AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH
REPUBLIKEN NICARAGUAS REGERING OM FRAMJANDE OCH
OMSESIDIGT SKYDD AV INVESTERINGAR
Konungariket Sveriges regering och Republiken Nicaraguas
regering,
som onskar intensifiera det ekonomiska samarbetet till omsesidig
nytta for de bada landerna och vidmakthalla skaliga och rattvisa
forhallanden for investeringar av den ena avtalspartens
investerare inom den andra avtalspartens territorium,
som erkanner att framjande och omsesidigt skydd av sadana
investeringar gynnar utvecklingen av de ekonomiska
forbindelserna mellan de bada avtalsparterna och stimulerar
investeringsinitiativ,
har kommit overens om foljande.

Artikel 1 Definitioner

I detta avtal anvands foljande definitioner:
1. Termen investering avser alla slags tillgangar, som ags eller
kontrolleras och investerats direkt eller indirekt av en
investerare fran den ena avtalsparten inom den andra
avtalspartens territorium under forutsattning att investeringen
har gjorts i overensstammelse med den andra avtalspartens lagar
o ch andra forfattningar, och omfattar i synnerhet men inte
uteslutande

a)

los och fast egendom liksom varje annan sakratt sasom

inteckning, pantratt, sakerhet och nyttjanderatt,

b) andelar och andra slag av intressen i foretag,
c)

fordringar pa penningar eller pa annan prestation av

ekonomiskt varde,
d)

immateriella rattigheter, tekniska processer, firmanamn,

know-how, goodwill och andra liknande rattigheter,
e) affarskoncessioner grundade pa lag eller enligt avtal
innefattande koncessioner att undersoka, utve c kla, utvinna eller
bearbeta naturtillgangar.
En andring i den form i vilken tillgangar ar investerade skall
inte inverka pa deras karaktar av investeringar.
Egendom, som pa grund av leasingavtal stalls till forfogande for
en leasingtagare inom den ena avtalspartens territorium av en
leasinggivare som ar en investerare fran den andra avtalsparten,
skall inte bli mindre formanligt behandlad an en investering.

2. Termen investerare avser
a)

fysiska personer som ar medborgare i en avtalspart i enlighet

rned dennas lagstiftning,
b ) juridiska personer sorn har sitt sate inom endera
avtalspartens territorium eller i vilka en investerare fran
endera avtalsparten har ett overvagande intresse.

3. Terrnen avkastning avser de belopp som en investering ger i
avkastning och ornfattar i synnerhet, men inte uteslutande,
vinstmedel, ranta, realisationsvinster, utdelningar, royalties
och avgifter.

4. Terrnen territorium avser vardera avtalspartens territorium
och de havsornraden, som ligger intill kusten, over vilka
avtalsparten i enlighet med folkratten utovar suverana
rattigheter eller jurisdiktion.

Artikel 2 Framjande och skydd av investeringar

1. Vardera avtalsparten skall, rned beaktande av sin allrnanna
politik betraffande utlandska investeringar, frarnja
investeringar inorn sitt territoriurn av den andra avtalspartens
investerare och tillata sadana investeringar i enlighet rned sin
lagstiftning.
2. Med forbehall for lagar och bestarnrnelser avseende
utlanningars inresa och vistelse skall sadana personer, sorn
arbetar for den ena avtalsslutande partens investerare och
rnedlernrnar av deras hushall, tillatas att inresa i, uppehalla sig
inorn och larnna den andra avtalspartens territoriurn for att
utfora verksarnhet rned anknytning till investeringar inorn denna
avtalsparts territoriurn.

3. Vardera avtalsparten skall sakerstalla att investeringar, sorn
gjorts av investerare fran den andra avtalsparten, alltid far en
skalig och rattvis behandling och skall inte hindra forvaltning,
underhall, utnyttjande, atnjutande eller avyttrande darav och
inte heller forvarv av varor och tjanster eller forsaljning av
deras produktion genom oskaliga eller diskrirninerande atgarder.

4. Investeringar, sorn gjorts i enlighet rned den avtalsparts
lagar och andra forfattningar inorn vars territoriurn de har satts
igang, skall atnjuta fullstandigt skydd enligt detta avtal, och
i inget fall skall en avtalspart ge en rnindre forrnanlig
behandling an den sorn fordras enligt folkratten.

5. Avkastning av en investering skall ges sarnrna behandling och
skydd sorn en investering.

Artikel 3 Nationell behandling och mest-gynnad-nationsbehandling
av investeringar

1. Vardera avtalsparten skall ge investeringar gjorda inorn dess
territoriurn av investerare fran den andra avtalsparten en
behandling sorn inte ar rnindre forrnanlig an den sorn den ger
investeringar gjorda av dess egna investerare eller investerare

fran tredje stat, beroende pa vilken behandling som ar den mest
formanliga.
2. oaktat bestammelserna i punkt 1 i denna artikel skall en
avtalspart, som har ingatt eller kan komma att inga avtal om
upprattande av en tullunion, en gemensam marknad eller ett
frihande1somrade, ha ratt att ge en formanligare behandling av
investeringar gjorda av investerare fran en stat, som ocksa ar
part i ett sadant avtal eller av investerare fran nagra av dessa
stater.
3. Bestammelserna i punkt 1 i denna artikel skall inte tolkas sa
att den ena avtalsparten alaggs att till den andra avtalspartens
investerare utstracka fbrmanen av behandling, preferenser eller
privilegier som foljer av en internationell overenskommelse
e ller uppgorelse som helt e1ler till overvagande del galler
beskattning eller av nationell lagstiftning som helt eller till
overvagande del galler beskattning.

Artikel 4 Expropriation och ersattning

1. Ingendera avtalsparten skall vidta atgarder som direkt eller
indirekt frantar en investerare fran den andra avtalsparten en
investering, savida inte foljande villkor ar uppfyllda:
a) atgarderna vidtas i allmant intresse och med stbd av ett
vederbbrligt rattsligt forfarande,
b) atgarderna ar otvetydiga och icke-diskriminerande,
c) atgarderna atfoljs av betalning av prompt, adekvat och
effektiv ersattning, sam skall kunna overfbras utan drojsmal i
fritt konvertibel valuta.
2. Endera avtalspartens investerare vars investeringar inom den
andra avtalspartens territorium lider skada till foljd av krig
eller annan vapnad konflikt, nationellt nbdlage, revolt, uppror
eller upplopp skall i

fraga om restitution, gottgbrelse,

ersattning eller annan uppgorelse medges en behandling som inte

ar mindre formanlig an den som denna avtalspart ger sina egna
investerare eller investerare fran tredje stat. Harav foljande
utbetalningar skall kunna overforas utan drojsmal i fritt
konvertibel valuta.
Artikel 5 Overforing

1. vardera avtalsparten skall utan drojsmal tillata overforing i
fritt konvertibel valuta av betalningar som avser en
investering, sasom
a) avkastning,
b) behallningen av en total eller partiell forsaljning eller
likvidation av investeringar som gors av den andra avtalspartens
investerare,
c) penningmedel som utgor aterbetalning av lan,
d) inkomster som uppbars av personer som inte ar ifragavarande
avtalsparts medborgare, som har tillstand att arbeta i

samband

med en investering inom dess territorium, och andra penningmedel
avsatta for att tacka kostnader i samband med forvaltningen av
investeringen.
2. Overforingar som avses i detta avtal skall verkstallas till
den marknadskurs for vaxling som galler den dag overforingen
sker med avseende pa enstaka transaktioner i den valuta sam
skall overforas. I avsaknad av en marknad for utlandska valutor
skall den vaxelkurs tillampas som senast tillampades for
inkommande investeringar eller den senaste vaxelkursen for
konvertering av valutor i sarskilda dragningsratter, beroende pa
vilkendera som ar den mest formanliga for investeraren.

Artikel 6 Subrogation

Om en avtalspart eller dess utsedda organ gor en utbetalning
till nagon av sina investerare i enlighet med en garanti som den
har beviljat med avseende pa en investering inom den andra

avtalspartens territorium, skall den sistnarnnda avtalsparten,
utan forfang for den forstnamnda avtalspartens rattigheter
enligt artikel 8, erkanna overlatelsen av alla rattigheter och
ansprak som tillkommer en sadan investerare till den forstnamnda
avtalsparten eller dess utsedda organ och den forstnamnda
avtalspartens eller dess utsedda organs subrogation av sadana
rattigheter eller ansprak.

Artikel 7 Tvister mellan en investerare och en avtalspart

1. Tvister om en investering mellan en investerare fran den ena
avtalsparten och den andra avtalsparten skall, om mojligt, losas
i godo.
2. Vardera avtalsparten samtycker harmed till att hanskjuta till
Internationella centralorganet for bilaggande av
investeringstvister (ICSID) for avgorande genom forlikning eller
skiljedom enligt Washingtonkonventionen den 18 mars 1965 om
bilaggande av investeringstvister mellan stater och medborgare i
annan stat varje sadan tvist, som inte har avgjorts inom sex
manader efter den dag da tvisten vacktes av nagon av parterna.
Om parterna i tvisten har olika uppfattning om huruvida
forlikning eller skiljedom ar det lampligaste forfarandet for
avgorande, skall investeraren ha ratt att valja.
3. Vid tillampningen av artikel 25.2 b i Washingtonkonventionen
skall varje juridisk person som har bildats i enlighet med den
ena avtalspartens lagstiftning och i vilken en investerare fran
den andra avtalsparten, innan en tvist uppstar, hade ett
overvagande intresse behandlas som en juridisk person tillhorig
den andra avtalsparten.
4. Det samtycke som lamnas av vardera avtalsparten enligt punkt
2 i denna artikel och en investerares hanskjutande av tvisten
for avgorande enligt samma punkt skall uppfylla de krav i
kapitel II i Washingtonkonventionen som galler centralorganets
jurisdiktion.

5. En skiljedom som meddelats enligt denna artikel skall vara
slutgiltig och bindande for de tvistande parterna. Vardera
avtalsparten skall utan drojsmal genomfora vad som bestamts i en
sadan skiljedom och tillse att skiljedomen verkstalls inom dess
territorium.
6. En avtalspart skall inte i ett forfarande som galler en
investeringstvist som forsvar, genfordran, ratt till motfordran
eller av nagon annan anledning aberopa att gottgorelse eller
annan ersattning mottagits for hela den pastadda skadan eller
del av denna till foljd av forsakring eller garantiavtal.

Artikel 8 Tvister mellan avtalsparterna

1. Tvister mellan avtalsparterna om tolkningen eller
tillampningen av detta avtal skall, om mojligt, losas genom
forhandlingar mellan de bada avtalsparternas regeringar.
2. Om en tvist inte kan losas pa det detta satt inom sex manader
efter den dag da forhandlingar begardes av endera avtalsparten,
skall tvisten pa begaran av endera avtalsparten hanskjutas till
skiljedomstol.
3. En skiljedomstol skall upprattas for varje enskilt fall
varvid vardera avtalsparten skall utse en ledamot. Dessa bada
ledamoter skall darefter ena sig om att utse en medborgare i
tredje stat att vara skiljedomstolens ordforande, som skall
utses av de bada avtalsparternas regeringar. Ledamoterna skall
ha utsetts inom tva manader och ordforanden inom fyra manader
fran den dag da den ena avtalsparten har underrattat den andra
om sin onskan att hanskjuta tvisten till skiljedomstol.
4. Om de tidsfrister som avses i punkt 3 i denna artikel inte
har iakttagits, kan endera avtalsparten i avsaknad av annan
tillamplig overenskommelse anmoda presidenten i Internationella
domstolen att gora de erforderliga utnamningarna.
5. Om presidenten i Internationella domstolen ar forhindrad att
fullgora den uppgift som avses i punkt 4 i denna artikel eller

ar medborgare i endera avtalsparten, skall vicepresidenten
anmodas att gora de erforderliga utnamningarna. Om
vicepresidenten ar forhindrad att fullgora denna uppgift eller
ar medborgare i endera avtalsparten, skall den till tjanstearen
aldste ledamoten av domstolen som inte har forfall eller som
inte ar medborgare i endera avtalsparterna, anmodas att gora de
erforderliga utnamningarna.
6 . Skiljedomstolen skall fatta sitt avgorande genom
majoritetsbeslut vilket skall vara slutgiltigt och bindande for
a v talsparterna. Vardera avtalsparten skall bara kostnaden for
den ledamot som den utsett och kostnaderna for sin
representation i skiljeforfarandet; kostnaden for ordforanden
och kostnaderna i ovrigt skall till lika delar baras av de bada
avtalsparterna. Skiljedomstolen kan emellertid i sitt beslut
bestamma att en storre del av kostnaderna skall baras av en av
avtalsparterna. I alla andra avseenden skall skiljedomstolen
sjalv bestamma sin arbetsordning.

Artikel 9 Tillampning av avtalet

Detta avtal skall tillampas pa alla investeringar vare sig de
gjorts fore eller efter den dag da avtalet tradde i kraft, dock
inte pa en tvist om en investering vilken har uppstatt eller pa
ett ansprak rorande en investering vilket har reglerats fore
dagen for ikrafttradandet.
Artikel 10 Ikrafttradande, varaktighet och uppsagning

1. Avtalsparterna skall notifiera varandra nar de
konstitutionella formaliteterna for avtalets ikrafttradande har
uppfyllts. Avtalet trader i kraft den forsta dagen i den andra
manaden som foljer efter dagen for mottagandet av den sista
notifieringen.
2. Detta avtal skall galla for en tid av 20 ar. Darefter skall
det fortsatta att galla till dess att tolv manader forflutit
fran den dag da endera avtalsparten skriftligen har meddelat den
andra avtalsparten om sitt beslut att saga upp avtalet.

3. I fraga om investeringar som gjorts fore den dag da
uppsagningen av detta avtal tratt i kraft skall bestammelserna i
artiklarna 1-9 fortsatta att galla for en tid av ytterligare 20
ar fran den dagen.
Till bekraftelse harav har undertecknade, dartill vederborligen
befullmaktigade, undertecknat detta avtal.
Upprattat i Stockholm den
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i tva exemplar pa svenska, spanska och engelska spraken, vilka
tre texter ar lika giltiga. I handelse av
tolkningsskiljaktigheter skall den engelska texten ha foretrade.
For Konungariket Sveriges

For Republiken Nicaraguas
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