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SOPIMl1S

Sl lOMFN T/\SAVALL;\N II /\LI.ITUKSEN .IA MONGOLIAN IIALLITUKSEN V ALILLA
SI.lOITl ISll':l'\ LDISTAMISISrA .1;\ SlJO.lAAMISESTA

:'illuillell tasavallan hallitusja

l\vlon~olian

hallitlls. jmjel1lpiin~i "so pilllllspuokc' jotka

ticloisia tarpeesta sllojata sopill1l1spuoien sijoittajien lOisen sopimuspuolen allleella olevia
-.:iio illiksia ketiiiin sYljimiiWi:

()\ ',Il

il, dll ~ i\ ~ lt
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li <ilii stlpilllllspLlolten viilistti taloLldellista yhteistyiiHi sellaisten sijoitLlsten osalta. joita
-': lll,illlLlsplIukn kansalaisetja yritykset ovat tehneet toisen sopil11uspuolen alueella;
lil.:d()sla \~ll.

eltii SOpilllLlS ttillaisillc sijoitllksilte l1lyi)nneW:iYiisW kohtclllsta edisUUl yksityisen
pii:iuman siinojaja sopil1lllspllolkn talolldellista kehitysW:

ll\'al sal1laa l1lielta siitti. etta vakaat pLlitteet sijoituksille edistiiviit taloudellisten voimavarojen
ll1ahdollisimman tehokasta kaytti1iija parantavat elintasoa:

ЛА

d\at tictl)isia siitii. ctiLi talolldellistell )Ihteyksienja liikeyhk~ksien kehittamincl1 voi edistM
kans,1 iIwiil iS\.'SI i tllnnllstett uj en l yiie I:i maLin Iii tt yv ien () ikCli ks ien kllnn i0 ittam istn:
\1\ ~lt

ИГ

sa maa l11ielW siitU. ctUi niilllii tavoittect voidaan saavlIltaa lieventamaWi vaatil11uksia. jotka
iiltt~\'iit yleisesti sovellettaviin terveyWi. turvallisuuttaja ympUristba koskeviin toimenpiteisiin;.ia
I,iiiiltiillcct tchdLi sijoitustcn edisUimistaja sllojaamista kllskcvnn sopimLlksen:

,n

s(\ pillec\ sCLlraavasta:

dt

АШ

(\\ Jt

I artikla
MtUiritelmtit

l:hsii so pimukscssn:

ХИ
М

I, "SijoitLls" tarkoittaa kaikcnlaista varallisLlutta. ,jol1ka sopil1lLlspuolen sijoittaja on perLlstanut tai
ildnkkil1L1t l(lisl'll sopilllllsplIokn ~dlll'l'lla UiI1lUIl SOpil11l1SPllOicll lakiel1ja mLUirLiystl'11 l11ukaisl'<~
Illllk ,I,1Il 11IcttLlna erityisesti. ei kllitcnkaan yksinol11aan:
~I)

ЦА

irwi 11 ja k iintcii omaisuus tai omaislluteen kohd istuvat oi keudet. k uten
kiinnitykset. pantti- ,jn pidatysoikeudet. vuokra- ja nautintaoikeudetja muut
\'astaa\'at oikelldet:

b) 1I11dclleen sijoitcttll tLlottO:.

l' \ yritykscn osakkcl'\ ja jOllkkovclkakiljat wi muut osulldct yrityksesta:

d) vaatcet rahaan tai oikeudet suoritteisiit1. joilla on taloudellista arvoa:

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

hcnkisccn OmaiSLlUICen kohdistuval oikcudet. kuten patcntit. tekijanoikcudet.
Imarall1crkit. teollisct ll1allioikeudct. loilllinilllcl, ll1aantieteelliset ll1erkinnat seka
tcknisct vaimistllslllcnetellllat. tietotaito ja goodwill-arvo; ja
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c)

t) lakiin. hallinnolliseen toimenpiteescen tai toilllivaitaisen viranolllaisen kanssa
tehtyyn sopimllkseen pt'rllstuvat toi III iIllva!. Illukaan Illettuna 1llvat elsia. ottaa
kiiyttoon. IOllhia tai hYlidyntaa luonnol1varoja.

ЛТ
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Scllaiset sijoitukset. joita SOpil1111spuolen oikellshenkilo on tehnyt taman SOpil11USplloien ailleella.
mlltta jotka ovat tosiasiallisesti toisen sopimuspuolen sijoittajien omistuksessa tai sllorassa tai
viilillisessa hallinnassa. katsotaan Illyos viil11eksi mainitlln sopimllspllolen sijoittajien
sijnitllksiksi. jos ne on tehty ensin mainitlln sopil11uspuolen lakienja maaraysten mukaisesti.
\ 1i k~iiin varallisllllden sijoitlls- tai jalleensijoitusl11uodon mlllltos ei vaikuta varallisuuden
I U(

lllll'l'sccn sijnitllksena.

:2. "lllotlo" tarkoittaa sijoitllksesta saatuja tllloja ja siihen sisaltyy erityisesti. ei kuitenkaan
yksinolllaan voitto. osingol. KorOl. rojaltit. omaisullden Iuovlltusvoitto tai sijoitukseen liittyviit
Illonto isSllori tllkset.

ЛА

3. ··Si.ioittaja" rarkoittaa kllll1ll1<lnkin sopimllspllolen osalta seuraavia henkiloita, jotka sijoittavat

loiscn sopil1lLlspLlokn ailleelln .iiilkil1llllLiisen sopimllsplloien lainsaadannon ja taJnan sopimllksen
Ill Liiirii:'slen Illllkaisesti :

ИГ

АШ

b) oikellshenkiloa. esimerkiksi yhtioUl, yhtYll1iW. toiminimetL talolldellista
yhdistysta. yleishyudyllista laitosta tai j~i1:iesttiii. joka on perustettu tai muodostettu
SOpil1l11spllolen lakicn .ia maaraysten mllkaisesti jn jonka rekisteroity toimipaikka.
keskushallinto tai piititoimipaikka on kyseisell sopimllspuolen lainkayttovaltaan
klluillvalla ailleella. riippull1atta siita. ol1ko sell tarkoituksena talolldellisen voiton
tllottamincn ja onko sen vastlluta rnjoitettu.
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-t. "/\llIc" tarkllittaa sopimllspuokn maa-ailletta. sisaisia aillevesiaja aluemertaja niiden
yliipuoklla olevaa ilmatilaa sekLi aillemeren ulkopllolisia mcrivyohykkeiW. mllkaan luettuna
Il1l'l"Cllpohjaja sen sislIsta. joihin niihden kyseiselJa SOpilllllsplIolelia on tiiysivaltaiset oikelldet tai
laink~iytt()valta voim<1ssaolev<ln kansallisen lainsiitidant6nsii.ia kansainvHliscn oikellden
Illllkaisesti niiiden alueiden luonnollvarojen tlltkimisen.ia hy(idynUilllisen osalta.

ЦА

•

a) luonnollista henkiloii. joka on jommankllll1lllan sopimusPllolen kansalainen sen
lainsiiadannon l1lukaisesti;

2 artikla
Sijoitllsten edistaminen ja suojaaminen

I. I(uillpikill sopillluspuoli edisWii allleelJaan toisen sopilllllspliolen sijoittajien sijoituksiaja
hY\iiksyy' Wllaiset sijoitllkset Iakicnsaia maaraystensa mllkaisesti.

:2 . kUlllpikin sopimusPlioli mYlintLiii alueellaan oikelldenmllkaisen kohteilin sekLi Wysimaartiisen
.ia jatkuvan suojanja turvan toisen sopimuspuolen sijoittajicn sijoituksille ja niiden tuotolle . .Jok~
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I. Sopimuspuokn sijoittajien toisen sopimusplIolen alueella okvia sijoituksia ei pakkolunasteta
tai kan sallistcta eikLi niihin kohdistcta l1111ita suoria tai valiliisiLi toil11enpiteita, joilla on
:' ~ l kk o lllll(1<;tll s t<1 tai kansallistnmi s[(\ \'astaava vaikutlls (jaljel1lp~ina "pakkoillnastlls"), ellei sita
Il' lld ii ykisCll Cdllll vlIoksi. ketii iill syriimaWi. oikeudenmllkaista l11encttelya noudattaen ja
l1lak sal11alla siiW dlitOll. riitUi\ ;ija tosiasiallinen korvaus kallsain valisen oikeuden mukaisesti .

~ . l iillaisell korv<lukscn on vaslallava pakkolunastetlln sijoitllksen arvoa. joka silla oli
\iil ittoll1tisli cnnen pakkolunastuksen sllorittamista tai ennen kuin pakkolunastus tuli yleiseen
lidoon. scn mllkaan kumpi ajankohdista on aikaisempi. Arvo maaritetaan yleisesti hyvaksyttyjen
~ 1r\()lll1l iiLirityspcriaatteidcn l11ukaisesti, ottaen huomioon muun l11uassa sijoitetun paaoman.
! Il, k ll iSC I1 .itillccnhankinta-arvon. arvonnousun. nykyisen tuoton. odotettavissa olevan
lllyiillL'l11l11Lin tLlnton . goodwill-arvon ja muut merkittavat tckijat.

ЛТ
ЫН

•

:I . kll r\'Ll llk scn tLlke olla taysin rcal isoitavissa ja se maksc13an rajoituksetta ja vii pymatta.
Kun<luksccn sisUltyy l11aksuvalLllltan markkinakoron mukaincn korko pakkolunastetlln
ol11aisuudcn mcnettamispaivasta korvauksen maksllpaivaan saakka.

ИГ

ЛА

4, Sopimuspuuiet vahvistavat. cWi sopimuspuolen pakkolunastaessa kokonaan tai osittain
sclbiscn yrit~: ksen varat. joka on perllstettll tai l11uodostettu taman sopimusPlIolen omalla
:11 llL'e II a voi mass(lolc\'an lainstiiidiinlliin mllkaisesti, ja jonka osakkeita toi sen sopimuspllolen
s ijoitlaiat omistavat. tai kun pakkoillnastuksen kohde on sopil11l1spLlolen alueella perustettu
yhki syritys. isLilltdsopimllsplloli \urmistaa. etUi kyseisen yrityksen tai yhteisyrityksen
I' ~ lkklliullastll sajankohtana o\ell1assa olevan yhtiojal~jestykscllja mlliden merkiWivien asiakil~jo.ien
miiiirLiyks iti k lIllll ioi tetaan tays imLiariiisesti .
~,

Sijoittaialla. jonka sijoitLlksia pakkolunastetaan, on oikcLlS saada tapallksensa viipymaWi
:,\S~ i S CIl sopill1uspuolen oikeusviranomaisten tai muiden toill1ivaltaisten viranomaisten
!(! :, IlL' 1 tii viiksi. scki.i oikeus sijoi tustensa arvonmaaritykseen Uissa artiklassa mainittujen
pcri~wttt'iden ll1ukaisesti. sanotun kuitenkaan rajoittamatta @ni.in sopimllksen 9 m1iklan
il l j~ i rii: sl ell SO\C Ita 111 ista.

АШ

•
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6 artikla
Menetysten korvaami IlCIl

I. SopillluspLloli mYl1nWa toiseI) sopil11uspuo\en sijoittajillc. joiden kyseisen sopimusPllolen
a illeciia oleville sijoituksille aii1elltuu menetyksi ti Hilla alul'ella olevan sodan tai mlllln aseellisen
sclkkauksen. kansallisell hLiUitilan. kansannollslln. kapinan tai mellakan vuoksi. edllnpalautuksen.
hyvityksen. korvallksen tai muul1 jariestelyn osalta vahinUWn yhUi edullisen kohtelun kuin se
1l1~ ' iiIlWi.i omille sijoittajilieen tai slIosituimmuusasemassa olevan maan sijoittajille, sen mllkaan
kUl11pi niistti on sijoittajan mukaan edllllisempi.

ЦА

•

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

5 artikla
Pakkolunastus

2. Sen vaiklluamatta taman m1iklan 1 kappaleen soveltamiseen. sopimuspuolen sijoittajalle. joka
kyseisessa kappaleessa tarkoitetussa tilanteessa karsii toisen sopimuspuolen alueella menetyksia.
jotka johtuvat:

ХУ
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siiUi. etta viimcksi l1lainitlln sopimllspllolen asevoimat tai viranomaiset ovat
pakko-ottaneet SCIl sijoitllksen tai sijoituksel1 osal1. tai

J)

h) siiW. ettLi viil11cksi l1lainitlll1 sopimllsplloicil asevoimat tai viranomaiset ovat
luhonl1cet sen sijoituksen tai sijoitllksen osan. vaikka tilanne ei olisi edellyWinyt
siW.
m:-'i\nl1etiWn viill1cksi mainitun sopil11l1spuolen toill1esta edul1palalitus tai korvalls. jonka tulee
k 1I1l11l1assak i11 tapallksessa nib viii itl)1l. ri itWva ja tosiasiall iIll'n. ja korvalls tulee maksaa 5
art ikI ~111 .2- 3 kappaleen l1lukai sesti pakko-oton tai tllhoall1 iscil ajankohdasta maksllptii vaan
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sa;lkka,

7 artikla
Vapaat siirrot

I, KUl11pikin snpimusPlioli takaa toisen sopill1l1spuolen sijoittajille oikeuden siirtaa vapaasti
niiidcn siioituksia ja sijoituksiin liittyvia siirtomaksuja aluedleen ja alueeltaan. Naihin
siirtol11aksuihin sisaltyvat erityisesti. ei kuitenkaan yksinol11aan:

ЛА

a) perllspaaoma sekii sijoitllksen yllapittlmiseen. kehittamiseen tai kasvattamiseen
tarkoitetut lisasulllmat:
b) lllotto:

ИГ

c) kokonaan tai osittain tapahtuvasta sijoitukscn myynnisW tai luovuttamisesta
saadut tulot. l11ukaan luettuna osakkeiden myynnista saadut tulot:

АШ

d) sijoituksen toiminnasta aiheutllvien kulujen maksamiseen vaaditut rahasummat.
kuten lainojen takaisinmaksut. rojaltit. hallinllointikorvallkset. lisenssimaksut tai
muut vastaavat kulllt:
c) tiil11an sopimuksen 5. 6. 8 ja 9 artiklan mukaisesti maksettavat korvaukset;

n ulkomailta palkatun ja sijoitllksen yhteydcssii tyoskentelevan henkilOkunnan

2, KUl1lpikin sopimusplioli varmistaal11Yos. etta taman artiklan I kappaleessa tarkoitetllt siirrot
tchdtiiin rajoitllksetta sijoittajan valitscmassa vapaasti vaihdcttavassa valuutassaja siirtopaivana
\'<111 itsc\an. si irrettavMn vailiuttaan snvellettavan markk inak urssi n m ukaisesti. ja etta ne ovat
d Ii tliillliisii si irrelUivissLi.
3 . .In:) valuuttamarkkinoita ei ole ktiytettavissa. sovcllcttava vaihtokurssi vastaa viimeisinta
\<lihlokllrssia.jota on kaytetty valuuttojen muuttamiseksi erityisnosto-oikeuksiksi.

ЦА

•
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Llnsiotlliot ja muut palkkiot.

·L ;\Iikiili isLinUisopil11uspuoli aiilClIltaa siirron viivastYl11isen. siirtoon sisaltyy kyseisen valuutan

:';I,!rkkinakoron mllkainen korko siitti paivasta alkaen. jona siirtoa on pyydetty. siirtopaivaan
:-;;l~lkb. ja kyscincn sopil11uspuoli vastaa sen l11aksamiscsta.

ХУ
ВЬ
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R artikla
Sijaantllio

.ips :~ I)Pilllll S Pll()li tai sen edllstaiaksi mtiartitty taho sllorittaa ll1aksun toisen sopi1l1uspLloien
~dll l.'c iia olc\aan sijllitllksccn liilt)viin korvallsvastllun tai takllll- rai vaklllllllSSopi1l111ksen
pcrllstedla. \ii1l1cksi 1l1ainittll sopi1l1uspuoli tunnllstaa sijoitlajan oikeuksien ja vaateiden
s iil"l:illliscn cnsin mainitulk Sllpill111SpllOlelle tai sen edustajaksi mtUiratylle taholle. seka ensin
Jll:linitlln SOpi1l111Spuolen tai sen edllstaiaksi 1l1aariityn tahon oikeudcn kayttaa naitti oikellksiaja
\:l:lkit:l si.iaantulnn perusteclla s(lmassa mtiLirin kuin niiden cclcllinen haltija.
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9 artikla
Si.ioittaian ja sopimusplIolen \iilisct riidat

Sop il1l11SPlIO kn ja toi sen sopi l1luspuolen sijoittajan viii iscl ri idal. jotka johtuvat slloraan
.i jllil ilk scst:l. tlilisi ratkaisra sovinnollisesti riidan osaplIolkn kesken.
~ . .los

riiwa ci ok ratkaistu kollnen (]) kllllkalldcn klllucssa siiUi paivasUi. jona riidasta on
i InwitcLtLl kirjalliscsti. riita voidaan sijoittajan valinnan 1l1ukaiscsti saattaa:

АШ

ИГ

h) ratkaistavaksi viili1l1iesmenettelyn aVlllla sijoitllksia koskevien riitaisuuksien
kansainviiliseen r:ltkaisukeskllkseen (ICSID). joka on perustettll 18 paivanii
1l1aaliskllllta 1965 'vVashingtonissa alkkil:joitclUlvaksi '1Vatun. valtioiden ja toisten
yaltioiden kansalaistcn vtilisten sijoitllksia ko s kc\i~n riitaisuuksicn ratkaisemista
kuskt:van yJeissopi11l1lkscn lll11kaisesti UaljempLina "keskus"), jos kesklls on
bytettiivissti: tai

c) villimiesmenettelyyn keskuksen ylimaaraistcn jii~jestelyjen ll111kaisesti. jos
ainoastaan toillen sopimllspuolista on allekirioittanllt taman kappaleen b kohdassa
tarkoitetlln yieissopilllllksen: tai
tilaptiisecn viilimil'soikeuteen. joka perllslctaan Yhdistyneic!cn Kansakunticn
i\.<lnsainviilisen kauppaoikclIdcn komitean (UNC 1TRAL)
viii imiesll1enettelysiiiintOjen ll1ukaisesti: tai
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d)

c) 1l111uhun ennalta hy\'iiksyttyyn tilaptiiseen viilimiesoikeuteen.

-'. Sijoitwia .. ioka on saattanut riidan kansalliseen tllomioisluimcen. voi kuitenkin viela saattaa
sl'njoi1onkin Wmiin artildan 2 k,lppaleen b- e kohdassa mainittuun vmimiesmenettelyyn. jos han
ililluittaa luopuvLlnsa tapaukscn aiamisesta kansallisessa oikcudenkaynnissaja vetaa tapauksen
po is cnncll kllill kallsallincn tuomioistllin on antanut tapaukscn asiasisaltOa koskevan tuomion.

ЦА

I

OIl

ЛА

a) sen sopimllspuokn toimivaltaiseen tuol11ioistllimeen. jonka alueella sijoitLls
tehty: tai

-i. i ii111iin aniklan l1lukaincn vUlimiesmeneltely toteutetaan klllllman tahansa riidan osapllolen
1" \Ilillislii sl.'lIaiscssa valtiossa. joka on New Yorkissa 10 piiivLina kesakuuta 1958
. 1Ii \.: j., i ri() i :.Cl La \(lksi avatun 1I1kolllaistcn val itystuOI11 ioiden tllnnustamista ja taytantOonpanoa

k\ ) s kc\~ll1 ykisSl)pil11l1ksen (New YlHkin y!cissopimus) sopil1luspuoli. Taman artiklan 11111kaise;,::
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\ :ilill1i~sl11~lldt~lyyn saatettujen riitojen katsotaan New Yorkin yleissopimuksen 1 artiklan
~; () \l'II,1 JII iSlarkoi tuksessa johtu van kaupall isesta suhteesta tai Ii iketoimesta .

.::;. I~ L111l pi k i11 sopi Illuspuol i antaa chcloitta suostumuksensa si ihen. etta sopim uspuolen ja toisen
S(lpilllllSPllOicl1 sijoittaian valincn riita saatetaan valimieslllcnettelyyn taman artiklan Illllkaisesti.
(1. KlIl1lpik~lan

sopilllUSPllolista. joka on riidan osaplloiena. ei voi esittaa vastalallsetta missaLin
\;ilil1li~smenettclyn tai v~i1imiestuomion Wytantoonpanon vaiheessa silla perusteella. etta
sijuiltaja. joka on riidan toisena osaplloiena. on saanut vakuutuksen perusteella hyvityksen. joka
k,lltaa scn l11~nl't\'ksct kokonaan tai osittain.
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7. VLilimiestuomill 011 lopullincnja sitoo riidan osapuolia. ja se pannaan tiiytiint60n sen
sopil1lllspuoicn kansalliscn lainsiiiidiinnlin Illukaisesti. jonka alueella vrllimiestllomioon vedotaan.
bSl'i St'll snpi IllUSpUO len vi ranollla isten to iIllesta vHI iIII iest UOIll iossa ll1ai n ittuun pai valllaaraan
11)('1 1 11t'sS:i.

10 artikla
Sopimllspllolten valiset riidat

ИГ

~2 . .I os ri itaa ci voida ratkaista ttilli1 tavoin klluden (6) kllukaudcn kulllessa si ita pai vasta Iukien.
jona jompikull1pi sopimuspuoli on pyytanyt nellvotteluja. se saatetaan jOll1mankumman
sllpi l1111SpllOicn pyynnosta viii illl icsuikeuden ratkaistavaksi.

:i,

АШ

Viilimicsoikcus perustetaan klltakin yksittaistapausta vart~n scuraavalla tavolla. Kahden (2)
kllllk;1l1lkn kulucssa viilillliCSlllencltclya koskevan pyynn()n \astaanottamisesta. kUll1pikin
SOpil1111Spuoli nilllittaa yhdcn v~ilillliesoikellden jasenen. Niilll~i kaksi jasenUi valitsevat
k(\il1unncn valtian kansalaisen. joka molempien sopill1uspuolten hyvaksynnasta nimitetaan
\: i1ililil':';\likcudcn puheenjoht~iaksi. Pliheenjohtaja nimitetiiiin neljan (4) kuukauden kuluessa
i, ~ dl(kn JmJllJ1.i~isenen nimitttilllispaiv~isW .

.Ius tarvittavia nil11ityksia ei oie tchty tiiman artiklan 3 kappaleessa mainittujen ajanjaksojen
kulucssa. kUJllpi tahansa SOpill1LlSPllOii voi I11Ulln sopimukscn pllllttuessa pyyUiti Kansainvtilisen
lllolllioistllimcn pllheeniohtajaa lL'kel11iian tarvittavat nimityksct. .los Kansainvalisen
tllolllioistuimcn Pllheenjohtaja on .jommankull1111an'sopilllllspliolen kansalainen tai on Il1UlIten
l'st:-nyt hoitall1aan kyseistii tehWvUii. virkaialtaan seuraavaksi vanhinta Kansainvalisen
!lIoll1ioisluimcnjtiscnUL joka ci ole kUll1ll1ankaan sopimuspuoien kansalainen tai joka ei muutoin
(lie l'stynyt iloitamaan kyseisW tehtiivHa. pyydetaan tekell1iiiin tarvittavat nimitykset.
~.
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...j.,

VLi Ii 111 iesoi KellS tekcc pHaWksensa ~itintcn cncmmistOl W. V£il il11icsoikeuden paaWksct ovat
lopliliisia ja sito\at lllolcll1pia sopimllspuolia. Kumpikin sopimuspuoli vastaa nil11ittall1ansa
j:iSl'llL'n kllstannuksista ja edustllkscnsa aiheuttamista kllstannuksista valimicsll1cnettelyn aikan9
\ !lolel11lllat sopill1uspuolct vastaavat yhta sllurin osuuksin puhcenjohtajan kustannuksista seka
i !lui ."l" ll1;)hdoliisista kustannuksista. Valil11iesoikells voi tehclLi erilaisen paaWksen kustannusten
:;: l, dIIIIS~Jl osalta. Kaikilta ll1uilta osin valill1iesoikeus paattiiii omista menettelysaannoistaan.

ЦА

•

ЛА

I. Supill1u~puuitcn valiset riidat. jotka koskevat tiiman sllpill1uksen tllikintaa ja sovclwll1ista.
ratkaistaan l1lahdollisuuksien Illukaan diplomaattiteitse.

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

i":illliin artiklan I kappaleessa tarkoitetut riidat ratkaistaan taman sopimuksen maariiysten ja
. :, ·i';,,'s li tllllllllstcttujcn kansainvillisen oikellden periaatleitien mukaisesti .

11 artikla
Lllvat

ХУ
ВЬ

(1 .

I. KlIl1lpikin sopimllsplloli kohtcb: lakicnsaja maiiriiystensU l1111kaisesti sllotllisasti sijoitllksiin
liiltyviii Illpahakel11l1ksiaja l11),t)nHiii nopeasti luvat.joita sen alueclla tarvitaan toisen
<';11nil1ll1spuokn sijoitlajicn sijoituksia varten.

ЛТ
ЫН

:2. K1Il11pi kin sopi III uspuol i m)'tintiiii lakiensa ja Illiiiiraystensii l11ukaisesti val iai kaisen
lll11ahanlLllo- ja nleskeluluvan ja antaa tarvittavat luvan vah\istavat asiakil:jat sellaisille
Ilionnollisilk hcnkiloille. jotka on palkattu ulkomailta tyoskcntclemiiiin toisen sopimuspuolen
sijuittajan sijoituksen yhteydessii johtajina. asiantuntijoina tai teknisena henkilOkuntana. ja jotka
( 1\:11 yrityksclk olccllisia. niin kallan kllin nama henkilOt ttiytWvat taman kappaleen vaatimukset.
l :ill"isl\:.'n tyontekijoiden liihimmille perheenjasenille my("innetaan vastaava kohtelu
i<inUisopilllllsplIolen allleella maahantulon ja viiliaikaisen oleskelun osalta.

ЛА

12 artikla
Mlliden miiiiraysten soveltaminen

АШ

ИГ

! . .los jOllllllankullllllan sopimllspuolen lainsaadannon maLirLiykset tai taman sopimuksen lisaksi
SOpil1111spuolten valillii olemassa olevat tai myohemmin vahvistettavat kansainvalisen oikeuden
11111kaiset v('lvnitl('et sisaltavtit joko yleisia tai erityisia mtiLiriiyksia. joiden mukaan toisen
SOpi1l111SpllOkn sijoitlajien sijoituksille voidaan myt"inWii edlillisempi kohtelll kuin taman
sOl'il11l1ksen 11111kaincn kohtelli. sellaiset maaraykset ovat ensisijaisia taman sopimuksen
ll1~iiirtiyksiin nahden siin~i mLiarin kllin ne ovat sijoittajalle edullisempia.
~.

K1I1l1pikin sopill1l1spuoli noudaltaa muita velvoitteita, joita silla mahdollisesti
S()nilllllspllo1en sijoittajan yksiWiisen sijoitllksen osalta.

ХИ
М

13 artikla
Sopimuksen soveltaminen

011

toisen

ЦА

TiiW sopimlisLa sovellelaan kaikkiill sijoitllksiin, joita sopil11l1spuolen sijoittajat ovat tehneet
t\lisen sopil11l1spllolcn ailleella. riipplIlllatta siitti, onko ne tehty ennen taman sopimllksen
vnilll,lill1lllloa tai sen jUlkeen. Illulla sita ei sovelleta sellaisiin sijoitllksia koskeviin riitoihin, jotka
l)\~11 s)ntyncct. cikLi sellaisiin vaateisiin, jotka on ratkaistu ennen sopimllksen voimaantuloa.

14 artikla
Yleiset poikkellksct

1. l\'linUitin Ulman sopimllkscn ll1iiHrLiyksen ei katsota esWvUn sopimllspuolta ryhtymasta
se lldisiin toimenpiteisiin. jotka ovat tat·peen sen merkiWivien turvallisuuteen liittyvien etujen
:.; uPjL'kll1iseksi sodan tai aseellisen selkkallksen aikana tai ll1uun kansainvaIisen hatatilan aikana.

t~lllltin

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

sopillluksen mililrliyksen ei katsota cstiiviin sopimllspllolia ryhtymasHi
1~If"\illcl\' iin toil11l'npiteisiin yleisenjill:jestyksen ylltipitamiscksi, edellyttaen kuitenkin. etta
~ : i! 1:1.1 ~ i:1toi ll1l'npi tei W ci totcutl'ta tavalla. joka olisi sori 11111~pllolen hm:ioi ttamaa mieli valtaista tai
fll' llI ~ t'l:l'lonla sYI:jintiiii tai peitetly sijoittamiseen kohdistllva rajoitllstoimenpidc .

ХУ
ВЬ

2. Minkiiiin

.~. Tiim iin artiklan 111[liiraykset civiit koske Wmiin sopimllkscn 7 artiklan I kappaleen e kohtaa.

15 artikla
AVOilllullsperiaate

2. Iv1ikiiiin

ЛТ
ЫН

I. KlIlllpikin sopimllspuoli julkaisee viipymiittti tai piWa 1ll1111ten julkisesti saatavilla yleisesti
s()\'l'llettavat lakinsa. miWraykscnsiL menettelytapansaja hallinnolliset paat6ksensiija
tllllll1 ill istlli 11 tcnsa ptiilWkset scl-.. il k,lI1sai nvUlisct sopim lIkscL .iotka voi vat vai kllttaa toisen
sn pimllspllokn sijoittajien sijoituksiin. jotka ovat ensin mainitlln sopimllspuolen alucella,
tiilll~in

sopimllksen mMirtiys ei aseta sopimllsplIoklle velvollislllltta lllovuttaa
tai omistamiseen liittyvia tietoja tai antaa piiasya sellaisiin tietoihin. mllkaan
IlI -.: llllll<l \ ksittiiisi~i sijoittajia tai sijoitllksia koskevat tiedot. joiden paljastaminen haittaisi
Ll il1\alvuntaa [<.Ii olisi kyseisen sopimuspllolen asiakiljajulkisllutta koskevan lainsaadannon
\llslaista tai haittaisi yksittaisten sijoittajien oikeutettuja kaupallisia etuja.

ЛА

lu ()tt~llllllksellisia

ИГ

16 artikla
NeuvotteJ ut

АШ

SllpilllUSPllokt nCllvottclevat ajoittain keskenaan jommankllmman sopimuspllolen pyynnosta
kiisitclliiksccn tiiman sopimllkscn ttiytiint6tinpanoaja tarkastellakseen sellaisia kysymyksia. joita
UisU supimllkscsta voi johtlla. TiiIlaiset nellvotteillt kiiydti[in sopimllspllolten toil11ivaltaisten
\ir~111(ll11aistcn dlillii scllaiscssa paikassaja sellaisena ajankohtana.joista on sovittll
aSiallll111bisella tavaIla,

17 artikla
Snpimllkscn voimaantllio. voimassaoloaika.ia voimassaolon paattyminen

ХИ
М

I, Sopinlllsplloid ill110ittavat toisilleen. klln niidcn valtiosiii:innon l11ukaiset vaatimukset taman
S(\pilllUkscn voimaanllliolle on ttiytelty, Sopimus tulee voilllaan koll11antenakyml11enentenH
ptiiviinii scn piiiv[ln jiilkeen, jona jtilkil11mainen ilmoitus on vastaanotettu,

~.

ЦА

2. Tiimii sopil11l1s on voimassa kahdenkymmenen (20) vuodcn aian. ja on sen .ialkeen edelleen
\uil1lassa samoin ehdoin. kunncs jOl11pikumpi SOpil1111Spuoli ilmoittaa toiselle sopimllspuolelle
kirjalliscsti aikomukscstaan pi:iiitWa sopimuksen voimassaolo kahdentoista (12) kUllkauden
kuluttua,

Sellaisten sijoitusten osalta. jotka on tehty ennen taman sopimuksen voimassaolon
p~iiittYl11ispLiivati. 1-16 artiklan miiariiykset ovat edelleen voi massa seuraavan kabdenkymmenen
(20) \'uoden ajan taman sopimllksen voimassaolon paattymispaivasta lllkien.

[timan SOpil1111ksCIl.

ХУ
ВЬ

~t1kkiri()ittal1cct

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ТӨВ АРХИВ

l'i iJll:in \aklllllkksi allekil:ioillJI1L'd edustajaL siihen aSiallll1l1kaisesti valtlilitettliina. ovat
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ka Ilkna I~appa Ieella ......
................ ...... _ .,.--Sllomen. mongo I"111 Ja· eng Ianllln
k;l ikkicll lckslicil ollcssa yhta todiSlllsvoimaisct. Teksticn poikctcssa toisistaan on
l' l l~2JlIlllil1kiclinCIl tcksti ratkai sc \~1.
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Mongolian hallituksen puolesta
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