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BKI nr 52 af 17/06/1999 Gll!ldende
Offentligg~relsesdato:

30-06-1999

Udenrigsministeriet

Den fulde tekst

Bekendtg!Z)relse
af
overenskomst af 25. oktober 1996
med Zimbabwe vedr!Z)rende
fremme og beskyttelse af investeringer

Den 25. oktober 1996 undertegnedes i Harare en overenskomst mellem Danmark og Zimbabwe om fremme og gensidig
beskytte\se af investeringer.
Overenskomsten har f~1gende ordlyd:

OVERENSKOMST
MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING OG
REPUBLIKKEN ZIMBABWES REGERING
OM FREMME OG GENSIDIG BESKYTTELSE AF INVESTERINGER
Pra?ambel
Kongeriget Danmarks regering og Republikken Zimbabwes regering (herefter omtalt som de kontraherende parter),
SOM 0NSKER at skabe fordelagtige betinge1ser for investeringer i begge stater og styrke samarbejdet mellem private
foretagender i begge stater med henblik
at stimulere den produktive anvende\se af ressourcer,

pa

SOM ANERKENDER. at en rimelig og retfrerdig behandling af investeringer pa et gensidigt grundlag viltjene delle formal,
ER BLEVET enige om

f~lgende:

Artikel I

Dejinitioner
I denne overenskomst
( l) skal udtrykket >>investering<< omfaue enhver form for aktiver og i srerdeleshed men ikke udelukkende:
(i) ]!:Js~re og fast ejendom save] som enhver anden rettighed, siisom leasing-kontrakter, realkredit,
tilbageholdelses- og panterettigheder, forlods og kautionskrav og aile andre lignende rettigheder,
(ii) et firma eller en virksomhed, eller andele, aktier eller andre former for deltagelse i et firma eller en
virksomhed og greldsbeviser eller greld i et firma eller en virksomhed,
(iii) geninvesteret udbytte, fordringer pa penge og opfylde\se af aile kontrakter af !:lkonomisk vrerdi,
(iv) industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, patenter, firmanavne,
teknologi, varemrerker, goodwill, know-how og aile andre lignende rettigheder,
(v) koncessioner eller andre rettigheder, som er tildelt ved Jov eller kontrakt, herunder koncessioner til
efters~gning og udvinding af naturressourcer.
(2) En rendring i den made hvorpa midler investeres, pavirker ikke deres karakter som investering.
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(3) Udtrykket >>udbytte<< skal betyde de bel!'lb, som investeringen a!Kaster. omfattende isrer, men ikke udelukkende
fortjeneste, renter, kapitalgevinster, dividender, royalties eller honorarer.
(4) Udbytte og i tilfrelde af reinvesteringsbell:lb, der hidr!'lrer fra reinvesteringen, skal nyde den samme beskyttelse som
investeringen i overensstemmelse med denne aftale.
(5) Udtrykket »investor« skal for begge kontraherende parters vedkommende betyde:
(a) Fysiske personer med statsborgerskab eller fast bopre\ i en kontraherende part i overensstemme\se med denne
parts greldende lov.
(b) Enhver enhed etab\eret i overensstemmelse med og anerkendt som enjuridisk person i henhold til Ioven i den
kontraherende part, sasom selskaber, firmaer, sammenslutninger, finansieringsinstitutioner pa udviklingsomradet,
fonde eller lignende enheder, uanset om de har begrrenset ansvar. og om de matte vrere rettet mod
overskudsgi vende virksomhed.
(6) Begrebet »love« omfatter lovgivning save\ som administrative bestemmelser og reguleringer, der er offentliggjort.
(7) Udtrykket »territoriurn<< skal for hver kontraherende part omfatte det territorium, som h0rer under dets suverrenitet
save! som den eksklusiv l:lkonomiske zone pa 200 s!'lmil, over hvilke den kontraherende part ud!'lver suverrene rettigheder
eller jurisdiktion i henhold til folkeretten.
Artikel2

lnvesteringsfremme og -beskyuelse
(I) Hver kontraherende part skal i overensstemmelse med sine love tillade investeringer fra den anden kontraherende
parts investorer og fremme sadanne investeringer, herunder lette etab\eringen af reprresentationskontorer.
(2) lnvesteringer fra investorer fra hver af de kontraherende parter skal til enhver tid nyde fuld beskyttelse og sikkerhed i
den anden kontraherende parts territorium. lngen kontraherende part rna pa nogen made skade den anden kontraherende
parts investorers forvaltning. opretholdelse, anvendelse, besiddelse eller afvikling af investeringer pa sit territorium.
(3) Hver kontraherende part skal overholde aile forpligtelser. den matte have indgaet vedr!'lrende investeringer fra den
anden kontraherende parts investorer.
Artikel 3

lnvesteri11gers behandling
(I) Hver kontraherende part skal pa sit territorium give investeringer foretaget af den anden kontraherende parts
investorer en rimelig og retfrerdig behandling, som pa ingen made er mindre gunstig end den, der gives dens egne
investorer eller investorer fra noget tredjeland, idet den set fra investors synspunkt mest gunstige behandling lregges til
grund.
(2) Hver kontraherende part skal pa sit territorium give den anden kontraherende parts investorer en rimelig og retfrerdig
behandling, hvad angar forvaltning, opretholdelse. anvendelse, besidde\se eller afvikling af deres investeringer, som pa
ingen made er mindre gunstig end den, der gives dens egne investorer eller investorer fra noget tredjeland, idet den set fra
investors synspunkt mest gunstige behandling lregges til grund.
Artikel4

Undtagelser
(I) Bestemmelserne i denne aftale vedr0rende tilstiielsen af en ikke mindre gunstig behandling end den. der gives
investorer fra nogen af de kontraherende parter eller noget tredjeland. skal ikke udlregges som en forpligtelse for den ene
kontraherende part til at til hyde investorer fra den anden kontraherende part fordelene ved nogen behandling. prreference
eller privi\egier. der hidr0rer fra:
(a) medlemskab af enhver eksisterende eller fremtidig regional l:lkonomisk organisation eller toldunion. i hvilken
nogen af de kontraherende parter er eller matte blive part. eller
(b) enhver international overenskomst eller ordning. som hell eller fortrinsvis vedr0rer beskatning. eller enhver
nationallovgivning, som helt e\ler fortrinsvis vedr0rer beskatning.
Artikel 5

Ekspropriation og erstatning
(I) lnvesteringer fra hver kontraherende parts investorer ma ikke nationaliseres. eksproprieres eller underkastes
foranstaltninger med tilsvarende virkning som nationalisering eller ekspropriation (i det fl:llgende benrevnt
»ekspropriation«) paden anden kontraherende parts terri tori urn. medmindre det sker af hensyn til almenvellet. pa et ikkediskriminatorisk grundlag. med beh0rig retsgyldighed og mod en omgaende. fyldestg0rende og effektiv erstatning.
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(2) Denne erstatning skal svare til den rimelige markedsvrerdi af den eksproprierede investering umiddelbart ff<lr
ekspropriationen eller den forestaende ekspropriation blev offentlig kendt, og derved kunne pavirke investeringens vrerdi.
Den rimelige markedsvrerdi skal omfatte, men ikke udelukkende, nettovrerdien af den pagreldende investering, som
bekrreftet af et uafhrengigt revisions firma.
(3) Erstatning skal betales omgaende og skal indeholde renter til handelsvrerdi baseret pa markedsniveau fra
ekspropriationsdagen frem til betalingsdagen.
(4) Den berf)rte investor skat ved domsmyndighed eller anden kompetent og uafhrengig myndighed paden eksproprierede
kontraherende parts territorium have ret til omgaende i henhold til Ioven i den kontraherende, som foretager
ekspropriationen, at fa pr!'lvet !ovligheden af sagen og af erstatningsvurderingen af investeringen og af
erstatningsbetalingen, i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i paragraf ( l) i denne artikel.
(5) Nar en kontraherende part eksproprierer et firmas eller en virksomheds aktiver pa sit territorie, som er indregistreret
eller oprettet ved dennes lov, og nar investorer fra den anden kontraherende part har en investering i firmaet eller
virksomheden, herunder igennem aktier eller andele, skal reglerne i denne artikel sikre omgaende, fyldestg!<lrende og
effektiv erstatning til slidanne investorer for enhver skade eller formindskelse af den rimelige markedsvrerdi af en sactan
investering, sam matte vrere forarsaget af ekspropriationen.
Artikel6

Erstatning for tab
(I) lnvestorer fra en kontraherende part, hvis investeringer paden anden kontraherende parts territorium lider tab pa
grund af krig el!er anden vrebnet kontlikt, revolution, national undtagelsestilstand, revolte, oprf<lr eller uro!igheder pa
sidstnrevnte kontraherende parts territorium, skal gives en behandling af sidstnrevnte kontraherende part, hvad angar
genindsrettelse i tidligere rettigheder, skadesl!<lsholdelse, erstatning el!er anden fyldestgl'lrelse, der ikke er mindre gunstig
end den, som sidstnrevnte kontraherende part giver sine egne investorer eller investorer fra noget tredjeland. idet den
udfra investors synspunkt mest gunstige behandling lregges til grund.
(2) Uden pra:judice for paragraf (I) i denne artikel, ska\ en kontraherende parts investor, som i en af de i paragraf (I)
nrevnte situationer, lider et tab paden anden kontraherende parts territorium som f!'llge af:
(a) rekvirering af dens investering eller dele deraf foretaget af den andens styrker eller myndigheder, eller
(b) tilintetg¢relse af sin investering eller dele deraf, foretaget af den andens styrker eller myndigheder, som ikke
var pakrrevet i den foreliggende situation,
ydes genindsa:ttelse i tidligere rettigheder eller erstatning, som i aile tilfrelde skal vrere omgaende. fyldestg¢rende og
effektiv.
Artike17

Overf¢rse/ af kapital og udbytte
(I) Hver kontraherende part skal med hensyn til investeringer pa sit territorium af den anden kontraherende parts
investorer tillade overf!<lrse\ ind og ud af territoriet af:
(a) startkapitalen og enhver yderligere kapita\ til vedligeholdelse og udvikling af en investering:
(b) den investerede kapital eller provenuet fra salg eller hel eller delvis likvidation af en investering;
(c) renter, dividender, profit og andre realiserede udbytter;
(d) betalingerne, som udg!<lr afdrag pa ga:ld vedr0rende investeringer og forfaldne renter:
(e) betalinger, der hidr0rer fra rettigheder nrevnt i artikel I, paragraf (I) (iv) i denne aftale:
(f) en passende del af de indta:gter og andre indkomster tilh¢rende udenlandske ansatte, som har arbejde i

forbindelse med en investering;
(g) erstatning. genindsrettelse i tidligere rettigheder, skadesl0sholdelse eller anden afg0relse,jf. artikel 5 og 6 i
denne overenskomst.
(2) Overf0rsler i henhold til paragraf (I) i denne artikel skal ske uden forsinkelse og i en frit konvertibel valuta.
(3) Overf!'lrsler skal foretages til markedsvekselkursen ga:ldende pa overf¢rselsdagen med hensyn til\oco-transaktioner i
den val uta, hvori overf~rslen sker. I mangel af et marked for fremmed val uta skal den kurs. der anvendes, va:re den
seneste vekselkurs anvendt ved omregning af valutaer til Srerlige Trrekningsrettigheder (SDRs).
Artikel 8

Subrogation
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Hvis en kontraherende part eller dennes designerede agent foretager betaling til sine egne investorer under en garanti, den har
givet med hensyn til en investering p~ den anden kontraherende parts territorium. skal sidstnrevnte kontraherende part anerkende:
(a) overdragelsen af en hvilken som heist rettighed eller fordring fra investoren til f~rstnrevnte kontraherende part
eller dennes designerede agent. hvad enten den foretages i henhold tillov eller retshandel, og
(b) at f0rstnrevnte kontraherende part eller dennes designerede agent er berettigettil i kraft af subrogation at
ud0ve investorens rettigheder og gennemtvinge investorens fordringer.
Artikel9

Tvister meflem en kontraherende part og en investor
(I) Enhver tvist, som matte opsta mellem en investor fra den ene kontraherende part ogden anden kontraherende part i

forbindelse med en investering pii den anden kontraherende parts territorium, skal savidt muligt s0ges bilagt mindeligt.
(2) Hvis en sadan tvist mellem en investor fra den ene kontraherende part ogden anden kontraherende part fortsat ikke er
bilagt efter en peri ode p<l seks m<lneder. skal investor vrere berettiget til at henf0re sagen til enten
(a) Det Internationale Center for Bilreggelse af lnvesteringstvister i henhold til Konventionen om Bilreggelse af
lnvesteringstvister mellem Stater og Statsborgere i andre Stater (ICSID-Konventionen), der blev ahnet for
undertegnelse i Washington den 18. marts 1965, eller
(b) en voldgiftsmand eller en international ad hoc voldgiftsdomstol nedsat i henhold til de voldgiftsregler. der
grelder for FN's Kommission for International Handelsret.
(3) Hvad angar anvendelsen af ICSID-Konventionen med henblik pa voldgift:
(a) Den voldgiftsdomstol, der er oprettet i overensstemmelse med den nrevnte konvention, skal trreffe sine
afgl<)relser pa grundlag af denne overenskomst, andre overenskomster indgaet mellem de kontraherende parter og
folkerettens greldende procedureregler, samt lovgivningen i den kontraherende part, hvor den omhandlede
investering er foretaget.
(b) Voldgiftsdomstolens beslutninger er bindende for de kontraherende parter og skal ikke vrere genstand for
appel eller noget andet retsmiddel undtagen de der er fastlagt i nrevnte konvention. Afg0re\serne skal kunne
fuldbyrdes i medf~r af lovgivningen i den kontraherende part, hvor den omhandlede investering er foretaget.
(c) En kontraherende part skal ikke hrevde sam forsvar, modkrav. modregning eller nogen anden grund. at
skadesl~sholdelse eller anden erstatning for hele eller en del af den piistaede skade er blevet erlagt eller vii blive
erlagt i medf0r af en skadeserstatning, kaution eller forsikringskontrakt.
Artikel 10

Tvisrer mel/em de konrraherende parter
( l) Hvis der opstar en tvist mellem de kontraherende parter vedr0rende fortolkningen og anvendelsen af denne
overenskomst, b!l!r de kontraherende parter sa vidt muligt bilregge en siidan tvist gennem forhandlinger.
(2) Hvis en sadan tvist ikke kan bilregges inden for seks maneder fra forhandlingernes begyndelse, skal den efter
anmodning fra enhver af de kontraherende parter forelregges for en voldgiftsdomstol.
(3) En sadan voldgiftsdomstol skal nedsrettes for hver enkelt sag pa

f~lgende

made:

(a) Inden for tre maneder fra modtagelsen af begreringen om voldgift. skal hver kontraherende part udpege et
medlem af domstolen. Disse to medlemmer skal derpa vrelge en statsborger fra et tredjeland, som med de
kontraherende parters godkendelse skal udpeges til formand for domstolen. Formanden skal udpeges inden for tre
miineder fra datoen for udpegelsen af de to andre medlemmer.
(b) Hvis de nl<ldvendige udpegelser ikke har fundet sted inden for nogen af de angivne perioder, kan enhver af de
kontraherende parter i mangel af anden aftale opfordre prresidenten for Den lnternationale Domstol til at foretage
de nl<)dvendige udpegelser. Hvis prresidenten er statsborger i den ene kontraherende part, eller hvis han pa anden
made er forhindret i at udf0re den nrevnte funktion, skal viceprresidenten opfordres til at foretage de n0dvendige
udpegelser. Hvis viceprresidenten er statsborger i den ene kontraherende part, eller hvis han ogsa er forhindret i at
udf!<lre den nrevnte funktion, skal det medlem af Den lnternationale Domstol. som er den nreste i anciennitet, og
som ikke er statsborger i en af de kontraherende parter, opfordres til at foretage de n!l!dvendige udpegelser.
(c) Voldgiftsdomstolen skal anvende bestemmelseme i denne overenskomst, andre overenskomster indgaet
mellem de kontraherende parter, folkerettens greldende procedureregler og lovgivningen i den kontraherende
part, hvor den omhandlede investering er foretaget. Den skal trreffe sin afgl<)relse ved flertalsafg!l!relse.
Voldgiftsdomstolen fastsretter sin egen procedure.
(d) Voldgiftsdomstolens afg!l!relser er endelige og bindende for begge kontraherende parter.
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(e) Hver kontraherende part skal brere omkostningeme for sit eget voldgiftsmedlem ved domstolen og for sin
medvirken i voldgiftsagen. Omkostningeme til formanden og de !<lvrige omkostninger skal breres ligeligt af de
kontraherende parter.
Artikel II

Konsultarioner
Enhver af de kontraherende parter kan foresla den anden part at konsultere om en hvilken som heist sag, der vedr!<lrer
implementeringen af denne overenskomst. Konsultationerne skal efter forslag fra en af de kontraherende parter afholdes pa et sted
og et tidspunkt, der er opm\et enighed om gennem diplomatiske kanaler.
Artikell2

Overenskomste11s anvendelsesomrade
Bestemmelser i denne overenskomst skat omfatte aile investeringer foretaget af den ene kontraherende parts investorer pa den
anden kontraherende parts territorium f!<lr eller efter overenskomstens ikrafttrreden.
Artikel 13

IEndringer
Ved ikrafttrredelsen af denne overenskomst eller pa et hvilket som heist senere tidspunkt kan bestemmelserne i denne
overenskomst rendres. Enhver rendring skal vrere skriftlig og undertegnet af begge kontraherende parter. Si'tdanne rendringer skat
trrede i kraft, nar de kontraherende parter har meddelt hinanden, at de forfatningsmressige krav for ikrafurredelsen er blevet
opfyldt.
Artikel 14

Territorial udvidelse
Denne overenskomst skal ikke grelde for Frer!<lerne og Gr¢nland.
Bestemmelserne i denne overenskomst kan udvides til at omfatte FreTI~erne og Gr¢nland
noteveksling mellem de kontraherende parter.

henhold til aftale herom ved

Artikel 15

lkrafttrll!delse
Denne overenskomst trreder i kraft tredive dage efter den dato, pa hvilken de kontraherende paTters regeringer skriftligt har
meddelt hinanden, at de forfatningsmressige krav for denne overenskomsts ikrafttrreden er blevet opfyldt.
Artikel 16

Varighed og ophrJr
(I) Denne overenskomst skal forbli ve i kraft i ti ar og skal derefter fortsat vrere i kraft. medmindre en kontraherende part
efter udl!<lbet af den oprindelige periode pa ti ar, skriftligt meddeler den anden kontraherende part sin hensigt om at opsige
overenskomsten. Meddelelsen om opsigelse far virkning et ar efter, at den er modtaget af den anden kontraherende part.
(2) For sa vidt angar investeringer foretaget f¢r den dato, hvor meddelelsen om opsigelse af denne overenskomst far
virkning, skat bestemmelserne i artiklerne I til 10 forblive i kraft for yderligere en tiarsperiode fra denne dato.
TIL BEKRtEFTELSE HERAF har undertegnede, beh!<lrigt bemyndigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne
overenskomst.
UDFtERDIGET i Harare den 25. oktober \996 ito originaler pii enge\sk og dansk, idet begge tekster skat have samme gyldighed.
For Republikken
Zimbabwes Regering

Dr. Herbert Murerwa
For Kongeriget
Danmarks Regering

Poul Nielson
PROTOKOL
til Overenskomsten mellem Republikken Zimbabwes regering og Kongeriget Danmarks regering om fremme og gensidig
beskyttelse ar investeringer
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Ved underskrivelsen af Overenskomsten mellem Republikken Zimbabwes regering og Kongeriget Danmarks regering om fremme
og gensidig beskyttelse af investeringer, har de undertegnede reprresentanter aftalt ft~~lgende bestemmelse vedrt~~rende artikel 7, der
udgt~~r en integrerende del af overenskomsten.
Hvad angiir Republikken Zimbabwe skal forpligtelsen til at tillade fri
anvendes som ft~~lger:

overft~~rsel

af betalinger i forbindelse med en investering

Provenuet, der henvises til i artikel 7, paragraf (I )(b), skal vrere:
(a) fuldstrendigt og flit overf¢rligt i tilfrelde af investeringer foretaget pa eller efter den I. maj 1993.
(b) overf¢rligt i rater over en periode, der ikke overstiger 18 maneder, hvad angar investeringer foretaget ft~~r den I. maj 1993
forudsat at:
(i) mindst 50% af det samlede provenu skat vrere overf(<lrligt pa tidspunktet, hvor ans0gningen om overf0rsel
fremlregges, 25% af provenuet skat vrere overft~~rligt 9 maneder efter en sadan ans¢gning, og de resterende 25%
af provenuet skal vrere overf¢rligt I 8 maneder efter ans111gni ngen.
(ii) hver rate skal overf111res i en frit konvertibel valuta til markedsvekselkursen greldende pa overf111rselsdagen.
(iii) enhver resterende provenubalance, som ikke er overft~~rt skal. indtil den er overft~~rt sam nrevnt oven for, vrere
tilbageholdt i Zimbabwe pa en konto udtrykt i lokal valuta og skal trrekke renter ved den fremherskende lokale
rentesats.
(c) Denne bestemmelse skal bortfalde ved Republikken
Zimbabwes ophrevelse af de relevante valutakontrolbestemmelser. som Republikken Zimbabwe har forpligtet sig
til at s¢ge afviklet snarest muligt.
Udfrerdiget i Harare den 25. oktober 1996 i to originaler pa engelsk og dansk, idet begge tekster skal have sam me gyldighed.

For Republikken
Zi mbabwes Regering

Dr. Herbert Murerwa

For Kongeriget
Danmarks Regering

Poul Nielson
Overenskomsten, der ikke om fatter Frert~~eme og Gr111nland, trlldte i kraft den 7. februar 1999 i medf111r af artikel 15.

Udenrigsministeriet, den 17. juni 1999
Niels Helveg Petersen
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