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Cape Town, 16 noiembrie 2012 
STATELE PĂRŢI LA PREZENTA CONVENŢIE, 
CONŞTIENTE de necesitatea de a achiziţiona şi folosi echipamente mobile de valoare ridicată 

sau de însemnătate economică deosebită şi de a facilita finanţarea pentru achiziţia şi utilizarea acestora 
într-un mod eficient, 

RECUNOSCÂND avantajele finanţării garantate cu active şi ale leasingului în acest sens şi 
dorind să faciliteze acest tip de tranzacţii prin stabilirea de norme clare de reglementare a acestora, 

CUNOSCÂND necesitatea de a asigura faptul că garanţiile privind aceste echipamente sunt 
universal recunoscute şi protejate, 

DORIND să asigure beneficii economice extinse şi reciproce pentru toate părţile interesate, 
CONSIDERÂND că aceste norme trebuie să reflecte principiile care stau la baza finanţării 

garantate cu active şi a leasingului şi să promoveze autonomia părţilor, necesară în astfel de tranzacţii, 
CONŞTIENTE de necesitatea de a stabili un cadru legal pentru garanţiile internaţionale în 

domeniul acestor echipamente şi, în acest scop, de a crea un sistem internaţional de înregistrare pentru 
protecţia acestora, 

LUÂND ÎN CONSIDERARE obiectivele şi principiile enunţate în convenţiile existente 
referitoare la acest tip de echipamente, 

CONVIN după cum urmează: 
  

Capitolul I  
Domeniul de aplicare şi prevederi generale 

  
Articolul 1 - Definiţii 

În prezenta convenţie, cu excepţia cazurilor în care contextul implică un alt sens, următorii 
termeni sunt folosiţi cu înţelesul explicat în cele ce urmează: 

(a) „contract” înseamnă contract de constituire a unei garanţii, contract încheiat sub condiţie 
suspensivă sau contract de leasing; 

(b) „cesiune” înseamnă un contract care, printr-o garanţie sau în alt mod, conferă cesionarului 
drepturi conexe, cu sau fără transferul garanţiilor internaţionale aferente; 

(c) „drepturi conexe” se referă la toate drepturile la plăţi sau alte beneficii oferite de debitor 
conform unui contract, garantate sau asociate cu bunul; 

(d) „începerea procedurilor de insolvenţă” înseamnă momentul în care trebuie să înceapă 
procedurile de insolvenţă, conform legislaţiei aplicabile privind insolvenţa; 

(e) „cumpărător condiţionat” este un cumpărător în cadrul unui contract încheiat sub condiţie 
suspensivă; 

(f) „vânzător condiţionat” este un vânzător în cadrul unui contract încheiat sub condiţie 
suspensivă; 

(g) „contract de vânzare-cumpărare” înseamnă un contract pentru vânzarea unui bun de către un 
vânzător unui cumpărător care nu face parte din contractele definite anterior la litera (a); 
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(h) „instanţă” înseamnă o instanţă judecătorească sau un tribunal administrativ ori de arbitraj 
stabilit de către statul contractant; 

(i) „creditor” înseamnă titularul unei sarcini în cadrul unui contract de garanţie, un cumpărător 
condiţionat în cadrul unui contract încheiat sub condiţie suspensivă sau un locator într-un contract de 
leasing; 

(j) „debitor” înseamnă garantul într-un contract de garanţie, cumpărătorul condiţionat într-un 
contract încheiat sub condiţie suspensivă, utilizatorul într-un contract de leasing sau o persoană al cărei 
drept asupra unui bun este grevat de un drept sau o garanţie înregistrabil(ă) necontractual(ă); 

(k) „administratorul judiciar” este persoana autorizată să administreze reorganizarea sau 
lichidarea, inclusiv persoanele autorizate în mod provizoriu, şi poate fi un debitor aflat în posesia 
bunului, dacă acest lucru este permis de legislaţia aplicabilă privind insolvenţa; 

(l) „proceduri de insolvenţă” înseamnă falimentul, lichidarea sau alte proceduri judiciare sau 
administrative colective, inclusiv procedurile provizorii, în cadrul cărora activele şi afacerile 
debitorului fac obiectul controalelor şi supravegherii de către o instanţă în scop de reorganizare sau 
lichidare; 

(m) „persoanele interesate” sunt: 
(i) debitorul; 
(ii) orice persoană care, în scopul asigurării îndeplinirii oricărei obligaţii în favoarea creditorului, 

acordă sau emite o cauţiune sau o garanţie la cerere sau o scrisoare de credit stand-by sau orice altă 
formă de asigurare a creditului; 

(iii) orice altă persoană care are drepturi privind bunul sau asupra bunului; 
(n) „tranzacţia internă” este o tranzacţie de tipul celor enumerate la articolul 2 alineatul (2) 

literele (a)-(c), în cazul în care centrul principalelor interese ale tuturor părţilor la astfel de tranzacţii, 
precum şi bunul relevant se află (astfel cum este specificat în protocol) în acelaşi stat contractant la 
momentul încheierii contractului şi în cazul în care garanţia existentă pentru tranzacţia în cauză a fost 
înregistrată într-un registru naţional din respectivul stat contractant, care a făcut o declaraţie conform 
articolului 50 alineatul (1); 

(o) „garanţie internaţională” este garanţia unui creditor căreia i se aplică prevederile articolului 2; 
(p) „registrul internaţional” reprezintă modalităţile internaţionale de înregistrare în sensul 

prezentei convenţii sau al protocolului; 
(q) „contractul de leasing” este contractul prin care o persoană (locatorul) acordă dreptul de 

posesie sau control asupra unui bun (cu sau fără opţiunea de a-l achiziţiona) unei alte persoane 
(utilizatorul) în schimbul unei chirii sau al unei alte forme de plată; 

(r) „garanţie naţională” înseamnă o garanţie a unui creditor privind un bun, creat de o tranzacţie 
internaţională în cadrul unei declaraţii în temeiul articolului 50 alineatul (1); 

(s) „drept sau garanţie necontractual(ă)” înseamnă un drept sau o garanţie acordat(ă) conform 
legislaţiei unui stat contractant care a făcut o declaraţie în baza articolului 39 pentru a garanta 
îndeplinirea unei obligaţii, inclusiv o obligaţie faţă de un stat, un organism de stat sau o organizaţie 
interguvernamentală sau privată; 

(t) „notificare privind o garanţie naţională” înseamnă o notificare înregistrată sau care urmează a 
fi înregistrată la registrul internaţional cu privire la crearea unei garanţii naţionale; 

(u) „bun” înseamnă un bun aparţinând uneia dintre categoriile care intră în sfera de aplicare a 
articolului 2; 

(v) „drept sau garanţie preexistente” înseamnă un drept sau o garanţie de orice tip privind un bun 
sau asupra unui bun, care a fost creat sau a rezultat înainte de data de la care prezenta convenţie începe 
să producă efecte, astfel cum se menţionează la articolul 60 alineatul (2) litera (a); 

(w) „indemnizaţii” înseamnă încasări sub formă de bani sau sub o altă formă, provenite din 
pierderea totală sau parţială sau distrugerea fizică a bunului sau confiscarea, retragerea sau 
rechiziţionarea totală sau parţială a acestuia; 

(x) „cesiunea potenţială” este cesiunea proiectată pentru viitor în cazul producerii unui 
eveniment determinat, fie că aceasta este sigură sau nu; 

(y) „garanţie internaţională potenţială” înseamnă o garanţie privind un bun, proiectată a fi creată 
sau protejată în viitor ca garanţie internaţională, în cazul producerii unui eveniment determinat (care 
poate fi achiziţia de către debitor a unei garanţii privind bunul), fie că aceasta este sigură sau nu; 



(z) „vânzare potenţială” înseamnă o vânzare proiectată pentru viitor, în cazul producerii unui 
eveniment determinat, fie că aceasta este sigură sau nu; 

(aa) „protocol” înseamnă, pentru orice categorie de bunuri şi drepturi conexe cărora li se aplică 
prezenta convenţie, protocolul corespunzător respectivei categorii de bunuri şi drepturi conexe; 

(bb) „înregistrat” înseamnă înscris în registrul internaţional conform prevederilor din capitolul V; 
(cc) „garanţii înregistrate” înseamnă o garanţie internaţională, un drept sau o garanţie 

necontractual(ă) înregistrabil(ă) sau o garanţie naţională specificată într-o notificare privind o garanţie 
naţională, înregistrată conform prevederilor din capitolul V; 

(dd) „drept sau garanţie necontractual(ă) înregistrabil(ă)” înseamnă un drept sau o garanţie 
necontractual(ă) înregistrabil(ă) conform unei declaraţii înaintate conform prevederilor articolului 40; 

(ee) „organism de înregistrare” înseamnă, conform protocolului, persoana sau organismul 
desemnat de protocol sau numit în temeiul articolului 17 alineatul (2) litera (b); 

(ff) „regulamente” înseamnă regulamente emise sau aprobate de către autoritatea de 
supraveghere în temeiul protocolului; 

(gg) „vânzare” înseamnă transferul proprietăţii asupra unui bun în urma încheierii unui contract 
de vânzare-cumpărare; 

(hh) „obligaţie garantată” înseamnă o obligaţie garantată printr-o garanţie reală mobiliară; 
(ii) „contract de garanţie” înseamnă un contract prin care un debitor acordă titularului unei 

obligaţii sau aprobă acordarea unui drept (inclusiv dreptul de proprietate) privind un bun sau asupra 
unui bun pentru a garanta îndeplinirea unei obligaţii existente sau viitoare a debitorului sau a unui terţ; 

(jj) „garanţie reală mobiliară” înseamnă o garanţie creată printr-un contract de garanţie; 
(kk) „autoritate de supraveghere” înseamnă, conform protocolului, autoritatea de supraveghere 

menţionată la articolul 17 alineatul (1); 
(ll) „contract încheiat sub condiţie suspensivă” înseamnă un contract de vânzare-cumpărare a 

unui bun, cu condiţia ca dreptul de proprietate să nu fie transferat până la îndeplinirea condiţiei sau a 
condiţiilor prevăzute în contract; 

(mm) „garanţie neînregistrată” înseamnă o garanţie contractuală sau un drept sau o garanţie 
necontractual(ă) (cu excepţia garanţiei căreia i se aplică articolul 39) care nu a fost înregistrat(ă), 
indiferent dacă este înregistrabilă sau nu conform prezentei convenţii; şi 

(nn) „în scris” înseamnă o consemnare a informaţiilor (inclusiv a informaţiilor comunicate prin 
teletransmisie) care este pe suport material sau sub o altă formă care poate fi reprodusă ulterior pe 
suport material şi care indică în mod rezonabil aprobarea informaţiilor respective de către o persoană. 

  
Articolul 2 - Garanţia internaţională 

(1) Prezenta convenţie prevede constituirea şi efectele unei garanţii internaţionale pentru anumite 
categorii de echipamente mobile şi drepturi conexe. 

(2) În sensul prezentei convenţii, o garanţie internaţională privind echipamente mobile este o 
garanţie, creată în temeiul articolului 7, privind un bun, identificabil în mod unic dintr-o categorie de 
astfel de bunuri enumerate la alineatul (3) şi numite în protocol: 

(a) acordat de către debitor în baza unui contract de garanţie; 
(b) atribuit unei persoane care este vânzătorul condiţionat în cadrul unui contract încheiat sub 

condiţie suspensivă; sau 
(c) atribuit unei persoane care este locatorul în cadrul unui contract de leasing. O garanţie care 

intră în sfera de aplicare a prevederilor de la litera (a) nu intră şi în sfera de aplicare a literelor (b) sau 
(c). 

(3) Categoriile menţionate la alineatul precedent sunt următoarele: 
(a) corpuri de aeronave, motoare de aeronave şi elicoptere; 
(b) material rulant pentru căi ferate; şi 
(c) echipamente spaţiale. 
(4) Legislaţia aplicabilă stabileşte dacă o garanţie care intră sub incidenţa alineatului (2) intră în 

sfera de aplicare a literelor (a), (b) sau (c) de la alineatul menţionat. 
(5) O garanţie internaţională referitoare la un bun se extinde şi la veniturile aduse de bunul 

respectiv. 
  

Articolul 3 - Domeniul de aplicare 



(1) Prezenta convenţie se aplică în cazul în care, în momentul încheierii contractului care 
instituie sau prevede garanţia internaţională, debitorul se află într-un stat contractant. 

(2) Aplicabilitatea prezentei convenţii nu este afectată în cazul în care creditorul se află într-un 
stat necontractat. 

  
Articolul 4 - Locaţia debitorului 

(1) În sensul articolului 3 alineatul (1), debitorul aparţine de statul contractant: 
(a) în temeiul legislaţiei căruia a fost creat sau funcţionează; 
(b) în care îşi are sediul social sau sediul statutar; 
(c) în care îşi are administraţia centrală; sau 
(d) în care îşi desfăşoară activitatea. 
(2) Referirea de la litera (d) a alineatului anterior la locul în care debitorul îşi desfăşoară 

activitatea, în cazul în care acesta îşi desfăşoară activitatea în mai multe locuri, înseamnă locul în care 
acesta îşi desfăşoară activitatea principală sau, dacă nu există un astfel de loc, reşedinţa sa obişnuită. 

  
Articolul 5 - Interpretare şi legislaţia aplicabilă 

(1) În interpretarea prezentei convenţii, trebuie să se ţină seama de obiectivele acesteia, stabilite 
în preambul, de caracterul său internaţional şi de necesitatea de a promova uniformitatea şi 
previzibilitatea în aplicarea acesteia. 

(2) Problemele legate de aspectele reglementate prin prezenta convenţie care nu sunt stabilite 
explicit în cadrul acesteia vor fi soluţionate în conformitate cu principiile generale pe care este fondată 
convenţia sau, în lipsa acestor principii, în conformitate cu legea aplicabilă. 

(3) Trimiterile la legea aplicabilă se referă la normele interne ale legii aplicabile, în virtutea 
normelor de drept internaţional privat din statul instanţei sesizate. 

(4) În cazul în care un stat cuprinde mai multe unităţi teritoriale, fiecare având propriile sale 
norme de drept cu privire la aspectul analizat, şi în cazul în care nu există nicio indicaţie privind 
unitatea teritorială relevantă, legea acelui stat decide unitatea teritorială ale cărei legi se aplică. În 
absenţa unei astfel de norme, se aplică legea unităţii teritoriale cu care cazul are cele mai multe 
legături. 

  
Articolul 6 - Relaţia dintre convenţie şi protocol 

(1) Prezenta convenţie şi protocolul vor fi citite şi interpretate împreună ca un singur instrument. 
(2) În cazul unei neconcordanţe între prezenta convenţie şi protocol, are întâietate protocolul. 
  

Capitolul II 
Constituirea unei garanţii internaţionale 

  
Articolul 7 - Condiţii de formă 

O garanţie se constituie ca garanţie internaţională în conformitate cu prezenta convenţie în cazul 
în care contractul care o creează sau prevede: 

(a) este în scris; 
(b) se referă la un bun de care pot dispune debitorul, vânzătorul condiţionat sau locatorul; 
(c) permite unui bun să fie identificat în conformitate cu protocolul; şi 
(d) în cazul unui contract de garanţie, permite stabilirea obligaţiilor garantate, fără a fi însă 

necesar să se menţioneze o sumă sau suma maximă garantată. 
  

Capitolul III 
Măsuri în cazul neîndeplinirii obligaţiilor 

  
Articolul 8 - Măsurile aflate la dispoziţia creditorului 

(1) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor, astfel cum este prevăzut la articolul 11, cu condiţia ca 
debitorul să-şi fi dat în orice moment acordul şi sub rezerva oricăror declaraţii ale statului contractant 
în temeiul articolului 54, creditorul poate aplica una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

(a) să-şi însuşească sau să preia controlul asupra bunului care constituie garanţie în favoarea sa; 
(b) să vândă sau să închirieze bunul; 



(c) să colecteze sau să primească orice venit sau profit rezultat din gestionarea sau utilizarea 
bunului. 

(2) Creditorul poate, de asemenea, să solicite un ordin judecătoresc care să autorizeze sau să 
impună oricare dintre acţiunile menţionate la alineatul anterior. 

(3) Orice măsură menţionată la alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) sau la articolul 13 trebuie 
aplicată în mod rezonabil din punct de vedere comercial. O măsură este considerată a fi aplicată în 
mod rezonabil din punct de vedere comercial atunci când aceasta este aplicată în conformitate cu o 
prevedere a contractului de garanţie, cu excepţia cazului în care o astfel de prevedere este în mod 
evident nerezonabilă. 

(4) Un creditor care propune să vândă sau să închirieze un bun în temeiul alineatului (1) va 
notifica mai întâi în scris într-un termen rezonabil cu privire la această vânzare sau închiriere: 

(a) persoanele interesate specificate la articolul 1 litera (m) punctele (i) şi (ii); şi 
(b) persoanele interesate specificate la articolul 1 litera (m) punctul (iii), care au comunicat 

creditorului drepturile lor cu suficient timp înainte de vânzare sau închiriere. 
(5) Orice sumă colectată sau primită de către creditor care rezultă din aplicarea oricăreia dintre 

măsurile menţionate la alineatul (1) sau (2) trebuie considerată ca plată a sumei care reprezintă 
obligaţiile garantate. 

(6) În cazul în care sumele colectate sau primite de către creditor care rezultă din aplicarea 
oricăreia dintre măsurile menţionate la alineatul (1) sau (2) depăşesc suma garantată prin garanţia reală 
mobiliară şi costurile rezonabile apărute în aplicarea respectivei măsuri, atunci, cu excepţia cazului în 
care instanţa decide altfel, creditorul distribuie surplusul în ordinea priorităţii şi celorlalţi deţinători de 
garanţii înregistrate cu rang inferior sau care au fost aduse la cunoştinţa creditorului şi plăteşte suma 
rămasă debitorului. 

  
Articolul 9 - Transferul proprietăţii în cazul îndeplinirii obligaţiei. Efectul liberatoriu 
(1) În orice moment după neîndeplinirea obligaţiei, astfel cum este prevăzut la articolul 11, 

creditorul şi toate persoanele interesate pot hotărî de comun acord ca dreptul de proprietate (sau orice 
altă garanţie a debitorului) asupra oricărui bun care constituie o garanţie reală mobiliară să fie utilizat 
de către creditor pentru îndeplinirea obligaţiei garantate. 

(2) La cererea creditorului, instanţa poate hotărî ca dreptul de proprietate (sau orice altă garanţie 
a debitorului) asupra oricărui bun care constituie o garanţie reală mobiliară să treacă asupra 
creditorului pentru îndeplinirea obligaţiilor garantate. 

(3) Instanţa aprobă cererea de la alineatul anterior numai dacă valoarea obligaţiilor garantate care 
trebuie îndeplinite printr-un astfel de transfer este proporţională cu valoarea bunului, ţinându-se seama 
de plata care trebuie realizată de către creditor oricărei persoane interesate. 

(4) În orice moment după neîndeplinirea obligaţiilor, astfel cum se prevede la articolul 11, şi 
înainte de vânzarea bunului care constituie garanţie sau de emiterea unui ordin conform alineatului (2), 
debitorul sau orice persoană interesată poate obţine ridicarea garanţiei reale mobiliare, plătind în 
întregime suma garantată, sub rezerva închirierii bunului de către creditor conform articolului 8 
alineatul (1) litera (b) sau prevăzută de un ordin judecătoresc, conform articolului 8 alineatul (2). În 
cazul în care, după neîndeplinirea obligaţiilor, suma garantată este plătită în întregime de către o 
persoană interesată, alta decât debitorul, acea persoană preia drepturile creditorului. 

(5) Dreptul de proprietate sau orice altă garanţie a debitorului, transferate prin vânzare, conform 
articolului 8 alineatul (1) litera (b) sau prezentului articol alineatul (1) sau (2), este degrevat de orice 
altă garanţie de rang inferior garanţiei reale mobiliare a creditorului, în conformitate cu prevederile 
articolului 29. 

  
Articolul 10 - Măsurile aflate la dispoziţia vânzătorului condiţionat sau a locatorului 

În cazul neîndeplinirii obligaţiilor în cadrul unui contract încheiat sub condiţie suspensivă sau al 
unui contract de leasing, astfel cum se prevede la articolul 11, vânzătorul condiţionat sau locatorul, 
după caz: 

(a) sub rezerva oricărei declaraţii potenţiale a statului contractant, conform articolului 54, poate 
să rezilieze contractul şi să-şi însuşească sau să preia controlul asupra oricărui bun care face obiectul 
contractului; sau 



(b) poate să solicite un ordin judecătoresc care să autorizeze sau să impună oricare dintre aceste 
acţiuni. 

  
Articolul 11 - Domeniul de aplicare al neîndeplinirii obligaţiilor 

(1) Debitorul şi creditorul pot în orice moment să încheie un acord scris pentru a stabili faptele 
care constituie neîndeplinirea obligaţiilor sau care determină exercitarea drepturilor şi punerea în 
executare a măsurilor specificate la articolele 8-10 şi 13. 

(2) În cazul în care debitorul şi creditorul nu au căzut de acord asupra acestor aspecte, 
„neîndeplinirea obligaţiilor” în sensul articolelor 8-10 şi 13 înseamnă neîndeplinirea de către debitor a 
obligaţiilor sale, ceea ce îl privează în mod substanţial pe creditor de beneficiile care i se cuvin în 
conformitate cu prevederile contractului. 

  
Articolul 12 - Măsuri suplimentare 

Pot fi aplicate orice alte măsuri permise de legea aplicabilă, inclusiv măsurile asupra cărora 
părţile au căzut de acord, cu condiţia ca acestea să nu vină în contradicţie cu prevederile imperative din 
prezentul capitol, astfel cum se stabileşte la articolul 15. 

  
Articolul 13 - Măsuri provizorii 

(1) Sub rezerva oricărei declaraţii pe care o poate face în temeiul articolului 55, un stat 
contractant se asigură că un creditor care aduce dovezi că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile, în 
aşteptarea soluţionării definitive a cererii sale şi cu condiţia ca debitorul să-şi fi dat, în orice moment, 
acordul în această privinţă, poate obţine din partea unei instanţe aplicarea în termen scurt a unor 
măsuri, sub forma unuia sau a mai multor ordine dintre cele enumerate în cele ce urmează, în funcţie 
de solicitarea creditorului: 

(a) conservarea bunului şi a valorii sale; 
(b) punerea în posesie, controlul sau custodia asupra bunului; 
(c) imobilizarea bunului; şi 
(d) închirierea sau, cu excepţia cazurilor prevăzute la literele (a)-(c), gestionarea bunului şi a 

veniturilor generate de acesta. 
(2) La emiterea unui ordin conform alineatului precedent, instanţa poate impune condiţiile pe 

care le consideră necesare pentru a proteja persoanele interesate în eventualitatea în care: 
(a) creditorul, la punerea în aplicare a unui ordin care dispune aplicarea unor măsuri, nu-şi 

îndeplineşte oricare dintre obligaţiile sale faţă de debitor conform prezentei convenţii sau conform 
protocolului; sau 

(b) creditorului nu îi este recunoscută creanţa, integral sau parţial, la soluţionarea definitivă a 
respectivului litigiu. 

(3) Înainte de a emite un ordin conform alineatului (1), instanţa poate solicita ca toate persoanele 
interesate să fie notificate de această cerere. 

(4) Nicio prevedere a acestui articol nu afectează aplicarea articolului 8 alineatul (3) şi nici nu 
limitează posibilitatea instanţei de a dispune alte măsuri provizorii decât cele enumerate la alineatul 
(1). 

  
Articolul 14 - Condiţii procedurale 

Sub rezerva articolului 54 alineatul (2), orice măsură prevăzută în prezentul capitol trebuie 
aplicată în conformitate cu procedura stabilită prin legea locului în care se aplică măsura. 

  
Articolul 15 - Derogarea 

În relaţiile lor reciproce, două sau mai multe părţi menţionate în prezentul capitol pot oricând, 
prin acord scris, să stabilească o derogare de la conţinutul oricăreia dintre prevederile anterioare din 
prezentul capitol sau să modifice efectele acestora, cu excepţia articolului 8 alineatele (3)-(6), a 
articolului 9 alineatele (3) şi (4), a articolului 13 alineatul (2) şi a articolului 14. 

  
Capitolul IV  

Sistemul internaţional de înregistrare 
  



Articolul 16 - Registrul internaţional 
(1) Se instituie un registru internaţional pentru înregistrarea: 
(a) garanţiilor internaţionale, a garanţiilor internaţionale potenţiale şi a drepturilor şi garanţiilor 

necontractuale înregistrabile; 
(b) cesiunilor şi cesiunilor potenţiale de garanţii internaţionale; 
(c) achiziţiilor de garanţii internaţionale prin subrogarea legală sau convenţională conform legii 

aplicabile; 
(d) notificărilor privind garanţiile naţionale; 
(e) subordonărilor de garanţii menţionate la oricare dintre alineatele precedente. 
(2) Se pot institui diferite registre internaţionale pentru diferite categorii de bune şi drepturi 

conexe. 
(3) În sensul acestui capitol şi al capitolului V, termenul „înregistrare” include, acolo unde este 

cazul, modificarea, prelungirea sau radierea înregistrării. 
  

Articolul 17 - Autoritatea de supraveghere şi organismul de înregistrare 
(1) Se desemnează o autoritate de supraveghere în conformitate cu protocolul. 
(2) Autoritatea de supraveghere: 
(a) înfiinţează sau ia măsuri pentru înfiinţarea Registrului internaţional; 
(b) numeşte şi eliberează din funcţie responsabilul organismului de înregistrare, cu excepţia 

cazului în care se prevede altfel în protocol; 
(c) în cazul în care se schimbă responsabilul organismului de înregistrare, asigură că toate 

drepturile necesare pentru funcţionarea efectivă continuă a Registrului internaţional îi revin sau sunt 
transmisibile noului responsabil; 

(d) după consultarea cu statele contractante, stabileşte sau aprobă un regulament de aplicare a 
protocolului privind funcţionarea Registrului internaţional şi asigură publicarea acestuia; 

(e) stabileşte procedurile administrative prin care se pot înainta plângeri către autoritatea de 
supraveghere privind funcţionarea Registrului internaţional; 

(f) supraveghează organismul de înregistrare şi funcţionarea Registrului internaţional; 
(g) la cererea organismului de înregistrare, îi acordă asistenţă acestuia după cum consideră 

necesar autoritatea de supraveghere; 
(h) stabileşte şi revizuieşte periodic structura tarifară a serviciilor şi a facilităţilor oferite de către 

Registrul internaţional; 
(i) face tot ceea ce este necesar pentru a asigura existenţa unui sistem electronic eficient de 

înregistrare pe bază de notificări în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei convenţii şi ale 
protocolului; şi 

(j) înaintează rapoarte periodice statelor contractante cu privire la îndeplinirea obligaţiilor sale în 
conformitate cu prezenta convenţie şi cu protocolul. 

(3) Autoritatea de supraveghere poate încheia orice acord necesar pentru îndeplinirea funcţiilor 
sale, inclusiv acordurile prevăzute la articolul 27 alineatul (3). 

(4) Autoritatea de supraveghere deţine toate drepturile de proprietate asupra bazelor de date şi a 
arhivelor Registrului internaţional. 

(5) Organismul de înregistrare asigură funcţionarea eficientă a Registrului internaţional şi 
îndeplineşte funcţiile care i-au fost atribuite prin prezenta convenţie, prin protocol şi prin regulamente. 

  
Capitolul V 

Alte aspecte legate de înregistrare 
  

Articolul 18 - Condiţii de înregistrare 
(1) Protocolul şi regulamentele trebuie să specifice condiţiile, inclusiv criteriile de identificare a 

bunului pentru: 
(a) efectuarea de înregistrări (care includ dispunerea transmiterii în prealabil pe cale electronică a 

consimţământului tuturor persoanelor al căror consimţământ este necesar conform articolului 20); 
(b) efectuarea de căutări şi emiterea de certificate de căutare şi sub rezerva a ceea ce urmează; 
(c) asigurarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor din cadrul Registrului 

internaţional, altele decât informaţiile şi documentele legate de înregistrare. 



(2) Organismul de înregistrare nu are datoria de a cerceta dacă a fost într-adevăr acordat 
consimţământul pentru înregistrare în temeiul articolului 20 sau dacă acest consimţământ este valabil. 

(3) În cazul în care o garanţie înregistrată ca garanţie internaţională potenţială devine garanţie 
internaţională, nu este necesară o altă înregistrare, cu condiţia ca informaţiile existente să fie suficiente 
pentru înregistrarea unei garanţii internaţionale. 

(4) Organismul de înregistrare ia măsurile necesare pentru ca înregistrările să fie introduse în 
baza de date a Registrului internaţional, să poată fi căutate în ordinea cronologică a primirii lor, şi în 
fişier să se înregistreze data şi ora primirii. 

(5) Protocolul poate dispune ca un stat contractant să poată desemna pe teritoriul său unul sau 
mai multe organisme ca punct sau puncte de intrare, prin intermediul căruia informaţiile necesare 
pentru înregistrare să fie transmise Registrului internaţional. Un stat contractant care creează un astfel 
de organism poate specifica cerinţele care trebuie îndeplinite (dacă există astfel de cerinţe) înainte ca 
aceste informaţii să fie transmise Registrului internaţional. 

  
Articolul 19 - Valabilitatea şi momentul înregistrării 

(1) O înregistrare este valabilă doar dacă este efectuată în conformitate cu prevederile articolului 
20. 

(2) O înregistrare, dacă îndeplineşte condiţiile de valabilitate, este completă doar la introducerea 
informaţiilor necesare în baza de date a Registrului internaţional, astfel încât să poată fi consultată. 

(3) O înregistrare poate fi consultată, în sensul alineatului anterior, în momentul în care: 
(a) Registrul internaţional i-a atribuit un număr de fişier în ordine secvenţială; şi 
(b) informaţiile privind înregistrarea, inclusiv numărul fişierului, sunt stocate pe suport durabil şi 

pot fi accesate la Registrul internaţional. 
(4) În cazul în care o garanţie înregistrată iniţial ca garanţie internaţională potenţială devine 

garanţie internaţională, aceasta trebuie considerată ca fiind înregistrată de la data de înregistrare a 
garanţiei internaţionale potenţiale, cu condiţia ca înregistrarea să fi fost valabilă imediat înainte de 
momentul constituirii garanţiei internaţionale, astfel cum este prevăzut la articolul (7). 

(5) Alineatul anterior se aplică cu modificările necesare la înregistrarea unei cesiuni potenţiale a 
unei garanţii internaţionale. 

(6) O înregistrare trebuie să poată fi consultată în baza de date a Registrului internaţional în 
conformitate cu criteriile specificate în protocol. 

  
Articolul 20 - Acordarea consimţământului pentru înregistrare 

(1) O garanţie internaţională, o garanţie internaţională potenţială, o cesiune sau o cesiune 
potenţială a unei garanţii internaţionale poate fi înregistrată, iar apoi înregistrarea poate fi modificată 
sau prelungită înainte de expirare, de către oricare dintre părţi cu acordul scris al celeilalte părţi. 

(2) Subordonarea unei garanţii internaţionale unei alte garanţii internaţionale poate fi înregistrată 
în orice moment de către persoana sau cu acordul scris al persoanei a cărei garanţie a fost subordonată. 

(3) O înregistrare poate fi radiată de către partea sau cu acordul scris al părţii în favoarea căreia a 
fost efectuată. 

(4) Achiziţia unei garanţii internaţionale prin subrogare legală sau convenţională poate fi 
înregistrată de către persoana care se substituie creditorului. 

(5) Un drept sau o garanţie necontractual(ă) înregistrabil(ă) pot fi înregistrate de către deţinătorul 
acestora. 

(6) Notificarea unei garanţii naţionale poate fi înregistrată de către deţinătorul acesteia. 
  

Articolul 21 - Durata înregistrării 
Înregistrarea unei garanţii internaţionale rămâne în vigoare până în momentul radierii acesteia 

sau până la expirarea perioadei specificate în înregistrare. 
  

Articolul 22 - Consultările 
(1) Orice persoană poate solicita, prin modalităţile specificate în protocol şi în regulamente, 

consultarea prin mijloace electronice în cadrul Registrului internaţional a garanţiilor internaţionale sau 
a garanţiilor internaţionale potenţiale înregistrate în acesta. 



(2) La primirea unei solicitări în acest sens, organismul de înregistrare emite, prin modalităţile 
prevăzute în protocol şi în regulamente, un certificat de consultare în registru prin mijloace electronice 
cu privire la orice bun: 

(a) care menţionează toate informaţiile înregistrate cu privire la bunul în cauză, precum şi data şi 
ora la care au fost înregistrate informaţiile; sau 

(b) care menţionează că nu există informaţii în cadrul Registrului internaţional cu privire la 
bunul în cauză. 

(3) Un certificat de consultare eliberat în temeiul alineatului anterior indică faptul că acel 
creditor al cărui nume este indicat în informaţia înregistrată a achiziţionat sau intenţionează să 
achiziţioneze o garanţie internaţională privind bunul în cauză, însă nu menţionează dacă este vorba 
despre o garanţie internaţională sau despre o garanţie internaţională potenţială, chiar dacă acest lucru 
poate fi confirmat prin informaţiile relevante incluse în înregistrare. 

  
Articolul 23 - Lista declaraţiilor şi a drepturilor sau garanţiilor necontractuale declarate 

Organismul de înregistrare ţine o evidenţă a declaraţiilor, a retragerilor declaraţiilor şi a 
categoriilor de drepturi sau garanţii necontractuale comunicate organismului de înregistrare de către 
depozitar, astfel cum au fost transmise de către statul contractant, în conformitate cu articolele 39 şi 
40, şi a datelor la care a avut loc fiecare declaraţie sau retragere a declaraţiei. Aceste evidenţe trebuie 
să fie înregistrate şi să poată fi consultate după numele statului declarant; acestea trebuie să fie puse la 
dispoziţia oricărei persoane care solicită acest lucru, astfel cum se prevede în protocol şi în 
regulamente. 

  
Articolul 24 - Valoarea probantă a certificatelor 

Un document care îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de regulamente şi care constituie 
un certificat eliberat de Registrul internaţional este o dovadă prima facie: 

(a) a eliberării sale de către Registrul internaţional; şi 
(b) a faptelor menţionate în acesta, inclusiv data şi ora la care s-a efectuat înregistrarea. 
  

Articolul 25 - Radierea înregistrării 
(1) În cazul în care obligaţiile garantate printr-o garanţie reală mobiliară înregistrată sau 

obligaţiile care se aflau la originea unui drept sau a unei garanţii necontractuale înregistrate au fost 
îndeplinite sau în cazul în care au fost îndeplinite condiţiile de transfer al titlului în temeiul unui 
contract înregistrat încheiat sub condiţie suspensivă, deţinătorul garanţiilor în cauză radiază 
înregistrarea, fără întârzieri nejustificate în urma cererii scrise a debitorului, livrată sau primită la 
adresa acestuia menţionată în înregistrare. 

(2) În cazul în care a fost înregistrată o garanţie internaţională potenţială sau o cesiune potenţială 
a unei garanţii internaţionale, creditorul potenţial sau cesionarul potenţial radiază înregistrarea, fără 
întârzieri nejustificate, în urma cererii scrise a debitorului sau a cedentului, livrată sau primită la adresa 
acestuia, menţionată în înregistrare, înainte de valorificarea sau asumarea unui angajament de 
valorificare a bunului de către creditorul potenţial sau cesionarul potenţial. 

(3) În cazul în care obligaţiile asigurate printr-o garanţie naţională specificată într-o notificare 
înregistrată privind o garanţie naţională au fost îndeplinite, deţinătorul acelei garanţii radiază 
înregistrarea, fără întârzieri nejustificate, în urma cererii scrise a debitorului, livrată sau primită la 
adresa acestuia menţionată în înregistrare. 

(4) În cazul în care o înregistrare nu ar fi trebuit să fi fost efectuată sau este incorectă, persoana 
în favoarea căreia a fost efectuată înregistrarea trebuie să asigure radierea sau modificarea acesteia în 
urma cererii scrise a debitorului, livrată sau primită la adresa acestuia menţionată în înregistrare. 

  
Articolul 26 - Acces la serviciile internaţionale de înregistrare 

Nici unei persoane nu trebuie să i se refuze accesul la serviciile de înregistrare şi de consultare 
ale Registrului internaţional, cu excepţia cazului în care aceasta nu respectă procedurile prezentate în 
acest capitol. 

  
Capitolul VI 

Privilegii şi imunităţi ale autorităţii de supraveghere şi ale organismului de înregistrare 



  
Articolul 27 - Personalitatea juridică. Imunitatea 

(1) Autoritatea de supraveghere va beneficia de personalitate juridică internaţională, în cazul în 
care nu deţine deja o astfel de personalitate. 

(2) Autoritatea de supraveghere, responsabilii şi angajaţii acesteia beneficiază de imunitate în 
ceea ce priveşte toate acţiunile judiciare şi administrative, după cum se specifică în protocol. 

(3) (a) Autoritatea de supraveghere este scutită de impozite şi poate beneficia de alte privilegii 
stabilite prin acord cu statul gazdă. 

(b) În sensul prezentului alineat, „stat gazdă” înseamnă statul în care este situată autoritatea de 
supraveghere. 

(4) Activele, documentele, bazele de date şi arhivele Registrului internaţional sunt inviolabile şi 
beneficiază de imunitate împotriva confiscării sau a altor acţiuni judiciare sau administrative. 

(5) În ceea ce priveşte plângerile împotriva organismului de înregistrare, în temeiul articolului 28 
alineatul (1) sau al articolului 44, reclamantul are acces la informaţiile şi documentele de care are 
nevoie pentru a-şi putea susţine plângerea. 

(6) Autoritatea de supraveghere poate renunţa la inviolabilitatea şi imunitatea conferite prin 
prevederile alineatului (4). 

  
Capitolul VII 

Răspunderea organismului de înregistrare 
  

Articolul 28 - Răspundere şi garanţii financiare 
(1) Organismul de înregistrare este pasibil de a acorda despăgubiri pentru prejudiciul suferit de 

către o persoană, rezultat direct dintr-o eroare sau o omisiune a organismului de înregistrare, a 
responsabililor şi a angajaţilor săi sau dintr-o defecţiune a sistemului internaţional de înregistrare, cu 
excepţia cazului în care defecţiunea este cauzată de un eveniment de natură inevitabilă şi irezistibilă, 
care nu putea fi prevenit folosind cele mai bune practici utilizate în prezent în domeniul proiectării şi 
operării registrelor electronice, inclusiv cele legate de crearea de copii de rezervă, de securitatea 
sistemelor şi de gestionarea reţelelor. 

(2) Organismul de înregistrare nu este răspunzător în temeiul alineatului anterior de inexactitatea 
factuală a informaţiilor cuprinse în înregistrări care au fost primite de organismul de înregistrare sau 
transmise de acesta sub forma în care au fost primite, nici de actele sau circumstanţele care nu ţin de 
responsabilitatea organismului de înregistrare sau a responsabililor şi angajaţilor săi şi care au avut loc 
înainte de primirea informaţiilor necesare pentru înregistrare de către Registrul internaţional. 

(3) Despăgubirile menţionate la alineatul (1) pot fi reduse în măsura în care persoana care a 
suferit prejudicii a cauzat sau a contribuit la producerea acelor prejudicii. 

(4) Organismul de înregistrare trebuie să încheie o asigurare sau să dispună de o garanţie 
financiară care să acopere răspunderea menţionată în prezentul articol, în măsura stabilită de 
autoritatea de supraveghere, în conformitate cu protocolul. 

  
Capitolul VIII 

Efectele unei garanţii internaţionale faţă de terţi 
  

Articolul 29 - Prioritatea garanţiilor concurente 
(1) O garanţie înregistrată are prioritate faţă de o altă garanţie, înregistrată la o dată ulterioară, şi 

faţă de o garanţie neînregistrată. 
(2) Prioritatea primei garanţii menţionate la alineatul precedent se aplică: 
(a) chiar dacă prima garanţie menţionată a fost constituită sau înregistrată cunoscându-se 

existenţa celeilalte garanţii; şi 
(b) chiar şi în ceea ce priveşte valorificarea de către deţinător a primei garanţii menţionate, 

cunoscându-se existenţa celeilalte garanţii. 
(3) Cumpărătorul unui bun dobândeşte drepturile aferente acestuia: 
(a) sub rezerva unei garanţii înregistrate la momentul achiziţionării garanţiei respective; şi 
(b) liber de orice garanţie neînregistrată, chiar dacă cunoaşte existenţa acesteia. 



(4) Vânzătorul condiţionat sau utilizatorul dobândeşte dreptul sau garanţia asupra bunului în 
cauză: 

(a) sub rezerva unei garanţii înregistrate înainte de înregistrarea garanţiei internaţional deţinute 
de către vânzătorul condiţionat sau locator; şi 

(b) liber de orice garanţie care nu a fost astfel înregistrată la momentul respectiv, chiar dacă 
cunoaşte existenţa acelei garanţii. 

(5) Prioritatea garanţiilor sau a drepturilor concurente conform prezentului articol poate fi 
modificată printr-un acord încheiat între titularii garanţiilor în cauză, însă un cesionar al unei garanţii 
subordonate nu este obligat prin contract să subordoneze acea garanţie, cu excepţia cazului în care, în 
momentul cesiunii, subordonarea legată de contractul respectiv a fost înregistrată. 

(6) Prioritatea acordată de prezentul articol unei garanţii pentru un bun se extinde şi la 
indemnizaţiile legate de acesta. 

(7) Prezenta convenţie: 
(a) nu afectează drepturile pe care o persoană le deţine asupra unui obiect, altul decât un bun, 

înainte de instalarea acestuia pe un bun, în cazul în care, conform legii aplicabile, drepturile respective 
continuă să existe după instalare; şi 

(b) nu împiedică crearea de drepturi asupra unui obiect, altul decât un bun, care a fost instalat 
anterior pe un bun în cazul în care, conform legii aplicabile, au fost create acele drepturi. 

  
Articolul 30 - Efectele insolvabilităţii 

(1) În cadrul procedurilor de insolvenţă împotriva unui debitor, o garanţie internaţională este 
opozabilă dacă, înainte de începerea procedurilor de insolvenţă, garanţia în cauză a fost înregistrată în 
conformitate cu prezenta convenţie. 

(2) Nici o prevedere a prezentului articol nu aduce atingere opozabilităţii unei garanţii 
internaţionale în cadrul procedurilor de insolvenţă, în cazul în care garanţia respectivă este opozabilă 
conform legii aplicabile. 

(3) Nici o prevedere a prezentului articol nu aduce atingere: 
(a) oricăror norme de drept aplicabile procedurilor de insolvenţă privind anularea unei tranzacţii, 

deoarece fie aceasta acordă o preferinţă, fie reprezintă un transfer care fraudează drepturile 
creditorilor; sau 

(b) oricăror norme de procedură legate de executarea drepturilor de proprietate care fac obiectul 
controlului sau supravegherii administratorului insolvabilităţii. 

  
Capitolul IX 

Cesiunea drepturilor conexe şi a garanţiilor internaţionale; drepturi de subrogare 
  

Articolul 31 - Efectele cesiunii 
(1) Cu excepţia cazului în care părţile stabilesc altfel, cesiunea drepturilor conexe realizată în 

conformitate cu articolul 32 transferă, de asemenea, cesionarului: 
(a) garanţia internaţională conexă; şi 
(b) toate garanţiile cedentului, precum şi rangul acestora, conform prezentei convenţii. 
(2) Nici o prevedere a prezentei convenţii nu împiedică cesiunea parţială a drepturilor conexe ale 

cedentului. În cazul unei astfel de cesiuni parţiale, cedentul şi cesionarul pot conveni asupra drepturilor 
lor respective în ceea ce priveşte garanţia internaţională aferentă cesionată conform alineatului 
precedent, fără însă a putea afecta poziţia debitorului în lipsa acordului acestuia. 

(3) Sub rezerva prevederilor de la alineatul (4), legea aplicabilă determină excepţiile şi drepturile 
la compensare aflate la dispoziţia debitorului împotriva cesionarului. 

(4) Debitorul poate în orice moment să renunţe prin acord scris la toate sau la oricare dintre 
excepţiile şi drepturile la compensare menţionate la alineatul anterior, altele decât excepţiile provenite 
din acte frauduloase ale cesionarului. 

(5) În cazul unei cesiuni prin intermediul unei garanţii, drepturile conexe cesionate revin 
cedentului, în măsura în care mai există în momentul în care obligaţiile garantate prin cesiune au fost 
îndeplinite. 

  
Articolul 32 - Condiţii de formă ale cesiunii 



(1) Cesiunea drepturilor conexe transferă garanţia internaţională aferentă numai dacă: 
(a) este încheiată în scris; 
(b) permite identificarea drepturilor conexe în cadrul contractului din care rezultă; şi 
(c) în cazul cesiunii prin intermediul unei garanţii, permite stabilirea obligaţiilor garantate prin 

cesiune în conformitate cu protocolul, însă fără a fi necesar să se menţioneze o sumă sau suma maximă 
garantată. 

(2) Cesiunea unei garanţii internaţionale create sau prevăzute de către un contract de garanţie 
este valabilă numai dacă unele sau toate drepturile conexe sunt, de asemenea, cesionate. 

(3) Prezenta convenţie nu se aplică cesiunii drepturilor conexe care nu are ca efect şi transferarea 
garanţiei internaţionale aferente. 

  
Articolul 33 - Obligaţiile debitorului faţă de cesionar 

(1) În măsura în care drepturile conexe şi garanţia internaţională aferentă au fost transferate în 
conformitate cu articolele 31 şi 32, debitorul, în ceea ce priveşte drepturile şi garanţia în cauză, nu este 
obligat prin cesiune şi nu are datoria de a plăti sau de a oferi alte beneficii cesionarului decât în cazul 
în care: 

(a) debitorul a fost notificat în scris cu privire la cesiune de către cedent sau la ordinul acestuia; 
şi 

(b) notificarea identifică drepturile conexe. 
(2) Plata sau executarea de către debitor este liberatorie dacă aceasta este efectuată în 

conformitate cu prevederile alineatului precedent, indiferent de orice altă formă de plată sau de 
executare liberatorie. 

(3) Nici o prevedere a prezentului articol nu va afecta rangul cesiunilor concurente. 
  

Articolul 34 - Măsuri pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind cesiunea cu titlu de garanţie 
În cazul în care cedentul nu îşi îndeplineşte obligaţiile care rezultă din cesiunea drepturilor 

conexe şi a garanţiei internaţionale aferente cu titlu de garanţie, prevederile articolelor 8, 9 şi 11-14 se 
aplică în relaţiile dintre cedent şi cesionar (şi, în ceea ce priveşte drepturile conexe, acestea se aplică în 
măsura în care prevederile în cauză se pot aplica bunurilor incorporale) ca şi cum: 

(a) menţiunile privind obligaţia garantată şi garanţia reală mobiliară ar fi menţiuni privind 
obligaţia garantată prin cesiunea drepturilor conexe, a garanţiei internaţionale aferente şi a garanţiei 
reale mobiliare create prin acea cesiune; 

(b) menţiunile privind creditorul garantat sau creditorul, privind garantul sau debitorul ar fi 
menţiuni privind cesionarul şi cedentul; 

(c) menţiunile privind titularul garanţiei internaţionale ar fi menţiuni privind cesionarul; şi 
(d) menţiunile privind bunul ar fi menţiuni privind drepturile conexe cesionate şi garanţia 

internaţională aferentă. 
  

Articolul 35 - Rangul cesiunilor concurente 
(1) În cazul în care există cesiuni concurente de drepturi conexe şi cel puţin una dintre cesiuni 

include garanţia internaţională aferentă şi este înregistrată, se aplică prevederile articolului 29, ca şi 
cum menţiunile privind garanţia înregistrată ar fi menţiuni privind o cesiune a drepturilor conexe şi a 
garanţiei înregistrate aferente şi ca şi cum menţiunile privind o garanţie înregistrată sau neînregistrată 
ar fi menţiuni privind o cesiune înregistrată sau neînregistrată. 

(2) Prevederile articolului 30 se aplică la cesiunea drepturilor conexe ca şi cum menţiunile 
privind o garanţie internaţională ar fi menţiuni privind o cesiune a drepturilor conexe şi a garanţiei 
internaţionale aferente. 

  
Articolul 36 - Prioritatea cesionarului cu privire la drepturile conexe 

(1) Cesionarul drepturilor conexe şi al garanţiei internaţionale aferente a căror cesiune a fost 
înregistrată are prioritate în faţa unui alt cesionar al drepturilor conexe în temeiul articolului 35 
alineatul (1) numai în cazul în care: 

(a) contractul care se află la originea drepturilor conexe prevede că acestea sunt garantate de 
către bun sau conexe acestuia; şi 

(b) drepturile conexe se raportează la un bun. 



(2) În sensul alineatului anterior litera (b), drepturile conexe se raportează la un bun numai dacă 
sunt formate din drepturi la plata sau la executarea: 

(a) unei sume avansate şi utilizate pentru achiziţionarea bunului; 
(b) unei sume avansate şi utilizate pentru achiziţionarea unui alt bun, asupra căruia cedentul 

deţinea o altă garanţie internaţională, în cazul în care cedentul a transferat garanţia respectivă 
cesionarului, iar cesiunea a fost înregistrată; 

(c) preţului care trebuie plătit pentru bun; 
(d) chiriei care trebuie plătită pentru bun; sau 
(e) altor obligaţii care rezultă dintr-o tranzacţie menţionată la oricare dintre alineatele precedente. 
(3) În toate celelalte cazuri, rangul cesiunilor concurente ale drepturilor conexe este stabilit de 

legea aplicabilă. 
  

Articolul 37 - Efectele insolvabilităţii cedentului 
Prevederile articolului 30 se aplică la procedurile de insolvenţă împotriva cedentului ca şi cum 

menţiunile privind debitorul ar fi menţiuni privind cedentul. 
  

Articolul 38 - Subrogarea 
(1) Sub rezerva prevederilor de la alineatul (2), nici o prevedere a prezentei convenţii nu aduce 

atingere achiziţionării de drepturi conexe şi de garanţii internaţionale aferente prin subrogare legală 
sau convenţională, în conformitate cu legea aplicabilă. 

(2) Stabilirea priorităţii între o garanţie de tipul celei menţionate la alineatul anterior şi o garanţie 
concurentă poate fi modificată printr-un acord scris încheiat între titularii garanţiilor respective, însă 
cesionarul unei garanţii subordonate nu este obligat prin contract să subordoneze garanţia în cauză, cu 
excepţia cazului în care, în momentul cesiunii, subordonarea referitoare la contractul respectiv a fost 
înregistrată. 

  
Capitolul X 

Drepturile sau garanţiile care fac obiectul declaraţiilor statelor contractante 
  

Articolul 39 - Drepturile care au prioritate fără înregistrare 
(1) Un stat contractant poate declara în orice moment, printr-o declaraţie depusă la depozitarul 

protocolului, în mod general sau specific: 
(a) categoriile de drepturi sau garanţii necontractuale (altele decât drepturile şi garanţiile care 

intră în sfera de aplicare a articolului 40) care, conform legilor acelui stat, au prioritate în faţa unei 
garanţii asupra unui bun echivalent cu cel al deţinătorului garanţiei internaţionale înregistrate şi care 
are prioritate asupra unei garanţii internaţionale înregistrate, fie în cadrul, fie în afara procedurilor de 
insolvenţă; şi 

(b) faptul că nici o prevedere a prezentei convenţii nu afectează dreptul unui stat, al unui 
organism de stat, al unei organizaţii interguvernamentale sau al altui furnizor privat de servicii publice 
de a sechestra sau de a reţine un bun, în conformitate cu legile acelui stat, pentru plata sumelor datorate 
acelui organism, organizaţie sau furnizor, legate direct de serviciile respective, cu privire la acel bun 
sau la un alt bun. 

(2) O declaraţie în temeiul alineatului anterior poate fi formulată astfel încât să includă 
categoriile create după depunerea declaraţiei. 

(3) Un drept sau o garanţie necontractuală are prioritate asupra unei garanţii internaţionale numai 
dacă dreptul sau garanţia necontractuală aparţine unei categorii vizate de o declaraţie depusă înainte de 
înregistrarea garanţiei internaţionale. 

(4) Fără a aduce atingere prevederilor de la alineatul precedent, un stat contractant poate declara, 
la momentul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la protocol, faptul că un drept sau o garanţie 
aparţinând unei categorii vizate de o declaraţie făcută în conformitate cu alineatul (1) litera (a) are 
prioritate în faţa unei garanţii internaţionale înregistrate înainte de data respectivei ratificări, acceptări, 
aprobări sau aderări. 

  
Articolul 40 - Drepturile sau garanţiile necontractuale înregistrabile 



Un stat contractant poate, în orice moment şi în ceea ce priveşte orice categorie de bunuri într-o 
declaraţie înaintată depozitarului protocolului, să enumere categoriile de drepturi sau garanţii 
necontractuale care sunt înregistrabile în temeiul prezentei convenţii, ca şi cum acele drepturi sau 
garanţii ar fi garanţii internaţionale, acestea urmând a fi reglementate în mod corespunzător. O astfel 
de declaraţie poate fi modificată la anumite intervale de timp. 

  
Capitolul XI 

Aplicarea convenţiei în ceea ce priveşte contractele de vânzare 
  

Articolul 41 - Vânzarea şi vânzarea potenţială 
Prezenta convenţie se aplică la vânzarea sau vânzarea potenţială a unui bun, după cum este 

prevăzut în protocol, cu orice modificări ale acestuia. 
  

Capitolul XII 
Competenţa 

  
Articolul 42 - Alegerea instanţei competente 

(1) Sub rezerva prevederilor articolelor 43 şi 44, instanţele dintr-un stat contractant alese de către 
părţile unei tranzacţii sunt competente pentru orice litigiu legat de prezenta convenţie, fie că forul ales 
are sau nu legătură cu părţile sau cu tranzacţia. Această competenţă este exclusivă, cu excepţia cazului 
în care părţile încheie un acord cu prevederi diferite în acest sens. 

(2) Orice astfel de acord trebuie încheiat în scris sau în conformitate cu condiţiile de formă ale 
legislaţiei instanţei competente alese. 

  
Articolul 43 - Competenţa în temeiul prevederilor articolului 13 

(1) Instanţele unui stat contractant alese de către părţi şi instanţele statului contractant pe 
teritoriul căruia este situat bunul sunt competente să dispună măsurile prevăzute la articolul 13 
alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) şi articolul 13 alineatul (4) privind acel bun. 

(2) Sunt competente pentru a dispune măsurile prevăzute la articolului 13 alineatul (1) litera (d) 
sau pentru a dispune alte măsuri provizorii în temeiul articolului 13 alineatul (4): 

(a) instanţele alese de părţi; sau 
(b) instanţele unui stat contractant pe teritoriul căruia îşi are sediul debitorul, hotărârea dată de 

acestea fiind aplicabilă, prin termenii deciziei aferente, numai pe teritoriul acelui stat contractant. 
(3) O instanţă este competentă în contextul alineatului precedent chiar dacă soluţionarea 

definitivă a unui litigiu, menţionată la articolul 13 alineatul (1), este sau ar putea fi adusă în faţa unei 
instanţe sau supusă arbitrajului într-un alt stat contractant. 

  
Articolul 44 - Competenţa de a emite ordine împotriva organismului de înregistrare 

(1) Instanţele statului pe teritoriul căruia organismul de înregistrare îşi are administraţia centrală 
au competenţă exclusivă pentru acordarea de despăgubiri sau pentru emiterea de ordine împotriva 
organismului de înregistrare. 

(2) În cazul în care o persoană nu răspunde unei solicitări înaintate în temeiul articolului 25 şi 
persoana în cauză nu mai există sau nu poate fi găsită în scopul emiterii unui ordin de radiere a 
înregistrării, instanţele menţionate la alineatul precedent au competenţă exclusivă pentru cererea 
debitorului sau a debitorului potenţial de a emite un ordin adresat organismului de înregistrare prin 
care i se solicită acestuia radierea înregistrării. 

(3) În cazul în care o persoană nu se supune ordinului instanţei competente conform convenţiei 
sau, în cazul unei garanţii naţionale, ordinului instanţei competente care îi solicită persoanei în cauză 
să modifice sau să radieze o înregistrare, instanţele menţionate la alineatul (1) pot îndruma organismul 
de înregistrare să ia măsurile care vor conduce la aplicarea ordinului respectiv. 

(4) În cazul în care nu se prevede altfel la alineatele anterioare, nici o instanţă nu poate emite 
ordine, decizii sau hotărâri judecătoreşti împotriva organismului de înregistrare sau care creează 
obligaţii din partea acestuia. 

  
Articolul 45 - Competenţa cu privire la procedurile de insolvenţă 



Prevederile prezentului capitol nu sunt aplicabile procedurilor de insolvenţă. 
  

Capitolul XIII  
Relaţia cu alte convenţii 

  
Articolul 45 bis - Relaţia cu Convenţia Naţiunilor Unite privind  

cesiunea de creanţă în comerţul internaţional 
Prezenta convenţie are prioritate în faţa Convenţiei Naţiunilor Unite privind cesiunea de creanţă 

în comerţul internaţional, deschisă pentru semnare la New York la data de 12 decembrie 2001, 
deoarece se referă la cesiunea de creanţe care reprezintă drepturi conexe aferente garanţiilor 
internaţionale privind bunurile legate de aeronave, materialul rulant pentru căi ferate şi activele 
spaţiale. 

  
Articolul 46 - Relaţia cu Convenţia Unidroit privind leasingul financiar internaţional 
Protocolul poate stabili relaţia dintre prezenta convenţie şi Convenţia Unidroit privind leasingul 

financiar internaţional, semnată la Ottawa, la 28 mai 1988. 
  

Capitolul XIV 
Dispoziţii finale 

  
Articolul 47 - Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea 

(1) Prezenta convenţie este deschisă în vederea semnării la Cape Town la 16 noiembrie 2001 de 
către statele participante la Conferinţa diplomatică pentru adoptarea unei Convenţii privind 
echipamentele mobile şi a unui Protocol aeronautic, care se desfăşoară la Cape Town între 29 
octombrie şi 16 noiembrie 2001. După 16 noiembrie 2001, prezenta convenţie va fi deschisă tuturor 
statelor pentru semnare la sediul Institutului Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat 
(UNIDROIT) de la Roma, până la intrarea sa în vigoare în conformitate cu articolul 49. 

(2) Prezenta convenţie face obiectul ratificării, acceptării sau aprobării de către statele semnatare. 
(3) Un stat care nu semnează prezenta convenţie poate adera la aceasta în orice moment. 
(4) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea sunt efectuate prin depunerea unui instrument 

oficial în acest scop la depozitar. 
  

Articolul 48 - Organizaţiile regionale pentru integrare economică 
(1) O organizaţie regională pentru integrare economică constituită din state suverane şi care are 

competenţe în anumite probleme reglementate de prezenta convenţie poate semna, accepta, aproba sau 
adera la aceasta, în mod similar. Organizaţia regională pentru integrare economică va avea în acest caz 
drepturile şi obligaţiile unui stat contractant, în măsura în care organizaţia în cauză are competenţe în 
probleme reglementate de prezenta convenţie. În cazul în care numărul statelor contractante este 
relevant pentru prezenta convenţie, Organizaţia regională pentru integrare economică nu va fi 
considerată drept stat contractant, alături de statele sale membre, care sunt state contractante. 

(2) La semnare, acceptare, aprobare sau aderare, Organizaţia regională pentru integrare 
economică depune o declaraţie la depozitar în care specifică problemele reglementate de prezenta 
convenţie, în privinţa cărora statele sale membre au transferat competenţele lor către organizaţia 
regională. Organizaţia regională pentru integrarea economică comunică prompt depozitarului orice 
modificare adusă distribuirii competenţelor, inclusiv noile transferuri de competenţe, menţionate în 
declaraţia ce urmează acestui alineat. 

(3) Orice menţiune privind un „stat contractant” sau mai multe „state contractante”, un „stat 
parte” sau mai multe „state părţi” la prezenta convenţie se aplică de asemenea Organizaţiei regionale 
pentru integrare economică, în cazul în care contextul cere astfel. 

  
Articolul 49 - Intrarea în vigoare 

(1) Prezenta convenţie intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 
trei luni de la data depunerii celui de al treilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau 
accesiune, dar numai în ceea ce priveşte o categorie de bunuri căreia i se aplică protocolul: 

(a) de la momentul intrării în vigoare a protocolului; 



(b) sub rezerva dispoziţiilor protocolului; şi 
(c) între statele părţi ale prezentei convenţii şi ale protocolului respectiv. 
(2) Pentru alte state, prezenta convenţie intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării 

unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului acestora de ratificare, acceptare, aprobare 
sau accesiune, dar numai în ceea ce priveşte o categorie de bunuri căreia i se aplică protocolul, sub 
rezerva, în ceea ce priveşte protocolul, cerinţelor de la alineatul precedent literele (a), (b) şi (c). 

  
Articolul 50 - Tranzacţii interne 

(1) La ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la protocol, un stat contractant poate declara 
faptul că prezenta convenţie nu se va aplica unei tranzacţii care este o tranzacţie internă cu privire la 
statul respectiv, în ceea ce priveşte toate tipurile sau o parte din bunuri. 

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alineatului anterior, prevederile articolului 8 alineatul (4), 
ale articolului 9 alineatul (1), ale articolului 16, ale capitolului V, ale articolului 29 şi orice prevederi 
ale prezentei convenţii referitoare la garanţiile înregistrate se aplică la o tranzacţie internă. 

(3) În cazul în care notificarea cu privire la o garanţie naţională a fost înregistrată la Registrul 
internaţional, rangul titularului garanţiei în cauză conform articolului 29 nu este afectat de faptul că 
aceasta revine unei alte persoane prin cesiune sau subrogare în temeiul legii aplicabile. 

  
Articolul 51 - Protocoalele viitoare 

(1) Depozitarul poate crea grupuri de lucru, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale pe 
care acesta le consideră relevante, pentru a analiza posibilitatea extinderii aplicării prezentei convenţii, 
prin intermediul unuia sau al mai multor protocoale, la bunuri din orice categorie de echipamente 
mobile de valoare ridicată, pe lângă cele menţionate la articolul 2 alineatul (3), fiecare componentă a 
acestora fiind identificabilă în mod unic, şi la drepturile conexe legate de aceste bunuri. 

(2) Depozitarul comunică textul oricărui proiect preliminar de protocol referitor la o categorie de 
bunuri, pregătit de un grup de lucru, tuturor statelor părţi la prezenta convenţie, tuturor statelor 
membre ale depozitarului, statelor membre ale Naţiunilor Unite care nu sunt membre ale depozitarului 
şi ale organizaţiilor interguvernamentale relevante şi invită aceste state şi organizaţii să participe la 
negocierile interguvernamentale pentru încheierea unui proiect de protocol pe baza proiectului 
preliminar de protocol. 

(3) Depozitarul comunică, de asemenea, textul oricărui proiect preliminar de protocol formulat 
de un grup de lucru organizaţiilor neguvernamentale pe care depozitarul le consideră adecvate. Aceste 
organizaţii neguvernamentale vor fi invitate prompt să trimită depozitarului observaţii cu privire la 
textul proiectului preliminar de protocol şi să participe ca observatori la elaborarea proiectului de 
protocol. 

(4) În momentul în care organismele competente ale depozitarului consideră că protocolul în 
cauză poate fi adoptat, depozitarul convoacă o conferinţă diplomatică pentru adoptarea acestuia. 

(5) După adoptarea unui protocol, sub rezerva prevederilor alineatului (6), prezenta convenţie se 
aplică categoriei de bunuri vizate de acesta. 

(6) Articolul 45 bis din prezenta convenţie se aplică unui protocol numai dacă acest lucru este 
specificat în mod clar în protocolul respectiv. 

  
Articolul 52 - Unităţi teritoriale 

(1) Dacă un stat contractant are unităţi teritoriale în cadrul cărora sunt aplicabile sisteme diferite 
de legi în ceea ce priveşte problemele reglementate de prezenta convenţie, în momentul ratificării, 
acceptării, aprobării sau aderării, acesta poate declara că prezenta convenţie se extinde la toate unităţile 
sale teritoriale sau doar la una sau mai multe dintre acestea şi îşi poate modifica declaraţia depunând o 
altă declaraţie în orice moment. 

(2) Orice astfel de declaraţie trebuie să enunţe în mod expres unităţile teritoriale în care se aplică 
prezenta convenţie. 

(3) Dacă un stat contractant nu a depus o declaraţie în conformitate cu alineatul (1), prezenta 
convenţie se aplică în toate unităţile teritoriale ale statului. 

(4) În cazul în care un stat contractant extinde prezenta convenţie la una sau mai multe dintre 
unităţile sale teritoriale, declaraţiile permise în temeiul prezentei convenţii pot fi depuse pentru fiecare 



astfel de unitate teritorială, iar declaraţia depusă pentru o unitate teritorială poate fi diferită de cele 
depuse pentru o altă unitate teritorială. 

(5) Dacă, în virtutea unei declaraţii depuse în temeiul alineatului (1), prezenta convenţie se 
extinde la una sau mai multe unităţi teritoriale ale unui stat contractant: 

(a) debitorul este considerat a se afla într-un stat contractant doar dacă s-a constituit sau înfiinţat 
în conformitate cu o lege în vigoare într-o unitate teritorială în care se aplică prezenta convenţie sau 
dacă îşi are sediul social, sediul statutar, administraţia centrală sau reşedinţa obişnuită într-o unitate 
teritorială căreia i se aplică prezenta convenţie; 

(b) orice menţiune privind amplasarea bunului într-un stat contractant se interpretează ca 
amplasarea bunului într-o unitate teritorială căreia i se aplică prezenta convenţie; şi 

(c) orice menţiune privind autorităţile administrative din respectivul stat contractant se 
interpretează ca menţiune privind autorităţile administrative competente din unitatea teritorială căreia i 
se aplică prezenta convenţie. 

  
Articolul 53 - Determinarea instanţei competente 

Un stat contractant poate, în orice moment al ratificării, acceptării, aprobării sau aderării la 
protocol, declara „instanţa” sau „instanţele” competente în sensul articolului 1 şi al capitolului XII din 
prezenta convenţie. 

  
Articolul 54 - Declaraţii privind măsurile 

(1) La ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la protocol, un stat contractant poate declara 
faptul că, pe perioada în care un bun grevat se află sau este controlat pe teritoriul său, creditorul nu va 
oferi un leasing asupra bunului pe teritoriul respectiv. 

(2) La ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la protocol, un stat contractant poate 
declara dacă măsurile aflate la dispoziţia creditorului, în conformitate cu prezenta convenţie, a căror 
punere în aplicare nu este condiţionată în mod expres, prin prezenta convenţie, de introducerea unei 
cereri în faţa instanţei, pot fi exercitate doar cu permisiunea instanţei. 

  
Articolul 55 - Declaraţii privind măsurile aplicabile în aşteptarea soluţionării definitive 
La ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la protocol, un stat contractant poate declara că 

nu va aplica dispoziţiile articolului 13 sau ale articolului 43, sau ambele, în totalitate sau în parte. 
Declaraţia va enunţa condiţiile în care se va aplica articolul relevant, în cazul în care acesta va fi 
aplicat parţial, sau ce alte măsuri provizorii vor fi aplicate. 

  
Articolul 56 - Rezerve şi declaraţii 

(1) Nu pot fi formulate rezerve în ceea ce priveşte prezenta convenţie, dar pot fi făcute declaraţii 
permise de articolele 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 şi 60 în conformitate cu dispoziţiile acestora. 

(2) Orice declaraţie, declaraţie ulterioară sau retragere a unei declaraţii făcută în conformitate cu 
prezenta convenţie va fi notificată în scris depozitarului. 

  
Articolul 57 - Declaraţii ulterioare 

(1) Un stat membru poate face o declaraţie ulterioară, alta decât o declaraţie în conformitate cu 
articolul 60, în orice moment după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, notificând în acest 
scop depozitarul. 

(2) O astfel de declaraţie ulterioară va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după 
expirarea unui termen de şase luni de la data primirii notificării de la depozitar. În cazul în care 
notificarea menţionează o perioadă mai lungă pentru ca declaraţia să intre în vigoare, acest lucru se va 
întâmpla la expirarea perioadei menţionate după primirea notificării de la depozitar. 

(3) Fără a aduce atingere alineatelor precedente, prezenta convenţie va continua să se aplice ca şi 
când nu s-ar fi făcut nici o declaraţie ulterioară, în ceea ce priveşte toate drepturile şi garanţiile care 
survin înainte de data de la care o astfel de declaraţie ulterioară începe să producă efecte. 

  
Articolul 58 - Retragerea declaraţiilor 

(1) Orice stat parte care a făcut o declaraţie în temeiul prezentei convenţii, alta decât o declaraţie 
în conformitate cu articolul 60, poate retrage declaraţia respectivă în orice moment, prin notificarea 



depozitarului. Retragerea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea unui 
termen de şase luni de la data primirii notificării de la depozitar. 

(2) Fără a aduce atingere alineatului precedent, prezenta convenţie va continua să fie aplicată ca 
şi când nu s-ar fi făcut nici o retragere a declaraţiei, în ceea ce priveşte toate drepturile şi garanţiile 
care survin înainte de data de la care o astfel de retragere începe să producă efecte. 

  
Articolul 59 - Denunţările 

(1) Orice stat parte poate denunţa prezenta convenţie prin notificarea în scris a depozitarului. 
(2) Denunţarea intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează după expirarea unui termen de 

douăsprezece luni de la data primirii notificării de la depozitar. 
(3) Fără a aduce atingere alineatelor precedente, prezenta convenţie va continua să fie aplicată ca 

şi când nu s-ar fi făcut nici o denunţare, în ceea ce priveşte toate drepturile şi garanţiile care survin 
înainte de data de la care o astfel de denunţare începe să producă efecte. 

  
Articolul 60 - Dispoziţii tranzitorii 

(1) Cu excepţia declaraţiei contrare a unui stat contractant, convenţia nu se aplică drepturilor sau 
garanţiilor preexistente, care îşi păstrează prioritatea pe care o deţineau conform legii aplicabile înainte 
de data de la care prezenta convenţie începe să producă efecte. 

(2) În sensul articolului 1 litera (v) şi în scopul stabilirii priorităţii în temeiul prezentei convenţii: 
(a) „data de la care prezenta convenţie începe să producă efecte” înseamnă, pentru un debitor, 

momentul în care prezenta convenţie intră în vigoare sau momentul în care statul în care este situat 
debitorul devine stat contractant, dacă acest eveniment se produce la o dată ulterioară; şi 

(b) debitorul este situat în statul în care îşi are administraţia centrală sau, în lipsa acesteia, locul 
în care îşi desfăşoară activitatea sau, în cazul în care acesta îşi desfăşoară activitatea în mai multe 
locuri, locul în care acesta îşi desfăşoară activitatea principală, sau, dacă nu are un loc în care îşi 
desfăşoară activitatea, reşedinţa sa obişnuită. 

(3) Un stat contractant poate, conform alineatului (1), să specifice în declaraţia sa o dată, nu mai 
devreme de trei ani de la data la care declaraţia intră în vigoare, la care prezenta convenţie şi 
protocolul devin aplicabile, în scopul stabilirii priorităţii, inclusiv protejarea oricărei priorităţi 
existente, pentru drepturile sau garanţiile preexistente rezultate dintr-un contract încheiat în momentul 
în care debitorul îşi avea sediul într-un stat menţionat la alineatul anterior litera (b), însă numai în 
măsura şi în modalităţile specificate în declaraţia sa. 

  
Articolul 61 - Conferinţe de evaluare, amendamente şi aspecte conexe 

(1) Depozitarul întocmeşte rapoarte anuale sau la un alt interval cerut de circumstanţe, pentru 
statele părţi privind modul de funcţionare în practică a regimului internaţional înfiinţat prin prezenta 
convenţie. La întocmirea acestor rapoarte, depozitarul ia în considerare rapoartele autorităţii de 
supraveghere privind funcţionarea sistemului internaţional de înregistrare. 

(2) La cererea a cel puţin douăzeci şi cinci la sută din statele părţi, depozitarul va convoca la 
anumite intervale conferinţe de evaluare, în urma consultării cu autoritatea de supraveghere, pentru a 
analiza: 

(a) funcţionarea în practică a convenţiei şi eficacitatea sa în facilitarea finanţării garantate cu 
active şi a leasingului bunurilor care fac obiectul prevederilor convenţiei; 

(b) interpretarea juridică şi aplicarea prevederilor prezentei convenţii şi a regulamentelor; 
(c) funcţionarea sistemului internaţional de înregistrare, activitatea organismului de înregistrare 

şi supravegherea sa de către autoritatea de supraveghere luând în considerare rapoartele întocmite de 
autoritatea de supraveghere; şi 

(d) oportunitatea efectuării unor modificări la prezenta convenţie şi la dispoziţiile privind 
Registrul internaţional. 

(3) Orice amendament la prezenta convenţie va fi aprobat de o majoritate formată din cel puţin 
două treimi din statele părţi care participă la conferinţa la care se face referire în alineatul precedent şi 
va intra în vigoare faţă de statele care au ratificat, acceptat sau aprobat acest amendament după 
ratificarea, acceptarea sau aprobarea sa de către trei state în conformitate cu dispoziţiile articolului 49 
referitoare la intrarea sa în vigoare. 



(4) În cazul în care modificarea propusă la prezenta convenţie se referă la mai mult de o 
categorie de echipamente, modificarea trebuie aprobată de cel puţin două treimi din statele părţi la 
fiecare protocol participante la conferinţa menţionată la alineatul (2). 

  
Articolul 62 - Depozitarul şi atribuţiile sale 

(1) Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau accesiune sunt depozitate la Institutul 
Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT), desemnat prin prezenta drept depozitar. 

(2) Depozitarul are următoarele atribuţii: 
(a) informează toate statele contractante cu privire la: 
(i) fiecare nouă semnătură sau depunere a unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau 

accesiune, împreună cu data acestora; 
(ii) data intrării în vigoare a prezentei convenţii; 
(iii) fiecare declaraţie făcută în conformitate cu prezenta convenţie, împreună cu data acesteia; 
(iv) retragerea sau modificarea oricărei declaraţii, împreună cu data acestora; şi 
(v) notificarea oricărei denunţări a prezentei convenţii, împreună cu data acesteia şi data de la 

care începe să producă efecte; 
(b) transmite copii certificate ale prezentului protocol tuturor statelor contractante; 
(c) pune la dispoziţia autorităţii de supraveghere şi a organismului de înregistrare o copie a 

fiecărui instrument de aprobare sau accesiune, împreună cu data lor de depunere, a fiecărei declaraţii, 
retragere sau amendament al unei declaraţii şi a fiecărei notificări de denunţare, împreună cu data de 
notificare, astfel încât informaţiile conţinute în acestea să fie disponibile uşor şi în totalitate; şi 

(d) îndeplineşte alte funcţii obişnuite pentru depozitari. 
  
DREPT CARE, plenipotenţiarii subsemnaţi, fiind autorizaţi în mod corespunzător, au semnat 

prezenta Convenţie. 
  
ÎNCHEIATĂ la Cape Town, la şaisprezece noiembrie două mii unu, într-un singur document 

original în limbile engleză, arabă, chineză, franceză, rusă şi spaniolă, toate textele fiind autentice în 
mod egal, autenticitate ce va avea efect după verificarea concordanţei textelor, de către Secretariatul 
comun al Conferinţei sub autoritatea Preşedintelui Conferinţei, în termen de nouăzeci de zile. 

  
  
  

CONVENTION 
ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT 

  
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, 
AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic 

significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient 
manner, 

RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and 
desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them, 

MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected 
universally, 

DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties, 
BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and 

leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions, 
CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such 

equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection, 
TAKING INTO CONSIDERATION the objectives and principles enunciated in existing 

Conventions relating to such equipment, 
HAVE AGREED upon the following provisions: 

  
Chapter I 

Sphere of application and general provisions 



  
Article 1 – Definitions 

In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are 
employed with the meanings set out below: 

(a) “agreement” means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing 
agreement; 

(b) “assignment” means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on 
the assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest; 

(c) “associated rights” means all rights to payment or other performance by a debtor under an 
agreement which are secured by or associated with the object; 

(d) “commencement of the insolvency proceedings” means the time at which the insolvency 
proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law; 

(e) “conditional buyer” means a buyer under a title reservation agreement; 
(f) “conditional seller” means a seller under a title reservation agreement; 
(g) “contract of sale” means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not 

an agreement as defined in (a) above; 
(h) “court” means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a 

Contracting State; 
(i) “creditor” means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title 

reservation agreement or a lessor under a leasing agreement; 
(j) “debtor” means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title 

reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is 
burdened by a registrable non-consensual right or interest; 

(k) “insolvency administrator” means a person authorised to administer the reorganisation or 
liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if 
permitted by the applicable insolvency law; 

(l) “insolvency proceedings” means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or 
administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor 
are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation; 

(m) “interested persons” means: 
(i) the debtor; 
(ii) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour 

of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any 
other form of credit insurance; 

(iii) any other person having rights in or over the object; 
(n) “internal transaction” means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the 

centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant object located 
(as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of the conclusion of the 
contract and where the interest created by the transaction has been registered in a national registry in 
that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1); 

(o) “international interest” means an interest held by a creditor to which Article 2 applies; 
(p) “International Registry” means the international registration facilities established for the 

purposes of this Convention or the Protocol; 
(q) “leasing agreement” means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to 

possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) 
in return for a rental or other payment; 

(r) “national interest” means an interest held by a creditor in an object and created by an internal 
transaction covered by a declaration under Article 50(1); 

(s) “non-consensual right or interest” means a right or interest conferred under the law of a 
Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an 
obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private 
organisation; 

(t) “notice of a national interest” means notice registered or to be registered in the International 
Registry that a national interest has been created; 

(u) “object” means an object of a category to which Article 2 applies; 



(v) “pre-existing right or interest” means a right or interest of any kind in or over an object 
created or arising before the effective date of this Convention as defined by Article 60(2)(a); 

(w) “proceeds” means money or non-money proceeds of an object arising from the total or 
partial loss or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or 
requisition; 

(x) “prospective assignment” means an assignment that is intended to be made in the future, 
upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain; 

(y) “prospective international interest” means an interest that is intended to be created or 
provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event 
(which may include the debtor’s acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence 
of the event is certain; 

(z) “prospective sale” means a sale which is intended to be made in the future, upon the 
occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain; 

(aa) “Protocol” means, in respect of any category of object and associated rights to which this 
Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights; 

(bb) “registered” means registered in the International Registry pursuant to Chapter V; 
(cc) “registered interest” means an international interest, a registrable non-consensual right or 

interest or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter 
V; 

(dd) “registrable non-consensual right or interest” means a non-consensual right or interest 
registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40; 

(ee) “Registrar” means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protocol 
or appointed under Article 17(2)(b); 

(ff) “regulations” means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to 
the Protocol; 

(gg) “sale” means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale; 
(hh) “secured obligation” means an obligation secured by a security interest; 
(ii) “security agreement” means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a 

chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the performance of 
any existing or future obligation of the chargor or a third person; 

(jj) “security interest” means an interest created by a security agreement; 
(kk) “Supervisory Authority” means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority 

referred to in Article 17(1); 
(ll) “title reservation agreement” means an agreement for the sale of an object on terms that 

ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement; 
(mm) “unregistered interest” means a consensual interest or non-consensual right or interest 

(other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is 
registrable under this Convention; and 

(nn) “writing” means a record of information (including information communicated by 
teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible 
form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person’s approval of the 
record. 

  
Article 2 – The international interest 

1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain 
categories of mobile equipment and associated rights. 

2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an 
interest, constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of such objects 
listed in paragraph 3 and designated in the Protocol: 

(a) granted by the chargor under a security agreement; 
(b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or 
(c) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement. 
An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c). 
3. The categories referred to in the preceding paragraphs are: 
(a) airframes, aircraft engines and helicopters; 



(b) railway rolling stock; and 
(c) space assets. 
4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within 

subparagraph (a), (b) or (c) of that paragraph. 
5. An international interest in an object extends to proceeds of that object. 
  

Article 3 – Sphere of application 
1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or 

providing for the international interest, the debtor is situated in a Contracting State. 
2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability 

of this Convention. 
  

Article 4 – Where debtor is situated 
1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State: 
(a) under the law of which it is incorporated or formed; 
(b) where it has its registered office or statutory seat; 
(c) where it has its centre of administration; or 
(d) where it has its place of business. 
2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor’s place of business 

shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no 
place of business, its habitual residence. 

  
Article 5 – Interpretation and applicable law 

1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the 
preamble, to its international character and to the need to promote uniformity and predictability in its 
application. 

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in 
it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of 
such principles, in conformity with the applicable law. 

3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of 
the rules of private international law of the forum State. 

4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in 
respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the 
law of that State decides which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any 
such rule, the law of the territorial unit with which the case is most closely connected shall apply. 

  
Article 6 – Relationship between the Convention and the Protocol 

1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument. 
2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol 

shall prevail. 
  

Chapter II 
Constitution of an international interest 

  
Article 7 – Formal requirements 

An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement 
creating or providing for the interest: 

(a) is in writing; 
(b) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose; 
(c) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and 
(d) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but 

without the need to state a sum or maximum sum secured. 
  

Chapter III 
Default remedies 



  
Article 8 – Remedies of chargee 

1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the 
chargor has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting 
State under Article 54, exercise any one or more of the following remedies: 

(a) take possession or control of any object charged to it; 
(b) sell or grant a lease of any such object; 
(c) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such 

object. 
2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts 

referred to in the preceding paragraph. 
3. Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be 

exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a 
commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the security 
agreement except where such a provision is manifestly unreasonable. 

4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give 
reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to: 

(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii); and 
(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) who have given notice of their rights to the 

chargee within a reasonable time prior to the sale or lease. 
5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set 

out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations. 
6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy 

set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs 
incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee 
shall distribute the surplus among holders of subsequently ranking interests which have been registered 
or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to 
the chargor. 

  
Article 9 – Vesting of object in satisfaction; redemption 

1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested persons 
may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security 
interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations. 

2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest 
of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards 
satisfaction of the secured obligations. 

3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the 
secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after 
taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons. 

4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the 
making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security 
interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 
8(1)(b) or ordered under Article 8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is 
made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the 
chargee. 

5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) or 
passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee’s 
security interest has priority under the provisions of Article 29. 

  
Article 10 – Remedies of conditional seller or lessor 

In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as 
provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may: 

(a) subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, 
terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or 

(b) apply for a court order authorising or directing either of these acts. 



  
Article 11 – Meaning of default 

1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a 
default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13. 

2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, “default” for the purposes of Articles 8 
to 10 and 13 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect 
under the agreement. 

  
Article 12 – Additional remedies 

Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by 
the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions 
of this Chapter as set out in Article 15. 

  
Article 13 – Relief pending final determination 

1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure 
that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its 
claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in 
the form of such one or more of the following orders as the creditor requests: 

(a) preservation of the object and its value; 
(b) possession, control or custody of the object; 
(c) immobilisation of the object; and 
(d) lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and 

the income therefrom. 
2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it 

considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor: 
(a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the 

debtor under this Convention or the Protocol; or 
(b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim. 
3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be 

given to any of the interested persons. 
4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms 

of interim relief other than those set out in paragraph 1. 
  

Article 14 – Procedural requirements 
Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity 

with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised. 
  

Article 15 – Derogation 
In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may 

at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding 
provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14. 

  
Chapter IV 

The international registration system 
  

Article 16 – The International Registry 
1. An International Registry shall be established for registrations of: 
(a) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual 

rights and interests; 
(b) assignments and prospective assignments of international interests; 
(c) acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the 

applicable law; 
(d) notices of national interests; and 
(e) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs. 



2. Different international registries may be established for different categories of object and 
associated rights. 

3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term “registration” includes, where 
appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration. 

  
Article 17 – The Supervisory Authority and the Registrar 

1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol. 
2. The Supervisory Authority shall: 
(a) establish or provide for the establishment of the International Registry; 
(b) except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar; 
(c) ensure that any rights required for the continued effective operation of the International 

Registry in the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar; 
(d) after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of 

regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry; 
(e) establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the 

International Registry can be made to the Supervisory Authority; 
(f) supervise the Registrar and the operation of the International Registry; 
(g) at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory 

Authority thinks fit; 
(h) set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and facilities of 

the International Registry; 
(i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system 

exists to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and 
(j) report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under this 

Convention and the Protocol. 
3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its 

functions, including any agreement referred to in Article 27(3). 
4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of 

the International Registry. 
5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform the 

functions assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations. 
  

Chapter V 
Other matters relating to registration 

  
Article 18 – Registration requirements 

1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the 
identification of the object: 

(a) for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission of 
any consent from any person whose consent is required under Article 20); 

(b) for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto; 
(c) for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry 

other than information and documents relating to a registration. 
2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under 

Article 20 has in fact been given or is valid. 
3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international 

interest, no further registration shall be required provided that the registration information is sufficient 
for a registration of an international interest. 

4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data 
base and made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time 
of receipt. 

5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its 
territory as the entry point or entry points through which the information required for registration shall 
or may be transmitted to the International Registry. A Contracting State making such a designation 



may specify the requirements, if any, to be satisfied before such information is transmitted to the 
International Registry. 

  
Article 19 – Validity and time of registration 

1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20. 
2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the 

International Registry data base so as to be searchable. 
3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time 

when: 
(a) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and 
(b) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be 

accessed at the International Registry. 
4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international 

interest, that international interest shall be treated as registered from the time of registration of the 
prospective international interest provided that the registration was still current immediately before the 
international interest was constituted as provided by Article 7. 

5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a 
prospective assignment of an international interest. 

6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the 
criteria prescribed by the Protocol. 

  
Article 20 – Consent to registration 

1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective 
assignment of an international interest may be registered, and any such registration amended or 
extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing of the other. 

2. The subordination of an international interest to another international interest may be 
registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been 
subordinated. 

3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose 
favour it was made. 

4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be 
registered by the subrogee. 

5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof. 
6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof. 
  

Article 21 – Duration of registration 
Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the 

period specified in the registration. 
  

Article 22 – Searches 
1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a 

search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective 
international interests registered therein. 

2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and 
regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object: 

(a) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the 
date and time of registration of such information; or 

(b) stating that there is no information in the International Registry relating thereto. 
3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor 

named in the registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the 
object but shall not indicate whether what is registered is an international interest or a prospective 
international interest, even if this is ascertainable from the relevant registration information. 

  
Article 23 – List of declarations and declared non-consensual rights or interests 



The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the 
categories of nonconsensual right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as 
having been declared by Contracting States in conformity with Articles 39 and 40 and the date of each 
such declaration or withdrawal of declaration. Such list shall be recorded and searchable in the name 
of the declaring State and shall be made available as provided in the Protocol and regulations to any 
person requesting it. 

  
Article 24 – Evidentiary value of certificates 

A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by 
the International Registry is prima facie proof: 

(a) that it has been so issued; and 
(b) of the facts recited in it, including the date and time of a registration. 
  

Article 25 – Discharge of registration 
1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to 

a registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer 
of title under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest 
shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor 
delivered to or received at its address stated in the registration. 

2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international 
interest has been registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, 
procure the discharge of the registration after written demand by the intending debtor or assignor 
which is delivered to or received at its address stated in the registration before the intending creditor or 
assignee has given value or incurred a commitment to give value. 

3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a 
national interest have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure 
the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its 
address stated in the registration. 

4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour 
the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written 
demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration. 

  
Article 26 – Access to the international registration facilities 

No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International 
Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter. 

  
Chapter VI 

Privileges and immunities of the Supervisory Authority and the Registrar 
  

Article 27 – Legal personality; immunity 
1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already 

possessing such personality. 
2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from 

legal or administrative process as is specified in the Protocol. 
3. (a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as 

may be provided by agreement with the host State. 
(b) For the purposes of this paragraph, “host State” means the State in which the Supervisory 

Authority is situated. 
4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable 

and immune from seizure or other legal or administrative process. 
5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the 

claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the 
claimant to pursue its claim. 

6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 
4. 



  
Chapter VII 

Liability of the Registrar 
  

Article 28 – Liability and financial assurances 
1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly 

resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a 
malfunction of the international registration system except where the malfunction is caused by an 
event of an inevitable and irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices 
in current use in the field of electronic registry design and operation, including those related to back-up 
and systems security and networking. 

2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of 
registration information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which 
it received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and 
employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the 
International Registry. 

3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered 
the damage caused or contributed to that damage. 

4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to 
in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol. 

  
Chapter VIII 

Effects of an international interest as against third parties 
  

Article 29 – Priority of competing interests 
1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an 

unregistered interest. 
2. The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies: 
(a) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the 

other interest; and 
(b) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such 

knowledge. 
3. The buyer of an object acquires its interest in it: 
(a) subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and 
(b) free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest. 
4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object: 
(a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its 

conditional seller or lessor; and 
(b) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that 

interest. 
5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement 

between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an 
agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been 
registered relating to that agreement. 

6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds. 
7. This Convention: 
(a) does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its 

installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; 
and 

(b) does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previously 
been installed on an object where under the applicable law those rights are created. 

  
Article 30 – Effects of insolvency 



1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the 
commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this 
Convention. 

2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency 
proceedings where that interest is effective under the applicable law. 

3. Nothing in this Article affects: 
(a) any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a 

transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors; or 
(b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the 

control or supervision of the insolvency administrator. 
  

Chapter IX 
Assignments of associated rights and international interests; 

rights of subrogation 
  

Article 31 – Effects of assignment 
1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in 

conformity with Article 32 also transfers to the assignee: 
(a) the related international interest; and 
(b) all the interests and priorities of the assignor under this Convention. 
2. Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor’s associated rights. In 

the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights 
concerning the related international interest assigned under the preceding paragraph but not so as 
adversely to affect the debtor without its consent. 

3. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off 
available to the debtor against the assignee. 

4. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and 
rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts 
on the part of the assignee. 

5. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the 
assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment 
have been discharged. 

  
Article 32 – Formal requirements of assignment 

1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it: 
(a) is in writing; 
(b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and 
(c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the 

assignment to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or 
maximum sum secured. 

2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is 
not valid unless some or all related associated rights also are assigned. 

3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to 
transfer the related international interest. 

  
Article 33 – Debtor’s duty to assignee 

1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred 
in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound 
by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but 
only if: 

(a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the 
assignor; and 

(b) the notice identifies the associated rights. 



2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges 
the latter from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in 
accordance with the preceding paragraph. 

3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments. 
  

Article 34 – Default remedies in respect of assignment by way of security 
In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related 

international interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between 
the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions 
are capable of application to intangible property) as if references: 

(a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by 
the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest 
created by that assignment; 

(b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor; 
(c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and 
(d) to the object were references to the assigned associated rights and the related international 

interest. 
  

Article 35 – Priority of competing assignments 
1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the 

assignments includes the related international interest and is registered, the provisions of Article 29 
apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated 
rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest 
were references to a registered or unregistered assignment. 

2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international 
interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest. 

  
Article 36 – Assignee’s priority with respect to associated rights 

1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has 
been registered only has priority under Article 35(1) over another assignee of the associated rights: 

(a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or 
associated with the object; and 

(b) to the extent that the associated rights are related to an object. 
2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are related 

to an object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to: 
(a) a sum advanced and utilised for the purchase of the object; 
(b) a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held 

another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment 
has been registered; 

(c) the price payable for the object; 
(d) the rentals payable in respect of the object; or 
(e) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding subparagraphs. 
3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be 

determined by the applicable law. 
  

Article 37 – Effects of assignor’s insolvency 
The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references 

to the debtor were references to the assignor. 
  

Article 38 – Subrogation 
1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights 

and the related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law. 
2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest 

may be varied by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee 



of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time 
of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement. 

  
Chapter X 

Rights or interests subject to declarations by Contracting States 
  

Article 39 – Rights having priority without registration 
1. A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary of the 

Protocol declare, generally or specifically: 
(a) those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which 

Article 40 applies) which under that State’s law have priority over an interest in an object equivalent to 
that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered 
international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and 

(b) that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, 
intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object 
under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider 
directly relating to those services in respect of that object or another object. 

2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that 
are created after the deposit of that declaration. 

3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if the 
former is of a category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international 
interest. 

4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, 
acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category 
covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an 
international interest registered prior to the date of such ratification, acceptance, approval or accession. 

  
Article 40 – Registrable non-consensual rights or interests 

A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the 
Protocol list the categories of non-consensual right or interest which shall be registrable under this 
Convention as regards any category of object as if the right or interest were an international interest 
and shall be regulated accordingly. Such a declaration may be modified from time to time. 

  
Chapter XI 

Application of the Convention to sales 
  

Article 41 – Sale and prospective sale 
This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the 

Protocol with any modifications therein. 
  

Chapter XII 
Jurisdiction 

  
Article 42 – Choice of forum 

1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a 
transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention, whether or not the 
chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive 
unless otherwise agreed between the parties. 

2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal 
requirements of the law of the chosen forum. 

  
Article 43 – Jurisdiction under Article 13 

1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State 
on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), 
(b), (c) and Article 13(4) in respect of that object. 



2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 
13(4) may be exercised either: 

(a) by the courts chosen by the parties; or 
(b) by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being 

relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that 
Contracting State. 

3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the 
claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by 
arbitration. 

  
Article 44 – Jurisdiction to make orders against the Registrar 

1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have 
exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar. 

2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased 
to exist or cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to 
procure discharge of the registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have 
exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to 
the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration. 

3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this 
Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring 
that person to procure the amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 
1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order. 

4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give 
judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar. 

  
Article 45 – Jurisdiction in respect of insolvency proceedings 

The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings. 
  

Chapter XIII 
Relationship with other Conventions 

  
Article 45 bis – Relationship with the United Nations Convention  

on the Assignment of Receivables in International Trade 
This Convention shall prevail over the United Nations Convention on the Assignment of 

Receivables in International Trade, opened for signature in New York on 12 December 2001, as it 
relates to the assignment of receivables which are associated rights related to international interests in 
aircraft objects, railway rolling stock and space assets. 

  
Article 46 – Relationship with the UNIDROIT Convention  

on International Financial Leasing 
The Protocol may determine the relationship between this Convention and the UNIDROIT 

Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988. 
  

Chapter XIV 
Final provisions 

  
Article 47 – Signature, ratification, acceptance, approval or accession 

1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States 
participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft 
Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, the 
Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for 
the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with 
Article 49. 

2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have 
signed it. 



3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time. 
4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal 

instrument to that effect ith the Depositary. 
  

Article 48 – Regional Economic Integration Organisations 
1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and 

has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve 
or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have 
the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence 
over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this 
Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in 
addition to its Member States which are Contracting States. 

2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, 
approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this 
Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member 
States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any 
changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the 
declaration under this paragraph. 

3. Any reference to a “Contracting State” or “Contracting States” or “State Party” or “States 
Parties” in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the 
context so requires. 

  
Article 49 – Entry into force 

1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of 
three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies: 

(a) as from the time of entry into force of that Protocol; 
(b) subject to the terms of that Protocol; and 
(c) as between States Parties to this Convention and that Protocol. 
2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the 

expiration of three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, 
in relation to such Protocol, to the requirements of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding 
paragraph. 

  
Article 50 – Internal transactions 

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to 
the Protocol, declare that this Convention shall not apply to a transaction which is an internal 
transaction in relation to that State with regard to all types of objects or some of them. 

2. Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V, 
Article 29, and any provisions of this Convention relating to registered interests shall apply to an 
internal transaction. 

3. Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the 
priority of the holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest 
has become vested in another person by assignment or subrogation under the applicable law. 

  
Article 51 – Future Protocols 

1. The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant non-
governmental organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of 
extending the application of this Convention, through one or more Protocols, to objects of any 
category of high-value mobile equipment, other than a category referred to in Article 2(3), each 
member of which is uniquely identifiable, and associated rights relating to such objects. 

2. The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a 
category of objects prepared by such a working group to all States Parties to this Convention, all 
member States of the Depositary, member States of the United Nations which are not members of the 



Depositary and the relevant intergovernmental organisations, and shall invite such States and 
organisations to participate in intergovernmental negotiations for the completion of a draft Protocol on 
the basis of such a preliminary draft Protocol. 

3. The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by 
such a working group to such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers 
appropriate. Such non-governmental organisations shall be invited promptly to submit comments on 
the text of the preliminary draft Protocol to the Depositary and to participate as observers in the 
preparation of a draft Protocol. 

4. When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, 
the Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption. 

5. Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to 
the category of objects covered thereby. 

6. Article 45 bis of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for in 
that Protocol. 

  
Article 52 – Territorial units 

1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in 
relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, acceptance, 
approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one 
or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time. 

2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention 
applies. 

3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall 
apply to all territorial units of that State. 

4. Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial units, 
declarations permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and 
the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of 
another territorial unit. 

5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more 
territorial units of a Contracting State: 

(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or 
formed under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its 
registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a 
territorial unit to which this Convention applies; 

(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the 
object in a territorial unit to which this Convention applies; and 

(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as 
referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this 
Convention applies. 

  
Article 53 – Determination of courts 

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the 
Protocol, declare the relevant “court” or “courts” for the purposes of Article 1 and Chapter XII of this 
Convention. 

  
Article 54 – Declarations regarding remedies 

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to 
the Protocol, declare that while the charged object is situated within, or controlled from its territory the 
chargee shall not grant a lease of the object in that territory. 

2. A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to 
the Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this 
Convention which is not there expressed to require application to the court may be exercised only with 
leave of the court. 

  
Article 55 – Declarations regarding relief pending final determination 



A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the 
Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in 
part.The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it 
will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied. 

  
Article 56 – Reservations and declarations 

1. No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39, 
40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these provisions. 

2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this 
Convention shall be notified in writing to the Depositary. 

  
Article 57 – Subsequent declarations 

1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under 
Article 60, at any time after the date on which this Convention has entered into force for it, by 
notifying the Depositary to that effect. 

2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the 
expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer 
period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the 
expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary. 

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no 
such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the 
effective date of any such subsequent declaration. 

  
Article 58 – Withdrawal of declarations 

1. Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration 
authorised under Article 60, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal 
is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of 
receipt of the notification by the Depositary. 

2. Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such 
withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the 
effective date of any such withdrawal. 

  
Article 59 – Denunciations 

1. Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary. 
2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration 

of twelve months after the date on which notification is received by the Depositary. 
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no 

such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date 
of any such denunciation. 

  
Article 60 – Transitional provisions 

1. Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not apply 
to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before 
the effective date of this Convention. 

2. For the purposes of Article 1(v) and of determining priority under this Convention: 
(a) “effective date of this Convention” means in relation to a debtor the time when this 

Convention enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a 
Contracting State, whichever is the later; and 

(b) the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no centre 
of administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal place 
of business or, if it has no place of business, its habitual residence. 

3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than 
three years after the date on which the declaration becomes effective, when this Convention and the 
Protocol will become applicable, for the purpose of determining priority, including the protection of 
any existing priority, to pre-existing rights or interests arising under an agreement made at a time when 



the debtor was situated in a State referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph but only 
to the extent and in the manner specified in its declaration. 

  
Article 61 – Review Conferences, amendments and related matters 

1. The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may 
require for the States Parties as to the manner in which the international regimen established in this 
Convention has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account 
the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration 
system. 

2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences 
of States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the 
Supervisory Authority, to consider: 

(a) the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the asset-based 
financing and leasing of the objects covered by its terms; 

(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Convention 
and the regulations; 

(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and 
its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory 
Authority; and 

(d) whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the 
International Registry are desirable. 

3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two-
thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph 
and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such 
amendment when ratified, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of 
Article 49 relating to its entry into force. 

4. Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one 
category of equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of 
States Parties to each Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2. 

Article 62 – Depositary and its functions 
1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the 

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the 
Depositary. 

2. The Depositary shall: 
(a) inform all Contracting States of: 
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or 

accession, together with the date thereof; 
(ii) the date of entry into force of this Convention; 
(iii) each declaration made in accordance with this Convention, together with the date thereof; 
(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and 
(v) the notification of any denunciation of this Convention together with the date thereof and the 

date on which it takes effect; 
(b) transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States; 
(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of 

ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each 
declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, 
together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and 
fully available; and 

(d) perform such other functions customary for depositaries. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have 

signed this Convention. 
DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original 

in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally 
authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference 



under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity 
of the texts with one another. 
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PROTOCOL 

privind asperte specifice ale echipamentelor aeronautice la conventia privind garantiik 
Internationale in materie de echipamente mobile 

STATELE PART1 LA PREZENTUL PROTOCOL, 

CONS1DERAND necesni punerea in aplicare a Convenpei privind garantiile intemationale purtand asupra echipamentelor 
mobile (denumita in cominuare ,,convetnia) in ceea cc priveste echipamentele aeronautic, avand in vedere scopurile 
subilite in preambulul conventiei. 

CONblIENTE de necesitacea de a adapta convenpa pentru a satisfaca cerimele specifice finarnarii aeronavelor fl  pentru a 
extinde domeniul de aplicare a conventiei, astfel bleat sá includa contractele de vinzare a echipamentelor aeronautice, 

CONSTEENTE de mincipide i obieetivele Convenriei privind aviatia civII intemationala, semnati la Chicago la 
demmbrie 1944, 

AU CONVENIT asupra urmansarelor dispozlçii privind ethipamentele anonartice 

CAPTTOLUL 1 

DOMEN1U DE APLICARE El DISPOZIp GENERALE 

Articolul I 

Definirea termenilor 

(I) 	In ptezentul protocol, cu exceptia situatiilor in care 
contextul impune altfel, termenii unlizati au inklesurile 
scablike in convemie. 

(2) 	in sensul prezentului protocol. urmatorii tenneni stint 
defunct astfel: 

prin „aeronava" Sc intelege termenul de aeronava astfel cum 
a lost definit in sensul Conventlei de la Chicago, respectiv 
fie corpun de aeronave la care se instaleaza motoare de 
aeronave, fie elicoptere; 

prin „motoare de aeronave" se intelege motoarele de 
aeronave (altele cleat rele utilizate in servicitle militate, 
vamale sau de politic) actionate prin propulsie Cu macre 
sau cu ajutond tehnologiei bazate pe turbine sau pistoane 

in cazul motoarelor de aeronave cu propulsie prin 
reacrie, care au o tractiune de cel putin 1 750 byre-
lona (793 kg0 sau echivalenta; 

in cazul motoarelor de aeronave actionate de turbine 
sau pistoane, au o putere nominala la arbore de cel 
putin 550 cai-putere la decolare sau echivalent, Cu 
toate modulele piesele i dispozitivele sau alte 
accesorii instalate. incorporate sau atasate, cat I Cu 
cone datele, manuakle si inregistrarile referitoare 
acestea; 

prin ,,registrul aeronavelof se intelege un registru tinut de 
un stat sau de o autotitate de inregisnate a organizapilor de 
exploatare in cornun in scopul Conventiei de la Chicago; 

prin „corpuri de aeronave" se intelege structurde (altele 
deck role minute in servicide militare, vamale sau de 
politic) care, atunci cand le sum instalate motoare 
adecvate de aeronave, sum certificate de catre autoritatea 
aviatici competent,/ pentru a transpona: 

(i) cel putin opt (8) persoane, inclusiv echipajul; sau 

bunuri care depasesc 2 750 de kilograme. impreuna cu 
Watt accesorille instalate, incorporate sau atasate, 
piesele sau dispozitivele (altele decat motoarele aero-
navelor) si mate datele, manuakle i inregistrarile refe-
ritoare la acestea: 

prin „parte autotizatt se intelege pante mentionata la 
anicolul XIII alineatul (3): 

prin „Conventia de la Chicago" Sc intelege Conventia 
privind avimia civila international& semnati la Chicago la 
7 decembrie 1944, astfel aim a fost modificati, precum 
anexele sale; 

pin „autotitatea de inregistrare a organizatillor de 
exploatare in comun" se intelege autoritatea care tine un 
registru rn conformitate Cu articolul 77 din Conventia de la 
Chicago. astfel cum a lost pusa in aplicare de Rezolutia 
adopted la 14 decembrie 1967 de Consiliul Organizapei 
aviatice civile intemationale privind nationalitatea i inregis-
tmrea aeronavelor operate de agentide de operate intema-
tionale; 

(1) prin „radierea inregistrarii unei aeronave" se inklege 
stergerea sau suprimarea inregistrarii and aeronave din 
tegistrul sau conform Conventiei de la Chicago; 

(c) prin „bunuri aeronautice" se intelege corpurile de aeronave, 	(i) prin „contract de garanpe" se intelege un contract min cam 
motoarele aemnavelor si elicopterele; 	 o persoana se angajeaza in calitate de garant; 
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(k) pin ,garant" se intelege o persoanA care, in scopul de a 
asigura indeplinirea obligatiilor in favoatea unui creditor, 
asigutat printr-un contract constitutiv de garamie sau in 
[emelt!' unui acord, ofera sau emite o garantie, o garantie 
la cerere, o scrisoare de credit stand-by sau aka forma de 
asigurare a credit-Put 

(I) prin „ebcoptere" se intelege masini mai grele &cat aerul 
(altele decat tale utilizate in servichle militate, vamale sau 
de polipe) sustinute in zbor indeosebi de portanp galena 
de ma flu mai multe palete rotoare situate in cea mai 
mare parte pe axe verticale si care sum certificate de 
acre autoritatea aviatica competend penny a transporta: 

(0 cel patio cinci (5) persoane, indusiv echipajul; sau 

(ii) bunuri care depasesc 450 de kilograme, impreunl cc 
mate accesoriile instalate, incorporate sau atasate, 
piesele l dispozitivele (indusiv paletele rotoare), cat si 
tome datele, manualele si inregistrarile refentoare la 
acestea; 

prin ssituatie de insolvenp" se intelege: 

(I) iniperea procedurilor de insolventa; sau 

01) intentia declaratA de a suspenda sau stLspendarea 
efectiva a plaplor de catre debitor, in sfruaria in cam 
drepad creditorului de a institui procedurile de 
insolventa imporriva debitoruki sau de a aphca 
masurile prtvazute in conventie sum impiedicate sau 
suspendate prin lege sau prin acpunea statului; 

prin ,competenp in prima instanp in caz de insolventa" se 
imelege statul contractant in cam Sc atli central intereselor 
principak ale debitorului, care, in acest scop si sub rezerva 
probe' contrare, este considerat drept locul unde debitorul 
am sediul sau statutar sau, dad acesta ml odsta, load undo 
debitorul s-a constituit sau infiintat; 

prin „autoritate de inregistrams se intelege autmitatea 
nationala sau autontatea de inregistrare a organizapilor de 
exploatare in comun, cam tine un registru al aeronavelor in 
cadrul unui stat contractant si care este responsabill de 
inmgistrarea si raclierea inregistrarii unel aeronave 
conform Convene i de la Chicago; si 

prin ,stat de inregistrare" se Prefer, referitor la o aeronavi, 
statul in al and registm national este inregistratA aeronava 
sau statul in cam se aflA autoritatea de inregistrare a orga-
nieapilor de exploatare in comun care mentine registrul 
aeronavelor. 

(2) 	Conventia i prezentul protocol sum cunoscute sub 
denumirea de Conventie privind garantiile intemationale 
purtand asupra echipamentelor mobile privind problernele 
specifice bunurilor aeronautice. 

Anitalul III 

Aplicarea conventiei la vfitairi 

Urmatoarde dispozip ale conventiei se interpreteaza ca i cand 
menpunile privind no acord care prevede instituirea tine' 
garamil intemaponale ar 	mentiuni privind un contract de 
vanzare-cumperare, jar menpunile privind o garantie intense-
*snail sau la o garantie intemationala potential& la debitor si 
creditor ar Pa mentiuni privind o ranzare, la o vanzare potentiall 

respectiv la vanzator si cumparaton 

articolele 3 gi 4: 

articolul 16 alineatul (1) theta (a); 

articolul 19 alineatul (4); 

articolul 20 alineatul (1) (referitor la inregistrarea unui 
contract de vanzare-cumprare sau a unel vinzAri 
potentiale): 

articolul 25 alineatul (2) (refertror la o vanzare potential* si 

articolul 30. 

In plus, dispoziple generate prevazute la articolul I. articolul 5, 
capitolele IV-WI, articolul 29 [cu exceptia articolului 29 
alineatut (3) care este inlocuit prin articolul XIV alineatele (1) 
si (2)1, capitolul X, capitolul XII (Cu exceppa anicolului 43), 
capitolul XIII si capitolul XIV (cu exceppa articolulul 60) von 
11 epic= contractelor de vanzare sau vanzardor potentiate. 

Anicolul 

Domeniu de aplicare 

(1) 	FArA a educe atingere articolului 3 alineatul (I) din 
conventie, conventia se va apica, de asemenea, in ceea cc 
priveste elicopterele sau corpurde de aeronava, inregistrate 
inn-un registru aeronautic al unui stat contractant, care este 
statul de inregistrare. In cazul in care o astfel de inregistrare 
este facuta in conformitate cu un acord privind inregistrarea 
aeronavei, ea este consideratA ca realizata in momentul acestui 
aconi. 

Articolul If 

Aplicarea convendei in coca re prive{te bunurile 
aeronautice 

(1) 	In coca cc priveste bunurile aeronautice, conventia se va 
aplica in conformitate cu termenii prezentului protocol. 

(2) 	in scopul definirii „tranzactiei interne" la articolul 1 din 
conventie: 

(a) un corp de aeronavA este situat in statul de inregistrare a 
aeronavei din cam face pane; 



15.5.2009 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 	 L 121127 

  

un motor de aeronavi este situat in statul de inregisnure a 
aeronavel pe care este insralat sau, in cazul in care nu este 
instalat pe o aeronavg, unde este situat fizic: 

un elicopter este situat in statul siu de inregistrare, In 
momentul incheierii acordului care prevede instituirta 
garannei. 

(3) 	Panne pot, printr-un acord scris, exclude aplicarea arti- 
colului XI i, in telaiiile dintre ek, pot deroga de la dispozinik 
prezentuki protocol sau pot modifica efectele acestora, cu 
exceptia anicolului IX alineatele (2)-(4). 

Anicolul V 

PoonaliCaci, efecte i inregistrarea contractelor de vanzare 

(1) 	in sensul prezentului protocol, un contract de vAnzare- 
cumpgrare este un contract care: 

este incheiat in sat; 

se refer la un bun aeronautic asupra cgruia vanzatorul are 
puterea de a dispune; 

permite identificarea buntdui aeronautic in conformitate cu 
prezentul protocol. 

(2) 	Un contract de vanzare-cumpArare transfer3 garantia 
dennuti de vanzator asupra bunului aeronautic catre 
cumpArAtor in conformitate cu termenli acestuia. 

(3) 	Inregistrarea unui contract de vanzart-cumparare famine 
in vigoare pe carmen nedeterminat. inregistrarea unei vanzAri 
potentiate famine in vigoare pang la radiert sau, dad este cazul, 
pang la expirarea perioadei mennonate in inregistrare. 

Anicolul VI 

Competence de reprezettrare 

0 persoana poate incheia un acord sau un contract de vanzare-
cumpArare si poate inregistra o garantie intemationalg sau un 
contract de vanzare-cumparare a unui bun aeronautic, in cafitate 
de mandatar, fiduciar sau in once alta calitate de reprezentare. 
in acest caz, persoana respectivg am dreptul de aji valorifica 
drepturile si garannile rezultand din conventie. 

Articolul VII 

Descrierea bunurilor aeronautice 

Descrierea unui bun aeronautic, care comine numgrul de serie 
atribuit de producator numele producatorultd $i denumirea 
modelului, este necesara i suficientA pentru a identifica bunul 
in sensul articoluha 7 litera (c) din conventie n al articolului V 
alineatul (1) &era (c) din prezennd protocol. 

Articolul VIII 

Determinarea legii aplicabile 

Prezentul articol se aplica doar in cazul in cam un stat 
contractant a depus o declaraiie in conformitate cu articolul 
XXX alineatul (1). 

Partile unui acord, contract de vanzart-cumparare sau 
contract conex de garanne on acord de subordonare pot 
conveni asupra legii care va reglementa drepturile si obligajiille 
contractuale, in totalitare sau in pane. 

Cu exceptia situanei in care participanni au convent 
mentiunile de la alineatul anterior privind legea alead 

de mini vizeazA regulamentele nation= ale legii din statul 
desemnat sau, in cazul in care stand contine mai multe 
unitati teritoriale, la legea intend a unitani teritoriak desemnate. 

CAPITOLUL II 

mAstMIN CAZUE NEINDEPLINIREI OBEIGA1111cat. FRIO- 
RETAIL SI CESIUM 

Articolul IX 

Modificarea dispoziciilor privind masurde aplicabik in 
cazul neindeplinirii obligaciflor 

(I) 	Pe lang3 masurile prevgzute la capitolul III din conventie, 
creditorul poate, in mgsura in care debitorul a convenit in acest 
sens si in situanile mentionate in capita/al respectiv: 

obtine radierea inregistrarii aeronavei; 

obtine exportarea $1 transferal fizic al bunului aeronautic din 
teritoriul in can se afIA. 

Creditorul nu va exerdta masurile mentionate la punctul 
anterior fad acordul scris $i prealaba al dennitorului unei 
garanni inregistrate care are indietate asupra celei detinute de 
creditor. 

Atticolul S alineatul (3) din conventie nu se aplica 
bunutilor aeronautice. Once masura prevAzud de °anaemic in 
ceea ce priveate un bun aeronautic va fi exercitatA inn-o 
manied rezonabilA din punct de vedere comercial. Se 
considerA cA o masura este exercitad intro manierl rezonabila 
din punct de vedere comercial atunci rand aceasta este exer-
citata in conformitate cu o dispozhic a acordului, Cu exceptia 
cazului in care dispoznia este in mod evident nerezonabila. 

Se considerg ca un creditor deiinand o garantie care 
notificl in scris persoanele irneresate cu cel putin zece zile 
lucratoare inainte de o vanzare sau de un leasing propuse 
satisface cerima de o oferi o .notificare in rermen rezonabir, 
mcntionati la articolul 8 alineatul (4) din convene. Disponible 
mentionate anterior nu vor impiedica creditorul i debitorul sau 
garantul sA convina asupra unei perioade mai lungi de notificare 
prealabilg. 
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Sub rezerva altar legi i regulamente aplicabile in materie 
de siguranta aeriana, autoritatea de inregistrare dintr-un star 
contractant onoread cererile de radiere a inregistraril $i de 
pemils de export, dad: 

(a) cererea este inaintata in mod corespunzator de panea auto-
rizata sub forma unei cereri consemnate ai irevocabile de 
radiere a inregistrarii si de permis de export; ai 

partea autorizata certifid autoridta de inregistrare, h 
cererea eventuala a acesteia, faptul a au lost ridicate toate 
garanpile inregistrate de rang superior celei detinute de 
creditorul in a carui favoare a lost emisi autodzarea sau 
ca depnatorii acestor garantii ax consimtit la radierea !me-
gistrarii ai la export. 

(6) 	Creditond care dorege s olitina radierea inregistrarii ai 
permisul de export al unei aeronave in temeiul alineattOui (1), 
aItfel dedt hi temeiul unui Sin judecatoresc, transmite noti-
field prealabile in scris in termen rezonabil cuprivire la radierea 
inregistrarii si la permisul de export, cane: 

(a) persoanele interesate mentionate la articolul 1 litera (m) 
punctele (I) $i (ii) din convent-le; a 

persoande interesate mentionate la articolul 1 litera (m) 
punctul (iii) din conventie care au notificat creditorul in 
legarura cu drepturile lor intr-un interval de timp 
rezonabil inainte de radierea inregistradi i de export. 

At-acorn' X 

Modificarea dispozififlor privind masurile provizorii 

Prezentul articol se aplica doar in cazul In care un star 
contractant a depus o declaratie in temeiul articolulul XXX 
alineatul (2) ai in limitele acestei declarapi. 

In sensul articolului 13 alineatul (I) din convemie, in 
contextul aplicarii de masuri, prin expresia Jn temien scurt" 
se intelege intervalul de ale lucratoare in care a lost inaintata 
cererea, care incepe de la data mentionata in declaracia depusi 
de statul contractant ca find data introducerii cererii de aplicare 
a masurilor. 

La articolul 13 alineaul (1) din conventie se adauga 
urmatorul text 'medlar dupa litera (d): 

(e) dad in once moment, debitorul i creditorul convin. in 
mod expres, vanzarea i anibuirea incasarilor ce decurg 
din aceasta", tar h articolul 43 alineatul (2), dual cuvintele 
,articolul 13 alineatul (I) litera (d)" se adauga 	(e)".  

garantia intemationall a creditorului, in conformitate cu dispo-
zitiile articolului 29 din conventie. 

(5) 	Crtdicorul i debitorul sau aka persoana interesad pot 
conveni in scris asupra excluderii aplicarii articolului 13 
alineatul (2) din conventie. 

(6) 	Referitor la masurde prevazute la articolul IX alineatul (1): 

stint puse la dispozitie de autoritatea de inregistrare, precum 
sr de alto autorititi administrative, dupl caz, intr-un scat 
contractant in termen de cel mult cinci rile lucratoare 
dupa cc cre-ditorul notifica aceste autoritati cu privire 
dispunerea de mastui mentionate la articolul IX alineatul 
(I) sau, in cazul unor masuri dispuse de o instanti 
straina, Cu privire la faptul ca hotararea pun care s-au 
dispus masurile ate recunoscuta de instanta statului 
contractant respectiv p creditorul este indreptatit 
exercite masurile conform conventiei; 

autoritAtile competence coopereazi cu promptitudine 
asisti creditoml in exertitarea acestor mastur in confor-
mitate cu legtle p regulamentele privind sigumnd aviatica. 

(7) 	Alineatele (2) $1 (6) nu afecteaza legile i regulamentele 
aplicabfie privind siguranta aviatid. 

Anicolul XI 

Miami in en de insolvenp 

I. 	Prezentul articol se aplica doar in situatia in care un gat 
contractant care ate competent in prima instanti in caz de 
insolvenci a depus o declaratie in temeiul articolului XXX 
Arland (3). 

Altemativa A 

(2) 	In cam] survenirii unei situatil de insolvend. adminis- 
tratorul judiciar sau debitorul, dupa caz, restituie creditorului, 
in conformitate cu alineatul (7), bunul aeronautic nu mai drziu 
de prima dintre umiatoarele doua date: 

sfarsitul perioadel de a$teptare: 

data la care creditonil ar trebui s aibi dreptul de a intra in 
posesia bunului aeronautic dad nu s-ar aplica prezenrul 
articol. 

(3) 	in sensul prezentului articol, .pedoada de acteptare" 
inseamna perioada mentionati intr-o dedarape a statului 
contractant care este competent in prima instand in caz de 
insolventa. 

(4) 	Dreptul de proprietate sau alt drept al debitondui care 
face obiectul unei vandri in temeiul alineatului precedent este 
degirvat de once aka garantie asupra Garda am prioritate 

(4) 	Menpuntle din prezentul articol privind Administratorul 
judiciaf privesc aceasti persoana in calitatea sa oficiala, ai nu 
personala. 
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(5) 	Pad in momentul in care creditorului i se oferA posibi- 
litatea de a Enna in posesie in temeiul alineatului (2) si numal cu 
aceasti condide: 

administratorul judiciar sau debitorul, dupa caz, consera 
bunul aeronautic si ii memine valoarea in conforrnitate cu 
dispozitille acordulub 

creditond are dreptul de a solicita once alte masuri 
provizorii disponibile in remeiul legit aplicabile. 

	

(6) 	Litera (a) din alineatul precedent nu exclude utilizarea 
bunului aeronautic In conformitate Cu dispozidle destinate 
conservarii aeronavei si a mentinerii valorn sale. 

	

(7) 	Administratorul judiciar sau debitorul, dupA caz, poate 
amane in posesia bunului aeronautic in cazul in cam, panA 
in momentul mennonat a alineatul (2), Ai-a indepfinit toate 
obtigadile, altele decat tele legate de ininerea proceduth de 
insolvend si a consimtit sA-Ai hided'incased toate obligadle 
ulterioatt in confonnitate cu prevederile acordului. 0 a doua 
perioad de asteptare nu se va aplica in cazul unei neindepliniri 
ulterioare a acestor obligatii. 

	

(8) 	in ceea cc priveste mAsurde prevazute la anicolul IX 
alineatul (1): 

sum puse la dispozith de cAtre autoritatea de inregistmre Ai 
de autoritade administrative din statul contractant, dada 
cat in termen de maximum cinci zile lucatoare diva 
data la care creditond notifid aceste autoriaji Cu privire 
h dreptul sAu de a obline scene mAsuri conform convenden 
Ai 

autoritkile aplicabile coopereazA in cel mai stun Limp Ai 
asista creditorul in aplicarea mAsurilor in conformitate cu 
legile si regulamentele aplicabile privind securitatea aviatid. 

(9) 	Aplicarea mAsurflor care sunt permise prin convenne sau 
prin prezentul protocol nu poate ft impiedicati sau intarziatl 
dupi data mendonata la articolul (2). 

	

(10) 	Obligati'le debitorului care decurg din acord nu pot ft 
modificate flia consimdmantul creditorulul. 

	

(11) 	Dispozihile alineartilui precedent nu pot ft interpretate 
ca afecrand dreptul administratorului judiciar, dad este cazul, de 
a rezilia acordul in conformitate Cu legea aplicabilA. 

(13) 	Conventia, astfel cum a lost modlficad prin articolul IX 
din prezentul protocol, se aplid exerciaril oricirei mAsuri in 
conformitate cu prezentul articol. 

Altemativa B 

(2) 	in cazul aparijiei unui situad de insolvend, adminis- 
tratorul judiciar sau debitorul, dupi caz, la cererea creditonilui, 
va inAtifina creditorul in intervalul de timp specificat In 
deriarmia statului contractant in temeiul arricolului XXX 
alineatul (3) dad: 

hi va indeplini mate obligapile, altele deck ale constituite 
h initierea procedurii de insolvend, si va accepta sA hi 
indeplineasci toate obligatille ultenoare, in conformitate 
cu acordul I cu documentele tranzacnei asociate Cu 
acesta; sau 

va acorda creditorului posibilitatea de a intra In posesia 
bunului aeronautic, in conformitate cu legea 

(3) 	Legea apficabill la care se face nimitere la litera (6) din 
alineatul precedent ii poate permite instamei si solicite luarea de 
masuri aditionale sau sâ prevadA garand suplbnentare. 

(4) 	Creditoml va face dovada creanjelor Ai va °fen dovezi 
care sa mimic faptul cA garamia sa intemationald a lost Inre-
gistrata. 

(5) 	Dad administratorul judiciar sau debitond, dada caz, nu 
transmite o notificare in conformitate cu alineatul (2) sau data 
administratorul judiciar sau debitorul hi declari intentia de a 
oferi creditorului posibilitatea de a intra in posesia bunului 
aeronautic, dar nu procedead astfel, instanja if poate permite 
atditorului a Mac in posesia bunului aeronautic In condidle 
fixate de aceasta, prin luarea de masuti aditionale sau min 
pitvederea de garandi suplimentare. 

(6) 	Bunul aeronautic nu va fi vandut pang la adoptarea unei 
hotArari judedtoresti in ceea cc priveste creanja i gararnia 
internationath. 

Anicolul XII 

Asistenta in caz de insolvend 

(1) 	Prezentul articol se aplid doar in cazul in care un star 
contractant a depus o declarant in temeiul articolului XXX 
alineatul (1). 

(12) 	Niciun aft drept sau garanne, Cu exceptia drepturilor sau 
garandlor necontractuak dintr-o categoric care face obiecnil 
unei dedaratii depuse in [emend anicolului 39 alineatul (1), 
nu am un rang superior fad de garandile inregistrate in 
cadnd procedutii de insolventl. 

(2) 	in conformitate Cu legislatia acelui stat contractant, 
instant& statului contractant in cam se allA bunul aeronautic 
cooperead cat mai mult posibd cu instal:01e si administratorii 
judiciari din celelalte state in vederea punerii in aplicare a dispo-
zidlor anicolului Xl. 
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Anicalui XIII 

Autorizarea cererii de radiere a inregistririi si a permisului 
de export 

Prezentul anicol se aplid doar in cazul in care un stat 
contractant a depth o declaratie in temeiul articolului XXX 
alineatul (1). 

In cazul in care debitorul a emis o cerere irevocabill de 
amorizam a radierii inregistrarii si de permis de export, 
respectand, in mare parte, formularul anexat la prezentul 
protocol, si a inaintat aceastA autorizare spit inregistrare la 
autotitatea de inregistrare, autorizarea in cauzA va fi astfel inre-
gistrata. 

Atticalul XVI 

Dispoxitii privind debitorul 

(I) 	In absema unei neindepliniti a obligatiilor in sensul arti- 
colului II din convene, debitorul are deptul la posesla netul-
buratA asupra bunului si la utifizarea acestuia in conformitate cu 
acordul, acesta hind opozabit 

(a) creditorului sAu si titularului unei garandi, in conformitate 
Cu articolul 29 alineatul (4) din convene mu, in cantate de 
cumpirAtor, articolul XIV alineatul (1) din mezentul 
protocol, Cu exceptia cazului si in mAsura in care 
debitorul a convenit 	si 

Persoana in favoarea cared a lost emisd autmizarea 
(.partea autorizati") sau reprezentantul slu autorizat este 
singura persoani imputemicitA sA exercite misurtle mentionate 
la articolul IX alineatul (1) i poate exercita aceste mAsuri doar 
in conformitate cu autodzarea, cu legislatia si regulamentele 
aplicabile privind sigurand aviatic.A. AceastA autorizare nu 
poate fi revocati de citre debitor fad acordul sctts al pirtii 
autorizate. Autoritatea de inregistrare radiaza o autorizare din 
registru la cererea pAnii autorizate. 

Autoritatea de dregistrare i alte autoritAti administrative 
din statele contractante coopeteazA si asistA partea autolizath in 
exercitarea mAsurilor mentionme la articolul IX. 

Ankolul XIV 

Modificarea dispozifillor privind prioritatea 

CumparAtorul until bun aeronautic in temeiul unei 
vAnzAri inregistrate dobAndeste garandle legate de bunul 
respectiv si degrevat de mice garande inregistrati ulterior sau 
neinregistrath, chiar dad are cunostind despre aceasta. 

Cumparatorul until bun aeronautic dobAndeste garantia 
legatA de bunul respectiv sub re_zerva unei garand inregistrate 
In momentul achizidei. 

Dreptul de proprietate 	un alt drept on garande fad 
de un motor de aeronavA nu va fl afectat de instalarea sau de 
dezinstalarea acesnila de pe aeronavA. 

Articolul 29 alineatul (7) din convene se aplica unui 
element, altul deal un bun, instalat pe un corp de aeronavA, 
un motor de aeronavA sau dicopter. 

Articolul XV 

Modificarea dispoziffilor privind cesiunea 

Artie°lul 33 alineatul (I) din conventie se aplicA ca i cand 
urmAtorul text ar fi adiugat [media dupl litera (b): 

(c) debitorul a consimtit in scris. fie ca acest consimdmant 
este dat sau nu iminte de cesiune, sau IdentificA cesionarul." 

(b) titulamlui unei garantii, cAruia i se subordoneazA garantia 
sau dreptul debitorului, in conformitate Cu articolul 29 
alineatul (4) din conventie sau, in calitate de cumpAriltor, 
articolul XIV alineatul (2) din prezentul protocol, Cu 
excepda cazului si in mAsura in cam detinatorul a 
convenit altfel. 

(2) 	Nicio dispozide din convende sau din prezentul protocol 
nu aduce atingere dspunderii creditondui in cal de incAlcare a 
acordului in contaminate cu legislatia aplicabili, in mAsura in 
care acordul in cauzA priveste bunudle aeronautice. 

CAPITOLUL III 

DIEPOEIDI PILIVIND sigrann. DE NIEGISTRARE A 
GARANTIILOR INTERNATIONALE ASUPRA BUNURILOR 

AERONAUTICE 

ArticoIuJ XV71 

Autoritatea de supraveghere si organismul de inregistrare 

Autoritatea de supraveghere este o entitate internationatA 
desemnatA printr-o rezolutie adoptata de cAtre Conferind diplo-
matici pentru adoptarea unel Convend privind echipamentele 
mobile si de Protocolul aeronautic. 

in cazul in care entitatea intemationala la care se face 
referire la alineatul precedent flu poate sau nu este dispusA sA 
fiinctioneze dtept autoritate de supraveghere, va fi convocatA o 
cantering a statelor semnatare si contractante pentru a desemna 
o altA autoritate competend 

Autoritatea de supraveghere, responsabilii si angajatii sal 
beneficiazA de imunitate fad de procedudle legal° si adminis-
trative, in conformitate cu regulile care le sum aplicabile in 
calitate de entitate intemationala sau in confomthate cu aid 
dispozitil 

Autoritatea de supraveghere poate inflima o comisie de 
expert', constituiti din persoanele desemnate de statele 
semnatare i contractante, care dispun de calificarile si de expe-
riend necesara, comisie insArcinatA Cu misiunea de a asista 
autoritatea de supraveghere in exercitarea indatodrilor sale. 
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(5) 	Primul organism de InregLstrare conduce Registnd inter- 
nahonal pentru o perioadg de cinci ani de la data inn-Aril in 
vigoare a prezentului protocol. Ulterior, organismul de hire-
gistrare va fi desemnat sau reconfirmat in funche de cane auto-
titatea de supraveghere la fiecare cinci ani. 

Arricolul XVIII 

Regulamente iniciale 

Regulamentele initiale vor fi elaborate de autoritatea de supra-
veghere astfel Inuit sg produci efecte odatg cu intrarea in 
vigoare a prezentului protocol. 

Articolui XfX 

Pttnete desemnate Ca puncte de intrare 

Sub rezetva alineatului (2), un hat contractant poate 
oridnd desemna una sau mai multe entitati de pe teritoriul 
sgu drept punct sau puncte de intrare. prin care vor fi sau 
pot fi transmise citre Registnd international informapile 
necesare pentru inregistrare, allele decat inregistrarea notifidrii 
unei garan(ii naponale, a unui drept sau a unei garamli in 
temeiul articolului 40. in ambele cazuri constituite in confor-
miter° cu legfie unui alt star. 

0 desemnare ficuta in temeiul anicolului precedent pave 
pennite utilizarea, flea ca aceasta sg deving obligatorie, a unuia 
sau mai multor puncte desemnate ca puncte de intrare, In 
vederea obtinerli de informahi necesare penrni inregistrare in 
ceea ce privecte motoarele de aeronavg. 

Articolul XX 

Modificiri suplimentare ale dispoziciilor privind registrul 

(1) 	in sensul anicolului 19 alineatul (6) din convenhe, 
criterfile de cautare a unui bun aeronautic sum numele produ-
dtorului, numarul de serie atribuit de acesta I denumlrea 
modelului. alituri de alit informatii suplimentare pentru a 
asigura unicitatea. Aceste informatii suplimentare vor A 
menponate in regulamente. 

(2) 	In sensul articolului 25 allneatul (2) din conventie si in 
situatiile descrise in acesta, titularul unei potential° garantii 
intemationale inregisrrate sau al unei potentiale cesiuni bre-
gistrate a unei garanhi internationale sau persoana in favoarea 
cgreia a fast inregistratl vanzarea potentialli a mgsurile la care 
este indreptatit(g) pentru a obtine ridicarea inregistdrii in 
maximum cinci zile lucrAtoare de la data ptimirii cereril 
mentionate la alineatul in cant 

(3) 	Tarifele la care se face referire la anicolul 17 alineatul (2) 
litera (h) din conventie vor fi stabilite astfel tacit sA se recu-
pereze costurik rezonabile de inflithare, functionare ci regle-
mentare a Registrului international si costurile n-zonabile ale 
autoritahi de supraveghere, generate de indeplinirea funqiilor, 
exercitarea puterilor si de indeplinirea obligarfilor avute in 
vedere h anicolul 17 alineatul (2) din conventie. 

(4) 	Punch'le centralizate ale Registrului internarional sum 
exercitate ci administrate de organismul de inregistrare timp 

de dougzeci ci patru de ore din douizeci I patru. Diferitele 
puncte de intrare funchonead cel pun in timpul programului 
de lucru normal in teritorille respective. 

Suma de asigurare sau garamia financiarg la care se face 
referire in arricolul 28 alineatul (4) din convenhe. referitor la 
fiecare eveniment, nu trebuie sa fie inferioarl valor(' maxime a 
unui bun aeronautic, astfel cum este aceasta stabling de auto-
ritatea de supraveghere. 

Nicio prevedere a conventiel nu impiedid organismul de 
Nregistrare sg incheie o asigurare sau 0 Ni procure o garanrie 
financial% care si acopere evenimenrele pentru care nu este 
dspunzaror in conformitate cu articolului 28 din convenhe. 

CAPITOLUL IV 

COMPETENTA 

Atticalul XXI 

Modificarea dispoziciilor privind competence 

In sensul anicolului 43 din conventie ci sub rezerva articolului 
42 din conventie, a rnstand a unui star coninctant este 
campetenti, de asemenea, in cazul in care bunul este tin 
elicopter nu un corp care apartine unei aeronave pentru  care 
stand In cauzi este statul de inregistrare 

Artie.)Iul XXII 

Renutnarea la imunitatea de jurisdicfie 

Sub rezerva alineatului 12), renumarea /a imunitatea de 
(urisdicrie fahl de instanrele prevazure la anicolul 42 sau la 
articolui 43 din conventie sau in ceea ce privecte modalitgrile 
de exercitare a drepturilor ci garantiilor asupra unui bun aero-
nautic in temeiul conventiei este obligatorie i, dad celelalte 
candid de atribuire de competend sau de exercitare a drep-
turilor an lost indeplinite, este atributivl de comp/mend si 
permite aplicarea masurilor de executare, dupg caz. 

in temeiul allneatului precedent. renuntarea a imunitate 
trebuie acuti in scris ci rrebuie si cominä o descriere a bunului 
aeronautic. 

CAUTOLUL V 

RELATIA CU ALTE CONVEN111 

Articolul XXIII 

Relacia Cu Convencia privind reamoacterea internacionati a 
drepturilor asupra aeronavelor 

Pentru tin scat contractant care este pane la Conventia privind 
recunoacterea internationala a drepturilor asupra aeronavelor, 
semnad la Geneva la 19 iunie 1948. prezenta convenhe are 
Intaietate fail de prima. in ceea ce privehe aeronavele, astfel 
cum sunt definite in prezentul protocol, dr i bunurile aero-
nautice. Cu toate acestea, referitor la drepturile I garandle care 
nu fac obiecnd sau sunt afectate de prezenta conventie. 
Convenria de la Geneva nu are intaietate. 
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Animist! XXIV 

Relapa cu Convenpa peon unificarea anumitor reguli 
privitoare la sechestrulasigurator al aeronavelor 

Pentru un scat contractant care este pane la Conventia 
pentru unificarea anumitor reguli privitoare h sechestrul 
asigudtor al aeronavelor, semnad h Roma la 29 mai 1933, 
prezenta conventie are indietate fad de prima, in ceea cc 
priveste aeronautic, asa cum sunt definite in prezentul protocol. 

Un star contractant pane la conventia rnennonata 
anterior poate declara, in momentul ratificaril, acceptarii, 
aprobarii sau aderani a prezentul protocol, faptul ci nu 
antic/ prezentul =leo!. 

Artiolul XXV 

Relacia at Convencia MIDROIT privind leasingul financiar 
internacional 

Prezenta Conventie va inlocui Conventia UNIDROIT privind 
leasingul financiar international, semnad la Ottawa la 28 ma! 
1988. in ceea cc priveste bunurik aeronautice. 

CAEITOWL Vi 

DISPOZ911 FINALE 

Articolul XXVI 

Sonnarea, ratificarea, acceptarea. aprobarea sau aderarea 

Prezentul protocol este deschis la Cape Town, la 
16 noiembrie 2001, in vederd semnarii de cane statele pani-
cipante la Conferima diplomatic/ pentru adoptarea unei 
Conventii privind paraffinic Internationale purtand asupra echi-
pamentelor mobile si a untd Protocol aeronautic, cam se 
desfasoad la Cape Town mire 29 octombrie si 16 noiembrie 
2001. Duna 16 noiembrie 2001, prezentul protocol va fi 
deschis tuturor statelor pentru semnare la sediul Institutului 
international pentru unificarea dreptului privat (UNIDROIT) 
din Roma, pin/ la intrarea sa in vigoare in conforrnitate cu 
articolul XXVIII. 

Prezentul protocol face obieaul ratifidrii, acceptirii sau 
aprobArii de titre statele semnatare. 

Once stat care nu semnead prezentul protocol poate 
adera la acesta in orice moment. 

Ratificarea, acceptatta. aprobarea sau aderarea sum 
efectuate prim depunerea unui instrument in acest scop la 
depozitar. 

Un star nu poate deveni pane la prezentul protocol dad 
nu este. de asemenea, pane la convencie. 

Articolui XXVII 

Organizapile regionale pentru integrare economic/ 

(1) 0 organizape regional/ pentru integrare economid 
constitult/ din state suverane si care are competence in 
probleme reglementate de prezentul protocol poate semna, 
accepta, aproba sau adera la acesta in mod similar. Organizatia 
regional/ pentru integrare economic/ va avea in acest caz drep- 

rude qi obligati& unui star contractant, in mann in care 
organizatia in cauza art competerne in probleme reglementate 
de prezentul protocol. In cazul in care numArul statelor 
contractante este relevant pentru prezentul protocol, organizatia 
regional/ pentru integrate economic/ nu va fl considerata drept 
star contractant, alituri de statele sale membre, care stint state 
contractante. 

La semnare, acceptare, aprobare sau aderare. organizatia 
regional/ pentru integrate economic/ depune o declaratie la 
depozitar in cam specific/ problemele reglementate de 
prezentul protocol cu privire la competencele transferate doe 
organizatie de statele sale membre. Organizatia regional/ pentru 
integrare economic/ comunicl prompt depozitandui °Tice 
modificare adusi distribuirii competentelor, inclusiv noile inns-
tenni de competente, mencionate in declaratia care urmeaza 
prezentului 

Orice mentiune privind un „stat contractant" sau ma! 
multe _state contractante", un ,.star parte" sau mai multe _state 
p&p" din prezentul protocol se aplid, de asemenea, unei orga-
nizapi regionale pentru integrate economic& in cazul in cam 
contextul cere astfel. 

Articolul XXVIII 

Intrarea in vigoare 

Prezentul protocol intra in vigoare in prima zi a lunii care 
urmeazA expirarii unel perioade de trel luni de h data depunerii 
celui de al optulea instrument de ratificare, acceptare. aprobare 
sau aderare, intre statele care au depus asemenea instrumente. 

Pentru celelalte state, prezentul protocol 'Mid in vigoare 
in prima zi a lunii care urmeaziexplrArii unei perioade de trei 
luni de h data depunerii instrumentului acestora de ratificare, 
acceptare, aprobare sau accesiune. 

Ai-tic/Al XXIX 

Unitati teritoriale 

Dad un stat contractant are unit/0 teritoriale in cadrul 
drora sum apficabik sisteme diferite de legi in ceea ce prive4te 
problemele reglementate de prezentul protocol, in momentul 
semn/rii, accepdrii, aprobArii sau aderarii, acesta poate declara 
d prezentul protocol se extinde la toate unitiple sale teritoriale 
sau doar la una sau mai multe dintre acestea si ii poate 
modifica declaracia depunind o alt./ declaratie in once moment. 

Orice astfel de declaralie trebule sl enunce in mod expres 
unitAtile teritoriale in care se aplicl prezentul protocol. 

Dad un stat contractant nu a depus o declaratie in 
conformitate cu alineatul (1), prezentul protocol se aplid in 
toate unitAtile teritoriale ale acrid stat. 

In cazul in care un stat contractant extinde prezentul 
protocol la una sau mai multe dintre unitAtile sale teritoriale, 
declampile pennise in temeiul prezentului protocol pot fi 
depuse pentru fiecare astfel de unitate teritoriali, jar declaratia 
depusA penrru o &hate teritoriall poate fi diferitA de cele 
depose pentru o aid unitate teritoriall. 
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(5) Dad, in vinutea unei declarasii depuse in temeiul 
alineatului (1), prezentul protocol se deride la una sau mai 
multe unitati tentoriale ale unui stat contractant 

debitond este considerat a Sc alla intr-un stat contractant 
doar dad s-a constituit sau inflintat in confometate CU o 
lege in vigoare intr-o unitate teritoriala in care se aplid 
conventia l prezentul protocol sau dad ii are sediul 
social, sediul statutar, administratia centnfid sau resedinsa 
obignuita intr-o unitate teritoriala in care Sc aplica 
conventia si prezentul protocol; 

once mennune privind amplasama bunului intr-un stat 
contractant se interpreteazi ca amplasarea bunului intr-o 
unItate teritorialA in cam se aplid conventia si prezentul 
protocol: si 

once mentiune privind autoritatile administrative din statul 
contractant respectiv se interpreteaa ca agrarian adminis-
trative competente in unitaple teritoriale in care se aplica 
conventia $i prezentul protocol si mice mentiuni privind 
registnil national sau autoritatea de inregistrare din stand 
contractant respectiv Sc interpretead ca registrul aeronautic 
in vigoare mu ca autotitatea de inregistrare competent5 in 
unitatea sat unitank teritoriale in care se aplicA conventia si 
prezentul protocol. 

Articolul XXX 

Derlaragiile privind anumite dispozitii 

(1) La semnarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea In 
prezentul protocol, tin stat contractant poate declara d va 
aplica unul sau mai multe dintre anicolele VIII, XII $i XIII din 
prezentul protocol. 

(2) La semnarea. acceptarea, aprobarea sau aderarea 
prezentul protocol, un stat contractant poate declara el va 
aplica anicolul X din prezentul protocol, in intregime sau in 
parte. Dad aceastA declarane este acuta in legatura cu articolul 
X alineatul (2), statul va specifica petioada de timp canal la acel 
arricol. 

(3) La semnarea, acceptarea. aprobarea sau aderarea la 
prezentul protocol, un star poate declara cA va aplica in tota-
litate altemativa A sau in totafitate altemativa B din articolul XI 
si, in acest caz va specifica tipurile de procedtui de Insolventa, 
dad existA, tar' ora li se aplica altemativa A $i tipurile de 
proceduri de insolventa, dad e.xistA, drora Ii se aplid alter-
nativa B. Un stat contractant care depune o declaratie in 
remand prezentului alineat va specifica perioada de timp 
canna la articolul XI. 

(4) 	Instantele statelor contractante apnea articolul XI in 
conformitate al declaratia acut i de cAtre stand contractant 
care este competent in prima instanta in caz de insolventa. 

(5) 	La semnare, acceptare, aprobare sau aderare la prezentul 
protocol, un stat contractant poate declara el nu va aplica 
dispozeille anicoluluI XXI, in intregime sau in pane. Declamtia 
mentionead condinile M care se va aplica articolul relevant, in 
cazul In care va fi aplicat partial, precum alte forme de masuri 
pmvizorii care Sc vor aplica. 

Anicolul XXXI 

Dedaratiile in temeiul convenciei 

Declarapile acute in temeiul convennei, inclusiv tele in confor-
mitate cu articolele 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 $i 60 din 
convenne, se considera ca find depuse fi in temeiul prezentului 
protocol, dad nu mesa dispozliii contrare. 

Anicolul XXXII 

Rezerve ai declaraiii 

No pot fi formulate rezente in ceea ce priveste prezentul 
protocol, dar pot fl acute declaratii perrnise de articolele XXIV, 
XXIX, )0(X, XXXI, XXXII' XXXD/ in conformitate cu dispo-
Melia acestora. 

Once declaratie, declarant ulterioara sau retragere a unei 
declarapi facuta in confonnitate cu prezenrul protocol va fi 
notificata in scris depozitarului. 

Articolul XXXII, 

Declaratii ukerioare 

(I) 	Un stat pane poate face o declaratie ulterioara, alta dealt 
o declaratie in conformitate cu articolul XXXI in temeed arti-
colului 60 din conventie, in mice moment dupA data intrarii in 
vigoare a prezentului protocol, notificand in acest scop depo-
zitarul. 

(2) 	0 astfel de declaratie ulterioara va intra in vigoare in 
prima zi a lunii care urmean dung expirarea until tennen de 
sase luni de la data pximirli notificatii de la depozitar. 

In cazul in care notificarea mentioneaza o perioade mai lunga 
pentru ca declaratia sA intre in vigoare. acest lucru Sc va 
intampla la expirarea respectivei petioade previzute dup5 
primirea notifidii de la depozitat 

Fla a aduce atingere alineatelor precederge, prezentul 
protocol va continua sA Sc antic° ca si cAnd nu s-ar Li acut 
nicks declaratie, in ceea cc priveste toate drepturile si garantiile 
cam survin inainte de data de la care o astfel de declarant 
ulterioara incepe sä produd efecte. 
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Articolul XXXII/ 

Retragerea declarapilor 

Once stat pane care a tient o declararie in temeiul 
prezentului protocol, alta decAt o declaratie in conformitate cu 
articolul XXXI in temeiul articolului 60 din conventie, poate 
retrage declarapa in once moment, prin notilicarea depozi-
tarului. Retragetta va intra in vigoare in prima zi a lunii care 
urnteaza dupa expirarea unui termen de sase luni de la data 
primirii notificaril de la depozitar. 

Fara a aduce atingere alineatului precedent, prezentul 
protocol va continua sa se aplice ca si rind nu s-ar 	beat 
nicio retragere a dee/at-arid, in ceea cc miveste toate drepturi/e 
garantiile can survin inainte de data de la care o astfel de 
retragere incepe sa produca efecte. 

Articolul XXXV 

DenuncIrde 

(I) 	Once stat pane poate denunta prezentul protocol pun 
notificarea in scris a depozitarului. 

(2) 	Denuntarea intra in vigoare in prima zi a lunii care 
urmeaza dupa expirarea unui termen de doulsprezece luni de 
b data primirli notificarii de la depozitar. 

Fara a aduce atingere alineatelor precedente, prezentul 
protocol va continua sa se apfice ca 	cind nu s-ar fl facut 
nicio denuntare, in ceea cc priveste toate drepturile i garamille 
care survin inainte de data de la care o astfel de denuncare 
incepe sa produci efecte. 

interpretarea juridica i aplicarea prevederilor prezentului 
protocol si a regulamentelor 

functionarea sistemului internacional de inregistrare, acti-
vitatea organismului de inregistrare i monitorizarea 
acestuia de Mae autoritatea de supraveghere, band in consi-
derate rapoartele intocmite de autoritatea de supraveghere; 
0 

oportunitatea efectuatii tutor modificari la prezentul 
protocol si la modaliatile referitoare la Registnil interna-
cional. 

Orice amendament la prezentul protocol este aprobat de 
o majoritate formati din cel purin doua treimi dintre statele 
pani care panicipi la confennta la care Sc face referire in 
alineatul precedent si intra in vigoam fa; a de statele care au 
ratificat, acceptat sau aprobat amendamenthl In calla dupa 
ratificarea, acceptarea sau aprobarea de cltre opt state in confor-
mitate cu dispozbille articolului XXVIII refentoare la intrarea in 
vigoare. 

Articolul XXXV11 

Depozitarul i anribupile sale 

Instrtunentele de ratificare, acceptare, aprobare sau 
aderare aunt depozitate b Institutul international pentru 
unificarea dreptului print (UNIDROIT), desemnat prim 
prezenta ca depozitar. 

Depozitaml are urmatoarele 

Aracalul XXXV1 

Conferince de evaluare, amendamente ai aspecte comae 

Depozitarul, in urma consultarilor cu autoritatea de 
supraveghere, intocmeste rapoatte anuale, mu la un alt 
interval cerut de circumstante, pentru statele parti. in ceea ce 
priveste modul de funccionare in practica a regimului interna-
tional stabilit prim convernie, astfel cum a lost modificati min 
prezentul protocol. La intocmirea acestor rapoarte, depozitarul 
b in considerare rapoartele autotitatii de supraveghere privind 
funcrionarea sistemului huemacional de inregistrare. 

La cerere,a a cel purin douAzeci si anti la suta din statele 
part!, depozitarul va convoca la anumite intervale conferirne de 
evaluare, in urma consultArii cu autoritatea de supraveghere, 
pentru a analiza: 

(a) functionarea in practid a converniei astfel cum a lost moth-
Beata pin prezentul protocol $i eficacitatea sa in facilitarea 
finantarii garantate de active si a leasingului bunurilor care 
fac obiectul prevederilor sale; 

(a) informeaza toate statele contractante cu privire la: 

(I) fiecare nod semnatura sau depunere a unui instrument 
de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, impreung 
cu data acestora; 

data intrani in vigoare a prezentului protocol; 

fiecare declaratie fAcuta in confonnitate cu prezentul 
protocol, impreuna cu data acesteia: 

ren-agerea sau modificarea oricarei dcclaraiii, impreuna 
Cu data acesteia: si 

notificarea oricarei dentnuari a prezentului protocol. 
impreuna Cu data acesteia i at data de la care 
aceasta incepe a produce' efecte; 
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transmite copii certificate pentru confomntate ale 
prezentului protocol tuturor statelor contractante: 

pune la dispozitla autorititii de supravegbere ri a orga-
nismului de inregistrare o copie a fieclrui instrument de 
aprobare sau aderare, impieuna at data lor de depunere, a 
fiedrei declaratii, retrageri nu modificari a unei declaratii ri 
a fieclrei notificAri de denuroare. ImpreunA cu data de noti-
ficare, astfel incat infommOile continute in acestea sA fie 
disponibile uror ri n totalitate; ri 

indeplinerte alte functii obirnuite pentru depozitari.  

OREM' PENTRU CARE, plenipotentiarii subsemnati. autorizati pe 
dentin, au semnat prezentul protocol. 

INCHEIAT la Cape Town, raLsprezece noiembrie doul mil unu, 
intr-un singur document original in limbfie englezA, arabi, 
chinezli francezi, rusA ri spaniolA, toate textele find in mod 
egal autentice dupi verificarea concordantei textelor efectuati it 
Secretariatul comun al Conferintei, sub autoritatea Preredintelui 
Confetintei, in temien de nouizeci de Ale) 
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ANExA 

FORMULAR DE AUTOIUZARE 1REVOCABILA A RADIERfi INREGLSTRARII $11 A PERMISULUI DE EXPORT 

Anna menuanati in articolul XIII 

[Introduceli data] 

Cate: (Introduce p &male eutodtapi de inregistrarel 

Thu: Autorizeree [revocable a radieril inregistrall el a permisulul de export 

Subsemnatul este loperatorul] lousesorug (') inregistrat al tintroduceli numele produatomlui corpului aeronavaifelicopterului 
al numarul modelulug avand numarul de aerie al producatorului Iintroducep rarnerul de se& al producatoruluil si [numarul] 
Imam] de inregistrare lintroducep numitruVrearca de Inregistmre) (allitud de toate accesorille, plesele sau dispoZthiele 
Instalate, Incorporate sau atasate. denurnite In continuare aeronave"). 

Prezentul instrument constItule o autorlzare Irevocabila a cereril de radlere II a perrnisulul de export ante de subsemnetul 
In ?mares (introducall numele creditorulug (denumlt In contInuare parte autorlzatir) In temeiul articolului XIII din Protocolul 
privind problemele specie& ale echIpamentelor aeronautics la Converlia privind garanpile Internationale purtend asupra 
echipamentelor mobile. In contaminate au artboolul respectiv, subsemnabil solicit ode orezenta: 

g) recunoasterea leptului di pulse eutorlzata sau persoana desemnata drept reprezentant al acestela eats singura 
persoena imputernicaa sa: 

°bane radlerea inregistniril aeronavel din [Infra:Weep numele reglstrului aeronavel put de (Introducep numele 
autoHtapi de registry] in conformitate cu capRolul III al Convents' prMnd aviatla mile Internationale, semnata 
Chicago, la 7 decembrie 1944:41 

&tine exportul el transterul fizic oi aeronavel din Introduce numele ;aril]: 

(11) confirmarea feature' ca pastea autorizata SEW persoana desemnata drept reprezentent al acestela poate Intreprinde 
aopunlle mentionate la punctul (I) de mai sus. prin cerere salsa al fare consimpimantul subsemnatului. precurn 
faptul cã, a primiree acestel cared, autorltatile din pntroducep numele IMO vor coopera Cu padea autorizata In 
vederea Inchelerli rapids a meet& actlunl. 

Drepturile in tavoarea partll autorizate stabillte prin prezentul instrument nu pot fi revocate de mitre subsemnatul fare 
consimlamantul sons al partil autorizate. 

VA rag sit confirmali aproberea prezentel cererl si a termenilor sill prin completarea corespunzatoare a spallulul rezervat mal 
os l Kin depunerea acestui Instrument la lintroducell numela autoritatll de inregistrare]. 

[Intnoducep numele operatorululiposesorulul 

Aprobala sidepuse 

De: [Introducep numele semnatamlul 
	

lintrod 	r data] 	In cantata de: lntroducell Out 
semnatarulul] 

gntroducell remarcile oblsnultel 

m Selectee 'erminel care retiree% &WU relevant de Ihreteetrere a naeoneltate. 
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