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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Decreto n.º 8/2015
de 23 de abril

O Governo da República Portuguesa e o Governo da
Federação da Rússia celebraram, por troca de Notas, assinadas em Moscovo, em 2 e 15 de julho de 2014, o Acordo
sobre Regras Simplificadas de Entrada, Permanência e
Saída para os Membros das Tripulações de Aeronaves
das Transportadoras Aéreas da Federação da Rússia e da
República Portuguesa.
O referido Acordo pretende reforçar as relações bilaterais entre a República Portuguesa e a Federação da Rússia
no âmbito económico, cultural e turístico, ao permitir que
as tripulações de aeronaves das transportadoras aéreas
da Federação da Rússia e da República Portuguesa não
necessitem de visto nas condições estabelecidas.
Assim:
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo aprova o Acordo entre o Governo da
República Portuguesa e o Governo da Federação da Rússia sobre Regras Simplificadas de Entrada, Permanência
e Saída para os Membros das Tripulações de Aeronaves
das Transportadoras Aéreas da Federação da Rússia e da
República Portuguesa, celebrado por troca de Notas, assinadas em Moscovo, em 2 e 15 de julho de 2014, cujo
texto, nas versões autenticadas em língua portuguesa e
russa, se publica em anexo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de
março de 2015. — Paulo Sacadura Cabral Portas — Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque — Rui
Manuel Parente Chancerelle de Machete — Fernando
Manuel de Almeida Alexandre — António de Magalhães
Pires de Lima.
Assinado em 13 de abril de 2015.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 14 de abril de 2015.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
Ministério dos Negócios Estrangeiros
da Federação da Rússia
N.º 5467/1 edn

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação
da Rússia apresenta os seus atenciosos cumprimentos à
Embaixada da República Portuguesa e, em nome do Governo da Federação da Rússia, tem a honra de informar
o seguinte.
Pela presente, o Governo da Federação da Rússia propõe
ao Governo da República Portuguesa estabelecer, com
base de reciprocidade, regras simplificadas de entrada
(permanência e saída) nos seus respetivos territórios para os
tripulantes de aeronaves das transportadoras aéreas designadas para operarem serviços aéreos nas rotas indicadas no
Acordo entre o Governo da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas e o Governo da República Portuguesa sobre
Transportes Aéreos de 11 de dezembro de 1974, bem como
para os tripulantes de aeronaves de outras transportadoras
aéreas que operem voos charter e especiais.

As regras simplificadas preveem o seguinte:
Os membros das tripulações (pilotos, comissários de
bordo e hospedeiras e engenheiros de voo) das aeronaves das transportadoras aéreas russas e portuguesas, que
operem serviços aéreos autorizados nas rotas acordadas
entre os aeroportos da Federação da Rússia e da República
Portuguesa, em conformidade com o referido Acordo, ou
aqueles que operem voos charter ou especiais em aeroportos (para os aeroportos) abertos aos serviços aéreos
internacionais, situados no território da Federação da Rússia e da República Portuguesa, titulares de passaportes
da Federação da Rússia e da República Portuguesa e de
cartões de tripulante, estão autorizados, desde que sejam
incluídos na Declaração Geral de Voo, a entrar no território da Federação da Rússia ou no território da República
Portuguesa, permanecer no aeroporto em que a aeronave
aterrou, ou dentro dos limites de cidade adjacente, bem
como partir dos referidos territórios no mesmo voo, ou
noutro sem necessidade de obtenção de vistos.
No caso de aterragem num aeródromo alternante, a
questão de saída dos tripulantes para fora do perímetro
do aeródromo em causa será resolvida pelas autoridades
competentes.
O cartão de tripulante deve conter a informação prevista
no Anexo 9 à Convenção da Aviação Civil Internacional
de 1944.
Caso o atrás referido mereça a anuência do Governo
da República Portuguesa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação da Rússia tem a honra de propor, em nome do Governo da Federação da Rússia, que
a presente Nota e a Nota de resposta da Embaixada da
República Portuguesa sejam consideradas o Acordo entre
o Governo da Federação da Rússia e o Governo da República Portuguesa sobre Regras Simplificadas de Entrada,
Permanência e Saída para os Membros das Tripulações de
Aeronaves das Transportadoras Aéreas da Federação da
Rússia e da República Portuguesa, que entrará em vigor
30 dias após a receção da última notificação, por escrito
e por via diplomática, de que foram cumpridos os respetivos requisitos de Direito interno das Partes necessários
para o efeito.
O presente Acordo permanecerá em vigor por um
período de tempo ilimitado. Qualquer uma das Partes
pode a qualquer momento notificar a outra Parte da sua
intenção de cessar a vigência do presente Acordo. Neste
caso, a vigência do Acordo cessará 6 meses após a data
da receção da respetiva notificação pela outra Parte,
a menos que a referida notificação seja revogada por
acordo entre as Partes antes de expirar o prazo acima
mencionado.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação da
Rússia aproveita a oportunidade para reiterar à Embaixada
da República Portuguesa os protestos da sua mais elevada
consideração.
Moscovo, 2 de julho de 2014.
N.º 62

A Embaixada de Portugal em Moscovo apresenta os
seus melhores cumprimentos ao Ministério dos Negócios
Estrangeiros da Federação da Rússia e, com referência à
Nota Verbal N.º 5467/1 edn, de 2 de julho de 2014, tem
a honra de transmitir a concordância da Parte Portuguesa
com a redação proposta do Acordo entre o Governo da
República Portuguesa e o Governo da Federação da Rús-
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sia sobre Regras Simplificadas de Entrada, Permanência
e Saída para os Membros das Tripulações de Aeronaves
das Transportadoras Aéreas da Federação da Rússia e da
República Portuguesa.
Dessa forma, a presente Nota Verbal e a referida Nota
Verbal do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação da Rússia constitui um Acordo entre o Governo
da República Portuguesa e o Governo da Federação da
Rússia, cuja redação final, nas línguas portuguesa e russa,
é a seguinte:
Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da Federação da Rússia sobre Regras Simplificadas
de Entrada, Permanência e Saída para os Membros das
Tripulações de Aeronaves das Transportadoras Aéreas da
Federação da Rússia e da República Portuguesa.

O Governo da República Portuguesa e o Governo da
Federação da Rússia estabelecem, com base na reciprocidade, regras simplificadas de entrada, permanência e
saída nos seus respetivos territórios para os tripulantes de
aeronaves das transportadoras aéreas designadas para operarem serviços aéreos nas rotas indicadas no Acordo entre o
Governo de Portugal e o Governo da União das Repúblicas
Soviéticas Socialistas sobre Transportes Aéreos, assinado
em Lisboa, em 11 de dezembro de 1974, bem como para os
tripulantes de aeronaves de outras transportadoras aéreas
que operem voos charter e especiais.
As regras simplificadas preveem o seguinte:
Os membros das tripulações (pilotos, comissários de
bordo e hospedeiras e engenheiros de voo) das aeronaves das transportadoras aéreas russas e portuguesas,
que operem serviços aéreos autorizados nas rotas acordadas entre os aeroportos da Federação da Rússia e da
República Portuguesa, em conformidade com o referido
Acordo, ou aqueles que operem voos charter ou especiais
em aeroportos (para os aeroportos) abertos aos serviços
aéreos internacionais, situados no território da Federação
da Rússia e da República Portuguesa, titulares de passaportes da Federação da Rússia e da República Portuguesa
e de cartões de tripulante, estão autorizados, desde que
estejam incluídos na Declaração Geral de Voo, a entrar
no território da Federação da Rússia ou no território
da República Portuguesa, permanecer no aeroporto em
que a aeronave aterrou, ou dentro dos limites de cidade
adjacente, bem como partir dos referidos territórios no
mesmo voo, ou noutro sem necessidade de obtenção de
vistos.
No caso de aterragem num aeródromo alternante, a
questão de saída dos tripulantes para fora do perímetro
do aeródromo em causa será resolvida pelas autoridades
competentes.
O cartão de tripulante deve conter a informação prevista
no Anexo 9 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional
de 1944.
O presente Acordo entrará em vigor 30 dias após a receção da última notificação, por escrito e por via diplomática,
de que foram cumpridos os respetivos requisitos de Direito
interno das Partes necessários para o efeito.
O presente Acordo permanecerá em vigor por um
período de tempo ilimitado. Qualquer uma das Partes poderá, a qualquer momento, denunciar o presente Acordo
mediante notificação prévia, por escrito e por via diplomática.
O presente Acordo cessa a sua vigência 6 meses após a
data da receção da respetiva notificação pela outra Parte.
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A Embaixada de Portugal aproveita a oportunidade
para reiterar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da
Federação da Rússia os protestos da sua mais elevada
consideração.
Moscovo, 15 de julho de 2014.
Ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação
da Rússia, Moscovo.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ Ⱦɟɥ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ʋ 5467/I ɟɞɧ

Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ Ⱦɟɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɫɜɨɟ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɭ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢɦɟɟɬ ɱɟɫɬɶ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ.
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɢ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɴɟɡɞɚ
(ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ, ɜɵɟɡɞɚ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɜɨɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɞɥɹ
ɱɥɟɧɨɜ
ɷɤɢɩɚɠɟɣ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ
ɫɭɞɨɜ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɚɜɢɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɋɨɸɡɚ ɋɨɜɟɬɫɤɢɯ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤ
ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢ ɨ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɨɬ 11
ɞɟɤɚɛɪɹ 1974 ɝ. ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɷɤɢɩɚɠɟɣ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɢɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɱɚɪɬɟɪɧɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɣɫɵ.
ɗɬɢ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:
ɑɥɟɧɚɦ ɷɤɢɩɚɠɟɣ (ɥɟɬɧɵɣ ɷɤɢɩɚɠ, ɛɨɪɬɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ,
ɛɨɪɬɨɩɟɪɚɬɨɪɵ) ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɢɯ
ɚɜɢɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ
ɚɜɢɚɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɦɟɠɞɭ
ɚɷɪɨɩɨɪɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɢɥɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɱɚɪɬɟɪɧɵɟ ɪɟɣɫɵ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɪɟɣɫɵ ɢɡ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ (ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ), ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɥɹ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɟ
ɩɚɫɩɨɪɬɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɱɥɟɧɚ ɷɤɢɩɚɠɚ,
ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɧɢɯ ɜ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɪɟɣɫɚ ɩɪɢɛɵɜɚɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɚɷɪɨɩɨɪɬɭ, ɝɞɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥɨ ɩɨɫɚɞɤɭ
ɜɨɡɞɭɲɧɨɟ ɫɭɞɧɨ, ɢɥɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɪɚɧɢɰ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɤ
ɷɬɨɦɭ ɚɷɪɨɩɨɪɬɭ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɨɤɢɞɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɦ
ɠɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɣɫɨɦ ɛɟɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɜɢɡ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɫɭɞɧɚ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɨɣ
ɚɷɪɨɞɪɨɦ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɵɯɨɞɟ ɱɥɟɧɨɜ ɷɤɢɩɚɠɚ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ
ɫɭɞɧɚ ɡɚ ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɚɷɪɨɞɪɨɦɚ ɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɱɥɟɧɚ ɷɤɢɩɚɠɚ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ 9 ɤ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɚɜɢɚɰɢɢ 1944 ɝɨɞɚ.
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ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɫ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
Ⱦɟɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɦɟɟɬ ɱɟɫɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɱɢɬɚɬɶ
ɧɚɫɬɨɹɳɭɸ ɧɨɬɭ ɢ ɨɬɜɟɬɧɭɸ ɧɨɬɭ ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɛ
ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɜɴɟɡɞɚ, ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɟɡɞɚ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ
ɷɤɢɩɚɠɟɣ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɚɜɢɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɫɬɭɩɢɬ ɜ
ɫɢɥɭ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ
ɤɚɧɚɥɚɦ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɟɝɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ.
Ⱦɚɧɧɨɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ʉɚɠɞɚɹ ɋɬɨɪɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭɜɟɞɨɦɢɬɶ
ɞɪɭɝɭɸ ɋɬɨɪɨɧɭ ɨ ɫɜɨɟɦ ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ ɩɪɟɤɪɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɲɟɫɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɞɚɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɞɪɭɝɨɣ ɋɬɨɪɨɧɨɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤɨɟ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɨɬɨɡɜɚɧɨ ɩɨ ɨɛɨɸɞɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɫɢɸ
ɋɬɨɪɨɧ ɞɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɫɪɨɤɚ.
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ Ⱦɟɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɫɥɭɱɚɟɦ,
ɱɬɨɛɵ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ
ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɭ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɜɟɪɟɧɢɹ ɜ
ɫɜɨɟɦ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɜɚɠɟɧɢɢ.

Ɇɨɫɤɜɚ, 2 ɢɸɥɹ 2014 ɝɨɞɚ
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ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɨ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɫɜɨɟ
ɭɜɚɠɟɧɢɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ Ⱦɟɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ,
ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɧɨɬɭ ʋ 5467/I ɟɞɧ ɨɬ 2 ɢɸɥɹ 2014 ɝ., ɢɦɟɟɬ ɱɟɫɬɶ ɫɨɨɛɳɢɬɶ
ɨ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɍɩɪɨɳɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ
ɜɴɟɡɞɚ (ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ, ɜɵɟɡɞɚ) ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɷɤɢɩɚɠɟɣ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɚɜɢɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ȼɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɧɨɬɚ ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɭɩɨɦɹɧɭɬɚɹ ȼɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɧɨɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ Ⱦɟɥ ɊɎ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɧɚ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɦ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ, ɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:

ɥɢɧɢɣ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɋɨɸɡɚ
ɋɨɜɟɬɫɤɢɯ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤ ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɨɦ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢ ɨ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ , ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɦ ɜ Ʌɢɫɫɚɛɨɧɟ 11
ɞɟɤɚɛɪɹ 1974 ɝ., ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɷɤɢɩɚɠɟɣ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ
ɫɭɞɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɢɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɱɚɪɬɟɪɧɵɟ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɣɫɵ.
ɍɩɪɨɳɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:
ɑɥɟɧɚɦ ɷɤɢɩɚɠɟɣ (ɥɟɬɧɵɣ ɷɤɢɩɚɠ, ɛɨɪɬɩɪɨɜɨɞɧɢɤɢ,
ɛɨɪɬɨɩɟɪɚɬɨɪɵ) ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɢɯ
ɚɜɢɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɯ ɚɜɢɚɩɟɪɟɜɨɡɤɚɯ
ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɦɟɠɞɭ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɱɚɪɬɟɪɧɵɟ ɪɟɣɫɵ ɢɥɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɣɫɵ ɢɡ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ (ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ),
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɥɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɟ
ɩɚɫɩɨɪɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ,
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɱɥɟɧɚ ɷɤɢɩɚɠɚ, ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɧɢɯ ɜ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɪɟɣɫɚ ɩɪɢɛɵɜɚɬɶ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɚɷɪɨɩɨɪɬɭ, ɝɞɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥɨ
ɩɨɫɚɞɤɭ ɜɨɡɞɭɲɧɨɟ ɫɭɞɧɨ, ɢɥɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɪɚɧɢɰ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɝɨ ɤ
ɷɬɨɦɭ ɚɷɪɨɩɨɪɬɭ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɨɤɢɞɚɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɦ ɠɟ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɣɫɨɦ ɛɟɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɜɢɡ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɫɭɞɧɚ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɨɣ ɚɷɪɨɞɪɨɦ
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɵɯɨɞɟ ɱɥɟɧɨɜ ɷɤɢɩɚɠɚ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɫɭɞɧɚ ɡɚ ɩɟɪɢɦɟɬɪ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɚɷɪɨɞɪɨɦɚ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɱɥɟɧɚ ɷɤɢɩɚɠɚ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɭɸ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ 9 ɤ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɢ ɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɚɜɢɚɰɢɢ 1944 ɝɨɞɚ.
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɢɬ ɜ ɫɢɥɭ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢɞɰɚɬɶ ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɧɚɥɚɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ
ɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɟɝɨ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɫɢɥɭ.
Ⱦɚɧɧɨɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.
Ʉɚɠɞɚɹ ɋɬɨɪɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɬɶ ɞɪɭɝɭɸ
ɋɬɨɪɨɧɭ ɩɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɧɚɥɚɦ ɨ ɫɜɨɟɦ ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ ɩɪɟɤɪɚɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɲɟɫɬɶ
ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɞɚɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɣ ɋɬɨɪɨɧɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ.
ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɨ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɥɭɱɚɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ Ⱦɟɥ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɜɟɪɟɧɢɹ ɜ
ɫɜɨɟɦ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɜɚɠɟɧɢɢ.

ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ
ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɜɴɟɡɞɚ, ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɟɡɞɚ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ
ɷɤɢɩɚɠɟɣ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɚɜɢɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɡɚɢɦɧɨɫɬɢ,
ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɴɟɡɞɚ, ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɟɡɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɫɜɨɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɷɤɢɩɚɠɟɣ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɫɭɞɨɜ ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɚɜɢɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɷɤɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ

Ɇɨɫɤɜɚ, 15 ɢɸɥɹ 2014ɝ.
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