȝİȢĲİȜİĲȑȢțĮȚȞĮıĲİȖȐȗİȚĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ȝİĲȠȞĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȩİȟȠʌȜȚıȝȩțĮȚĲȠȣȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣȢȕȠȘșȘĲȚțȠȪȢȤȫȡȠȣȢ
ȕ
ȅȚ țĲȚȡȚĮțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ȑȞĮȞ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ȠȡȩĳȠȣȢ țĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐȠȚȤȫȡȠȚİȖțĮĲȐıĲĮıȘȢĲȦȞȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞİȓȞĮȚıĲȠȞȩȡȠĳȠʌȠȣİĳȐʌĲİĲĮȚĲȠȣİįȐĳȠȣȢȅȚįȚĮıĲȐıİȚȢ
ĲȦȞȤȫȡȦȞĲȠȣȀȑȞĲȡȠȣʌȠȚțȓȜȜȠȣȞĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȚȢĮȚıșȘĲȚțȑȢțĮȚʌȡĮțĲȚțȑȢĮȞȐȖțİȢțĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘ
Ȗ
ȈĲȠȤȫȡȠĲȠȣȀȑȞĲȡȠȣʌȡȑʌİȚȞĮİȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚȠȚțĮĲ¶ İȜȐȤȚıĲȠȞĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢșȑıİȚȢıĲȐșȝİȣıȘȢțĮĲȐ
ĲȘȞȚıȤȪȠȣıĮȞȠȝȠșİıȓĮ
2.

ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ĲȠȀȑȞĲȡȠǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮįȚĮșȑĲİȚțĮĲ¶ İȜȐȤȚıĲȠȞĲȠȣȢĮțȩȜȠȣșȠȣȢȤȫȡȠȣȢĮȞȐȤȡȒıȘ:

Į

ǼʌĮȡțȒ ȤȫȡȠ İȚıȩįȠȣ țĮȚ ȣʌȠįȠȤȒȢ ʌȡȠȢ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ĲȘȢ İȚıȩįȠȣ ĲȠȣ țȠȚȞȠȪ țĮȚ ĲȘȢ İțĳȩȡĲȦıȘȢ ĲȘȢ
ıȠȡȠȪ ȖȚĮĲȘȝİĲĮĳȠȡȐıĲȘȞĮȓșȠȣıĮĲİȜİĲȫȞā

ȕ

İʌĮȡțȒ ıĲİȖĮıȝȑȞȠ ȘȝȚȣʌĮȓșȡȚȠ ȤȫȡȠ ıĲȘȞ İȟȦĲİȡȚțȒ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ  ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıʌȑȜĮıȘ țĮȚ ĲȠȣȢ
İȜȚȖȝȠȪȢĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢȝİĲĮĳȠȡȐȢĲȘȢıȠȡȠȪā

Ȗ

ĮȓșȠȣıĮĲİȜİĲȫȞ, İȝȕĮįȠȪĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȠȖįȩȞĲĮĲİĲȡĮȖȦȞȚțȫȞȝȑĲȡȦȞ (Ĳȝ), ȝİȝȚĮİȜȐȤȚıĲȘįȚȐıĲĮıȘȑȟȚ
(6) ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ĲİȜİĲȠȣȡȖȚțȩ ĲȠȣ șȡȘıțİȪȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢ ĲȘȢ
įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢȞİțȡȫıȚȝȘȢĲİȜİĲȒȢā

į

ĮȓșȠȣıĮ ĮȞĮȝȠȞȒȢ ıȣȖȖİȞȫȞ, İȝȕĮįȠȪ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȓțȠıȚ 0  ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ ȝİ ȐȝİıȘ ʌȡȩıȕĮıȘ
ıĲȠȤȫȡȠİȚıȩįȠȣțĮȚıĲȘĮȓșȠȣıĮĲİȜİĲȫȞ, ȖȚĮȞĮİȟȣʌȘȡİĲİȓĲȘȞĮȞĮȝȠȞȒĲȦȞıȣȖȖİȞȫȞĲȠȣĮʌȠșĮȞȩȞĲȠȢ
ʌȡȚȞțĮȚȝİĲȐĲȘȞĲİȜİĲȒțĮȚĲȘȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȘā

İ

ĮʌȠșȒțȘȖȚĮİȟȣʌȘȡȑĲȘıȘĲȘȢĮʌȠșȒțİȣıȘȢȣȜȚțȫȞțĮȚĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞİȟȠʌȜȚıȝȠȪĲȘȢĮȓșȠȣıĮȢĲİȜİĲȫȞ, ȝİ
ʌȡȩıȕĮıȘıİĮȣĲȒȞā

ıĲ

İʌĮȡțȒĮʌȠȤȦȡȘĲȒȡȚĮțȠȚȞȠȪțĮȚʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, įȚĮțȡȚĲȐĮȞȐĳȪȜȠā țĮȚ

ȗ

ȖȡĮĳİȓĮʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȠȝȑȖİșȠȢĲȠȣȀȑȞĲȡȠȣǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

3.

īȚĮĲȘȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȘĲȦȞıȠȡȫȞ ĲȠȀȑȞĲȡȠǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮįȚĮșȑĲİȚĲȠȣȢĮțȩȜȠȣșȠȣȢȤȫȡȠȣȢ:
Į

ȋȫȡȠ İȚıȩįȠȣ ĳİȡȑĲȡȦȞ  ȖȚĮ ȞĮ İȟȣʌȘȡİĲİȓ ĲȘȞ   İȓıȠįȠ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ĳİȡȑĲȡȦȞ ȖȚĮ
ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘțĮșȫȢțĮȚĲȘȞʌȡȩıȕĮıȘĲȦȞİȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞıĲȠȞ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮā

ȕ

șȐȜĮȝȠ ĲİȜȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ıȠȡȠȪ ʌȠȣ İȟȣʌȘȡİĲİȓ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ıȠȡȠȪ ȖȚĮ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘā ıĲȠ ȤȫȡȠ ĮȣĲȩ ĳȣȜȐııİĲĮȚ Ƞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ țȚȞȘĲȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȠȣ ĳİȡȑĲȡȠȣ ȠȚ įİ įȚȐįȡȠȝȠȚ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ĳİȡȑĲȡȠȣ țĮȚ ȠȚ ʌȩȡĲİȢ ĲȠȣȢ, țĮș¶ ȩȜȠ ĲȠ
ȝȒțȠȢĲȘȢȩįİȣıȒȢĲȠȣ, ʌȡȑʌİȚȞĮȑȤȠȣȞİȜȐȤȚıĲȠʌȜȐĲȠȢȝȑĲȡĮā

Ȗ

șȐȜĮȝȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ȥȣȤȩȝİȞȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ʌĮȡĮȝȠȞȒ ĲȠȣ ȜİȚȥȐȞȠȣ
ȩȤȚʌȑȡĮȞĲȦȞȠȖįȩȞĲĮ 80) ȦȡȫȞʌȜȘȞİȟĮȚȡİĲȚțȫȞʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ, țĮȚıİșİȡȝȠțȡĮıȓĮȝȚțȡȩĲİȡȘĲȦȞ
Ƞ
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į

ȤȫȡȠİȖțĮĲȐıĲĮıȘȢĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮȠȠʌȠȓȠȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲȚȢȝȠȞȐįİȢțȜȚȕȐȞȦȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢĲȘȞ
țĮʌȞȠįȩȤȠĲȠĲȝȒȝĮİʌİȟİȡȖĮıȓĮȢțĮȣıĮİȡȓȦȞțĮȚĲȠĲȝȒȝĮĮʌȠșȒțİȣıȘȢȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞțĮȚĲȑĳȡĮȢā

İ

ȤȫȡȠ įȚĮĲȐȟİȦȞ țĮȚ ȠȡȖȐȞȦȞ ȤİȚȡȚıȝȠȪ  ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȘȢ   ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĲȘȞ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Įʌȩ
ȣʌİȪșȣȞȠȤİȚȡȚıĲȒā

ıĲ

ȖȡĮĳİȓȠİȡȖĮıĲȒȡȚȠ ȤİȚȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ, ȝİ ıȣȞİȤȩȝİȞȠ ĮʌȠįȣĲȒȡȚȠ, ĮʌȠȤȦȡȘĲȒȡȚȠ țĮȚ
ȜȠȣĲȡȩā țĮȚ

ȗ

ȤȫȡȠȣʌȘȡİıȓĮȢțĮșĮȡȚıȝȠȪĲȠȣĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮıĲȠȞȠʌȠȓȠĳȣȜȐııȠȞĲĮȚĲĮ ȣȜȚțȐĲĮİȡȖĮȜİȓĮțĮȚ
ȠȚıȣıțİȣȑȢĲȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞțĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢĲȠȣȀȑȞĲȡȠȣǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ

4. īȚĮĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘĲȘȢĲȑĳȡĮȢĲȘȢıȠȡȠȪ, ĲȠȀȑȞĲȡȠʌȡȑʌİȚȞĮįȚĮșȑĲİȚĲȠȣȢĮțȩȜȠȣșȠȣȢȤȫȡȠȣȢ:
Į

īȡĮĳİȓȠ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ĲȘȢ ĲȑĳȡĮȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ  ȖȓȞİĲĮȚ Ș ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȘȢ ĲȑĳȡĮȢ țĮȚ Ș
ʌĮȡȐįȠıȘĲȘȢĲİĳȡȠįȩȤȠȣıĲȠʌȡȩıȦʌȠʌȠȣįȚțĮȚȠȪĲĮȚȞĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİȚāțĮȚ
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ȕ

ĲİĳȡȠĳȣȜȐțȚȠİʌĮȡțȠȪȢȤȫȡȠȣ, ĮȞȐȜȠȖȠȣȝİĲȘįȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮĲȠȣȀȑȞĲȡȠȣ, ıĲȠȠʌȠȓȠ ȞĮȝʌȠȡİȓȞĮ
ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚȠȚĲİĳȡȠįȩȤȠȚ

5. ȅȚ ȤȫȡȠȚ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮĲİĲĮȖȝȑȞȠȚ, ȫıĲİ ȞĮ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ șİȡȝȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȦȞ
țȜȚȕȐȞȦȞ İĳİįȡȚțȒȢ ʌȘȖȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȘȜİțĲȡȚıȝȠȪ țĮȚ ȪįĮĲȠȢ  țĮȚ İĳİįȡȚțȒȢ įİȟĮȝİȞȒȢ ȪįĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȚȢ
ĮȞȐȖțİȢĲȘȢʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, țĮșȫȢțĮȚĲȚȢİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢİȟĮİȡȚıȝȠȪĲȦȞȤȫȡȦȞ
6. ȉȠȀȑȞĲȡȠǹʌȠĲȑĳȡȦıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮįȚĮșȑĲİȚĲȠȣȢĮțȩȜȠȣșȠȣȢȣʌĮȓșȡȚȠȣȢȤȫȡȠȣȢ
Į

ǹȪȜİȚȠ ȤȫȡȠ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠȣ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ ĲȑĲȠȚȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ  ĲȘ ȝİĲĮțȓȞȘıȘ
ȠȖțȫįȠȣȢ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȐȝİıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ĲȠȞ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ĮʌȠȝȠȞȦȝȑȞȠȢĮʌȩĲȘȞțȠȚȞȒșȑĮāțĮȚ

ȕ

ȤȫȡȠ İȞșȪȝȘıȘȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ȣʌĮȓșȡȚȠ ȤȫȡȠ İįȐĳȠȣȢ, țȒʌȠ Ȓ ıȚȞĲȡȚȕȐȞȚ,
įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȑĲıȚʌȠȣȞĮ įȑȤİĲĮȚĲȘȞĲȑĳȡĮȝİ įȚĮıʌȠȡȐȒİȞĲĮĳȚĮıȝȩ

Ǻ ǹʌĮȚĲȒıİȚȢȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȠȪțĮȚĲİȤȞȚțȠȪȤĮȡĮțĲȒȡĮȖȚĮĲȠȞĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ
1.

2.

ȅ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȤİįȚĮıȝȑȞȠȢ ȦȢ ıȪıĲȘȝĮ ĲȡȚȫȞ ȗȦȞȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ İʌȚțȡĮĲȠȪȞĲĮ
įȚİșȞȒʌȡȩĲȣʌĮȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ:
Į

ǽȫȞȘĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȈĲȘ ȗȫȞȘĮȣĲȒʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȘįȚĮįȚțĮıȓĮĲȘȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢțĮȚʌȡȑʌİȚ ıİ
ĮȣĲȒȞįȑțĮ 10) ȜİʌĲȐʌȡȚȞĮʌȩĲȘȞİȚıĮȖȦȖȒĲȠȣȜİȚȥȐȞȠȣȘİʌȚĲȣȖȤĮȞȩȝİȞȘȝȑıȘșİȡȝȠțȡĮıȓĮȞĮ
Ƞ
ȝȘȞ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ  C ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȡȠıșȒțȘ țȡȪȠȣ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȠȪ ĮȑȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮȪıȘ ȉĮ ĮʌĮȑȡȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİȚ Ș țĮȪıȘ ıĲȘ ȗȫȞȘ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲİȣșȪȞȠȞĲĮȚ  ȝȑıȦ
ĮİȡĮȖȦȖȫȞʌȡȠȢĲȘȗȫȞȘʌȜȒȡȠȣȢțĮȪıȘȢȖȚĮȠȜȠțȜȒȡȦıȘĲȘȢțĮȪıȘȢ

ȕ

ǽȫȞȘʌȜȒȡȠȣȢțĮȪıȘȢĲȑĳȡĮȢȈĲȘȗȫȞȘĮȣĲȒʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȘʌȜȒȡȘȢȝİĲĮĲȡȠʌȒĲȘȢĲȑĳȡĮȢıİ
ĮȞȩȡȖĮȞİȢ ȠȣıȓİȢ țĮȚ Ș ĮʌȠșȑȡȝĮȞıȒ ĲȘȢā įȚȐȤȣıȘ ĲȘȢ ĲȑĳȡĮȢ țĮĲȐ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚȝİĲĮțĮĲȐȜȜȘȜĮȝȑĲȡĮ

Ȗ

ǽȫȞȘ ʌȜȒȡȠȣȢ țĮȪıȘȢ ĮʌĮİȡȓȦȞ ȈĲȘ ȗȫȞȘ ĮȣĲȒ  ʌȡȑʌİȚ  Ƞ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮȢ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓ ıİ
Ƞ
șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡİȢ ĲȦȞ  C ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȪıȘ ĲȦȞ ĮʌĮİȡȓȦȞ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ƞ
ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢĲȠȟȚțȫȞİȞȫıİȦȞ

ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ȘİȖțĮĲȐıĲĮıȘĲȠȣĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮʌȡȑʌİȚĮ

ȃĮ įȚĮșȑĲİȚ įȪȠ (2) țȜȚȕȐȞȠȣȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ıİ ĮȞİȟȐȡĲȘĲİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȒ Ș ıȣȞĲȒȡȘıȘ țĮȚ Ƞ ʌİȡȚȠįȚțȩȢ ȑȜİȖȤȩȢ ĲȠȣȢ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȠȚ  ʌȩȡĲİȢ ĲȠȣȢ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ
ȐȞİĲȘ İȚıĮȖȦȖȒ ıȠȡȠȪ ȝİȖȐȜȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ  țĮȚ Ș ĳȩȡĲȦıȘ ĲȦȞ țȜȚȕȐȞȦȞ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ
ĮȣĲȠȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠĲȡȩʌȠȩʌȦȢȝİĲĮȚȞȚȩįȡȠȝȠȣȢ ȒĮȞĮȕĮĲȩȡȚĮā

ȕ

ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȦȢ țĮȪıȚȝȠ  ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ țĮȪıȘȢ ĳȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ ʌİĲȡȑȜĮȚȠ ĲȦȞ
İțȐıĲȠĲİȞȩȝȚȝȦȞİʌȚĲȡİʌȩȝİȞȦȞʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞȒȘȜİțĲȡȚțȩȡİȪȝĮā

Ȗ

ȞĮįȚĮșȑĲİȚıȪıĲȘȝĮİʌĮȡțȠȪȢĳȣıȚțȠȪȒȝȘȤĮȞȚțȠȪİȟĮİȡȚıȝȠȪā

į

ȞĮįȚĮșȑĲİȚĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮįȚİșȞȒʌȡȩĲȣʌĮȝȘȤĮȞȚıȝȩ ȒĲȠĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠıȪıĲȘȝĮ
ĮʌȠșȑȡȝĮȞıȘȢĲȦȞʌȡȦĲȠȖİȞȫȞĮİȡȓȦȞțĮȚıȪıĲȘȝĮțĮșĮȡȚıȝȠȪĮʌĮİȡȓȦȞā

İ

ȞĮ ĮȞĮʌĲȪııİȚ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȣȥȘȜȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌȡȚȞ ĮȡȤȓıİȚ Ș ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘ țĮȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ
İʌĮȡțȒ  ʌȠıȠĲȚțȒ țĮȚ ȤȡȠȞȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȠȪ ĮȑȡĮ ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĲȠ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ
ȠȟȣȖȩȞȠȖȚĮĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢā

ıĲ

ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ ȤȡȩȞȠ ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ ĲȦȞ ʌȡȦĲȠȖİȞȫȞ ĮİȡȓȦȞ ıĲȘ ȗȫȞȘ ʌȜȒȡȠȣȢ
țĮȪıȘȢĲȦȞĮʌĮİȡȓȦȞțĮȚȞĮȣʌȐȡȤİȚȠĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢȩȖțȠȢĲȘȢȗȫȞȘȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȖȚĮĲȘȝİȓȟȘĲȦȞ
ĮʌĮİȡȓȦȞȝİĲȠȠȟȣȖȩȞȠā

ȗ

ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ıȣȞİȤȠȪȢ ĮȡȞȘĲȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ țĮȚ ȞĮ
įȚĮșȑĲİȚ ıȪıĲȘȝĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȦȞ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȦȞ ȝȠȞȠȟİȚįȓȠȣ ĲȠȣ ȐȞșȡĮțĮ țĮșȫȢ
țĮȚĲȘȢĮįȚĮĳȐȞİȚĮȢĲȦȞĮʌĮİȡȓȦȞā

Ș

ȞĮįȚĮșȑĲİȚıȪıĲȘȝĮȝȑĲȡȘıȘȢțĮȚıȣȞİȤȠȪȢțĮĲĮȖȡĮĳȒȢĲȦȞșİȡȝȠțȡĮıȚȫȞĲȠȣĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ, țĮș¶
ȩȜȘĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȘȢʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȘȢİȖțĮĲȐıĲĮıȘȢā

ș

ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ıȪıĲȘȝĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ țĮȚ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĳİȡȑĲȡȠȣ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡĮ,
ȘȝȚĮȣĲȩȝĮĲȘȢ Ȓ ʌȜȒȡȦȢ ĮȣĲȩȝĮĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ʌȠȣ ȞĮ ĮʌȠțȜİȓİȚ ĲȘȞ İțĲȓȞĮȟȘ ĳȜȩȖĮȢ Ȓ ĲȘ įȚĮĳȣȖȒ
ĮİȡȓȦȞțĮȚȞĮʌĮȡȑȤİȚĲȘįȣȞĮĲȩĲȘĲĮĮıĳĮȜȠȪȢİʌȚĲȒȡȘıȘȢĲȘȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĮʌȩĲȠʌȡȠıȦʌȚțȩāțĮȚ

Ț

ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ ĲȑĳȡĮȢ ȝȩȞȠ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ ȝİĲĮĲȡȠʌȒ ĲȘȢ ıİ ĮȞȩȡȖĮȞĮ ȣȜȚțȐ
ȤȦȡȓȢȞĮįȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞĲĮȚȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮįȣıȠıȝȓĮȢ

3. ȉĮțĮȣıĮȑȡȚĮȞĮ ĮʌȐȖȠȞĲĮȚȝİİȜİȖȤȩȝİȞȠĲȡȩʌȠȝȑıȦıȣıĲȒȝĮĲȠȢİțʌȠȝʌȒȢĮİȡȓȦȞıȪȝĳȦȞȠȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȘȢİțȐıĲȠĲİıİȚıȤȪıȤİĲȚțȒȢȞȠȝȠșİıȓĮȢ

695
īǹʌĮȚĲȒıİȚȢĮıĳĮȜİȓĮȢİȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ:
1.
ȅȚİʌȚțȓȞįȣȞȠȚȤȫȡȠȚĲȦȞțȑȞĲȡȦȞĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚȞĮİʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚțĮȚȞĮĮʌȠțȜİȓȠȞĲĮȚȝİțĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȝȑĲȡĮ
2.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȤİįȚĮıȝȑȞȠȚ ȝİ ȖȞȫȝȠȞĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ İțțȑȞȦıȒ
ĲȠȣȢıİʌİȡȓʌĲȦıȘȑțĲĮțĲȘȢĮȞȐȖțȘȢ
3.
Ǿ ĮĲȝȩıĳĮȚȡĮ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȖȚĮ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚȢ ĮİȡȓȦȞ ȝİ
ĮȞȚȤȞİȣĲȑȢ țĮȚ țȐșİ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȝİ ȠʌĲȚțȩ Ȓ ĮțȠȣıĲȚțȩ
ıȣȞĮȖİȡȝȩ
4.
ȈĲȠȤȫȡȠĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢİʌȚȕȐȜȜİĲĮȚȩʌȦȢȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚțĮĲȐȜȜȘȜĮĲİȤȞȚțȐȝȑıĮ, ȫıĲİȞĮĮʌȠțȜİȓİĲĮȚȘ
įȚĮȡȡȠȒĮʌĮİȡȓȦȞ
5.
ȅ ȤȫȡȠȢ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȩȝĮĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌȣȡȩıȕİıȘȢ ȠȜȚțȒȢ Ȓ
ĲȠʌȚțȒȢİĳĮȡȝȠȖȒȢțĮȚʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠĲİȜİȓĮȞİȟȐȡĲȘĲȠʌȣȡȠįȚĮȝȑȡȚıȝĮİȞĲȩȢĲȠȣıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ
6.
ȅȚ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ ĮțȩȝȘ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ
ȡİȪȝĮĲȠȢ
7. ȉĮ įȐʌİįĮ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮțİȓȝİȞȦȞ ȤȫȡȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚıĲȡȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȝȘ
ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȐțĮȚȐıȘʌĲĮ ȣȜȚțȐʌȠȣțĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚİȪțȠȜĮțĮȚȞĮįȚĮșȑĲȠȣȞıȪıĲȘȝĮĮʌȠȡȡȠȒȢ
8. ȅȚ ĲȠȓȤȠȚ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ȪȥȠȢ  ȝ Įʌȩ ĲȘ ıĲȐșȝȘ ĲȠȣ įĮʌȑįȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚȝİȜİȓĮȝȘĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȒİʌȓıĲȡȦıȘțĮȚİȪțȠȜȘıĲȠȞțĮșĮȡȚıȝȩ
9. ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘȡȣʌȠȖȩȞȠȣıȣȝȕȐȞĲȠȢȜȩȖȦĮıĲȠȤȓĮȢĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢȩȜȠȚȠȚȤȫȡȠȚĮʌȠĲȑĳȡȦıȘȢ
ʌȡȑʌİȚȞĮʌȜȑȞȠȞĲĮȚțĮȚȞĮĮʌȠȜȣȝĮȓȞȠȞĲĮȚĮȝȑıȦȢȝİȕĮțĲȘȡȚȠțĲȩȞĮʌȡȠȧȩȞĲĮ
10. ȅȚ ĮʌȠĲİĳȡȦĲȒȡİȢʌȡȑʌİȚȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞȝİĲȑĲȠȚȠĲȡȩʌȠȫıĲİȞĮįȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚȩĲȚȘĲȑĳȡĮĮȞĮțĲȐĲĮȚʌȜȒȡȦȢ
țĮȚıȣȜȜȑȖİĲĮȚıİĲİĳȡȠįȩȤȠȤȦȡȓȢĲȘȞʌĮȡȠȣıȓĮȐȜȜȦȞȠȣıȚȫȞȒȐȜȜȦȞĲİĳȡȫȞ
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