Overenskomst
mellem Republikken Belarus' Regering og
Kongeriget Danmarks Regering
om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer

Prrearnbel
Republikken Belarus' regering og Kongeriget Danmarks
regering, herefter omtalt som de kontraherende parter,
SOM 0NSKER at skabe fordelagtige vilkar for investeringer i
begge stater og styrke samarbejdet mellem investorer i begge stater
med henblik pa at stimulere den produktive anvendelse af
ressourcer,
SOM ANERKENDER, at en rimelig og retfrerdig behandling
at investeringer pa et gensidigt grundlag vii tjene dette formal,
ER BLEVET enige om f0lgende:

Artikel 1
Definitioner
I denne overenskomst
1. skal udtrykket "investering" omfatte enhver form for aktiver
investeret af investorer fra en kontraherende part pa den anden
kontraherende parts territorium i overensstemmelse med dennes
love og bestemmelser og skal omfatte i srerdeleshed, men ikke
udelu kkende:
a. lesere og fast ejendom savel som enhver anden
ejendomsrettig hed,
sasorn
lejeforhold,
realkred it,
tilbageholdelses- og panterettigheder, forlods og kautionskrav
og alle andre lignende rettigheder,
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b. et firma eller en erhvervsvirksomhed, eller andele, aktier eller
andre former for deltagelse i en virksomhed
c. geninvesteret udbytte, fordringer pa penge og fordringer
opfyldelse af kontrakter af finansiel veerdi,

pa

d. industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder
ophavsrettigheder,
patenter,
handelsnavne,
teknologi,
varerneerker, goodwill, knowhow og alle andre lignende
rettigheder,
e. koncessioner eller andre rettigheder, som er tildelt ved lov eller
kontrakt, herunder koncessioner til efterseqninq og udvinding
at naturressourcer.
En cendring i den made, hvorpa midler investeres, pavirker ikke
deres karakter som investering.
2. Udtrykket "udbytte" skal betyde de beleb, som investeringen
afkaster, og omfatter lseer, men ikke udelukkende, fortjeneste,
renter, kapitalgevinster, dividender, royalties eller honorarer.
3. Udtrykket "investor" skal for
vedkommende betyde:

begge kontraherende

parters

a. Fysiske personer med statsborgerskab, nationalitet eller fast
bopesl i Republikken Belarus og Kongeriget Danmark i
overensstemmelse med disses love.
b. Enhver enhed etableret i overensstemmelse med og
anerkendt som en juridisk person i henhold til loven i den
kontraherende
part,
sasorn
selskaber,
firmaer,
sammenslutninger,
finansieringsinstitutioner
pa
udvlkltnqsomradet, fonde eller lignende enheder, uanset om
de har begrcenset ansvar og om de matte veere rettet mod
overskudsg ivende vi rksomhed.
4. Udtrykket "territorium" betyder:
a. Med hensyn til Republikken Belarus: Det territorium, over
hvilket Republikken Belarus udever suvercenitet, suvereene
rettigheder eller jurisdiktion i henhold til folkeretten.
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b. Med hensyn til Kongeriget Danmark: Kongeriget Danmarks
territorium under dets suverc.enitet, save! som maritime zoner
og kontinentalsoklen, over hvilke Kongeriget Danmark udever
suvereene rettigheder eller jurisdiktion i henhold til folkeretten.

Artikel 2
Fremme og beskyttelse af investeringer
1. Hver kontraherende part skal i overensstemmelse med sine love
tillade investeringer fra den anden kontraherende parts investorer
og fremme sadanne investeringer, herunder etableringen af
reprc.esentationskontorer.
2. lnvesteringer fra investorer fra hver af de kontraherende parter
skal til enhver tid nyde fuld beskyttelse og sikkerhed i henhold til
Joven pa den anden kontraherende parts territorium. lngen
kontraherende part ma pa nogen made ved urimelige eller
diskriminerende forholdsregler skade den anden kontraherende
parts investorers forvaltning,
opretholdelse,
anvendelse,
udevetse eller afvikling af investeringer pa sit territorium.
3. Hver kontraherende part skal overholde alle forpligtelser, den
matte have indgaet vedrerende investeringer fra den anden
kontraherende parts investorer.

Artikel 3
Behandling af investeringer
1. Hver kontraherende part skal pa sit territorium give investeringer
foretaget at den anden kontraherende parts investorer en rimelig
og retfffirdig behandling, som pa ingen made er mindre gunstig
end den, der gives dens egne investorer eller til investeringer fra
investorer fra noget tredjeland, idet den set fra investors
synspunkt mest gunstige behandling lc.egges til grund.
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2. Hver kontraherende part skal pa sit territorium give den anden
kontraherende parts investorer en rimelig og retfrerdig
behandling, hvad angar forvaltning, opretholdelse, anvendelse,
besiddelse 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 laagges til grund.

Artikel 4
Undtagelser
Bestemmelserne Artikel 3 i denne aftale skal ikke udloogges som en
forpligtelse for den ene kontraherende part til at lade investorer fra
den anden kontraherende part vaare omfattet af fordelene ved
nogen behandling, preeterence eller privilegier, der hidrerer fra:
a. Dennes medlemskab at enhver eksisterende eller fremtidig
regional
ekonornisk
organisation,
told union
ell er
frlbandelsomrade, i hvilken nogen at de kontraherende parter er
eller matte blive part, eller
b. enhver international overenskomst eller ordning, som helt eller
fortrinsvis vedrerer beskatning, eller enhver national lovgivning,
som helt eller tortrinsvis vedrerer beskatning.

Artikel 5
Ekspropriation og erstatning
1. lnvesteringer fra de kontraherende parters investorer ma ikke
nationaliseres, eksproprieres eller underkastes foranstaltninger
med tilsvarende virkning som nationalisering eller ekspropriation
(i det f0lgende beneevnt "ekspropriation") pa den anden
kontraherende parts territorium, medmindre det sker af hensyn til
almenvellet, pa et ikke-diskriminatorisk grundlag, med beheriq
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retsgyldighed og mod en omqaende,
erstatning.

fyldestqerende

og effektiv

2. Denne erstatning skal svare til den rimelige markedsvc.erdi af den
eksproprierede investering umiddelbart f0r ekspropriationen eller
den torestaende ekspropriation blev offentlig kendt
en sadan
made, at den kunne pavirke investeringens veerdi (i det f0lgende
benc.evnt "vu rderi ngsdagen").
3. Denne markedsvrerdi skal beregnes i en frit konvertibel valuta pa
basis af den gc.eldende markedsvekselkurs for den pagreldende
valuta pa vurderingsdagen. Erstatning skal betales omqaende og
skal
indeholde
renter
baseret
pa markedsniveauet
fra
ekspropriationsdagen frem til betalingsdagen.

pa

4. Den bererte investor skal ved domsmyndighed
eller anden
kompetent og uafhc.engig myndighed pa den eksproprierende
kontraherende parts territorium have ret til ornqaende i henhold til
loven i den kontraherende part, som foretager ekspropriationen,
at fa prevet lovligheden af sagen og af erstatningsvurderingen af
investeringen og af erstatningsbetalingen,
i overensstemmelse
med de principper, der er fastsat i stk. 1 i denne Artikel.
5. Nar en kontraherende part eksproprierer et firmas eller en
virksomheds aktiver pa sit territorium, som er indregistreret eller
oprettet under 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 ornqaende, fyldestqarende
og
effektiv erstatning til sadanne investorer for enhver skade eller
formindskelse
af den rimelige markedsvrerdi
af en sadan
investering, som matte vrere forarsaqet af ekspropriationen.

Artikel 6
Erstatning for tab

pa

1. lnvestorer fra en kontraherende part, hvis investeringer
den
anden kontraherende parts territorium lider tab pa grund af krig
eller
and en
veebnet
konflikt,
revolution,
national
undtagelsestilstand,
revolte,
oprer
eller
uroligheder
pa
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sidstncevnte kontraherende parts territorium, skal gives en
behandling af sidstncevnte kontraherende part, hvad angar
genindscettelse i tidligere rettigheder, skadeslesholdelse,
erstatning eller anden fyldestg0relse, der ikke er mindre gunstig
end den, som sidstncevnte kontraherende part giver sine egne
investorer eller investorer fra noget tredjeland, idet den :udfra
investors synspunkt mest gunstige behandling lcegges til grund.
2. Uden preejudice for stk. 1 i denne Artikel skal en kontraherende
parts investor, som i en af de dette stykke nrevnte situationer
lider et tab pa den anden kontraherende parts territorium som
f0fge af
a) rekvirering af sin investerinq eller dele deraf, foretaget af· den
andens styrker eller myndigheder, eller
b} tillntetqerelse af sin investering eller dele deraf, foretaget af
den andens styrker eller myndigheder, som ikke var pakresvet
under den foreliggende situations nedvendiqhed,
ydes genindscettelse i tidligere rettigheder eller erstatning, som i
alle tilfcelde skat vesre ornqaende, fyldestqarende og effektiv.

Artikel 7
Transfereringer
1. Hver kontraherende part skal med hensyn til investeringer pa sit
territorium af den anden kontraherende parts investorer tillade fri
overtersel ind og ud af territoriet af:
a. startkapitalen og enhver yderligere kapital 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, fortjenester og andet realiseret udbytte;
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d. betalinger,
som udqar afdrag
investeringer, samt forfaldne renter;

pa

gaald

vedrerende

e. betalinger, der hldrarer fra rettigheder naavnt i Artikel 1, stk. 1,
i denne aftale;
f. ikke-anvendte indtaagter og andre indkomster tilherende
udenlandske ansatte, som har arbejde i forbindelse med en
investering;
g. betalinger i overensstemmelse med Artikel 5 og 6.
2. Overfersler af betalinger i henhold til stk. 1 i denne Artikel skat
ske uden forsinkelse og i en frit konvertibel valuta.
3. Omveksling til frit konvertibel valuta med henblik pa at uctere
overtersler i henhold til denne Artikel skal foretages til
markedsvekselkursen
gaaldende pa overferselsdaqen i henhold
til den tremqanqsrnade,
der er fastsat i den pagaaldende
kontraherende parts valutavekslingsbestemmelser.
4. Bestemmelserne i stk. 1 i denne artikel skal ikke udlaagges
saledes at de muligg0r skatteunddragelse.

Artikel 8
Subrogation
1. 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 pa den anden
kontraherende parts territorium, skal sidstnaavnte kontraherende
part anerkende:
a. overdragelsen af en hvilken som heist rettighed eller fordring
fra investoren til f0rstnaavnte kontraherende part eller dennes
designerede agent, hvad enten den foretages i henhold til lov
eller retshandel, og
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b. at f0rstnaavnte kontraherende part eller dennes designerede
agent er berettiget til i kraft af subrogation at udeve rettigheder
og gennemf0re fordringer i samme udstraakning som denne
investor.

Artikel 9
Bilaaggelse af tvister mellem en kontraherende part
og en investor fra den anden kontraherende part
1. Enhver tvist vedrerende en investering mellern en investor fra
den ene kontraherende part og den anden kontraherende part
skal sa vidt muligt srziges bilagt ved forhandling.
2. Hvis en tvist omtalt i stk. 1 i denne Artikel ikke kan blive afgjort
inden seks maneder efter datoen, hvor tvisten er blevet rejst af
investoren gennem skriftlig notifikation til den kontraherende part,
samtykker hver kontraherende part hermed til underkastelse af
tvisten, efter investors valg, til afg0relse ved:
a. En kompetent domstol i den kontraherende part, eller
b. det Internationale Center for Bilceggelse af lnvesteringstvister
(ICSID) til voldqiftsafqerelse under Washingtonkonventionen
af 18. marts 1965 om bilaaggelse af investeringstvister mellem
stater og statsborgere i andre Stater. I tilfrelde af voldgift
samtykker hver kontraherende part med neerveerende aftale
pa torhand uigenkaldeligt i at underkaste enhver sadan tvist
for dette Center, selv i fravesr af en individuel voldgiftsaftale
mellem den kontraherende part og investor. Dette samtykke
indebaarer afkald pa krav om, at de interne administrative eller
juridiske virkemidler skal veere udternt; eller
c. en ad hoc voldgiftsdomstol nedsat i henhold til de
voldgiftsregler, der grelder for FN's Kommission for
International Handelsret (UNCITRAL). Den udnrevnende
myndighed
under
de
naavnte
regler
skal
veere
generalsekretceren for ICSID. I tilfcelde af voldgift samtykker
hver kontraherende part med neerveerende aftale pa forhand
uigenkaldeligt i at underkaste enhver sadan tvist for denne
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voldgiftsdomstol, selv i fraveer af en individuel voldgiftsaftale
mellem den kontraherende part og investor; eller
d. ved voldgift i overensstemmelse med det Internationale
Handelskammers (ICC) voldgiftsregler.
3. For sa vidt angar denne Artikel
og den nesvnte
Washingtonkonvention, skal enhver juridisk person, som er
dannet i overensstemmelse med lovgivningen i den ene
kontraherende part og som inden en tvist opstar var kontrolleret
at en investor fra den anden kontraherende part, behandles som
en statsborger i den anden kontraherende part.
4. Enhver voldgift under stk. 2 b) - d) i denne Artikel skal, pa
anmodning af nogen af de kontraherende parter blive afholdt i en
stat, som er part i De Forenede Nationers Konvention om
anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser
udfc~rdiget i New York den 1 O. juni 1958.
5. Samtykket givet af hver kontraherende part i henhold til stk. 2 og
indbringelsen af tvisten af en investor under det neevnte stk. skal
udgfZJre det skriftlige samtykke og den skriftlige aftale mellem
tvistens parter.
6. I enhver procedure om en investeringstvist, skat en
kontraherende part ikke paberabe sig, som forsvar, modkrav eller
af nogen som heist anden grund, at erstatning eller anden
kompensation for hele eller dele af de pastaede skader er blevet
erlagt i henhold til en forsikring eller en garantikontrakt.
7. Enhver voldgiftskendelse afsagt i henhold til denne Artikel skal
veere endelig og bindende for tvistens parter. Hver kontraherende
part
skal
tilsikre
anerkendelse
og
fuldbyrdelse
af
voldgiftskendelsen i overensstemmelse med dennes relevante
love og bestemmelser.
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Artikel 10
Bilreggelse

at tvister mellem de kontraherende parter

1. Tvister mellem de kontraherende parter vedrerende fortolkningen
eller anvendelsen at denne overenskomst skal sa hurtigt som
muligt bilregges gennem forhandlinger.
2. Hvis en tvist ikke kan bilregges inden for seks (6) rnaneder i
henhold til denne Artikels stk. 1, skal den efter anmodning fra
enhver af de kontraherende parter forelregges for en
voldgiftsdomstol.
3. En sadan voldgiftsdomstol skal nedseettes pa et ad hoc grundlag
pa f0lgende made: hver kontraherende part skal udneevne en
voldgiftsmand og disse to voldgiftsmrend skal trreffe aftale om at
udpege en statsborger fra et tredjeland, der at de to
kontraherende parter udpeges til formand for domstolen.
Sadanne voldgiftsmrend skal vrere udpeget inden for to (2)
maneder fra datoen den ene kontraherende part har informeret
den anden kontraherende part om, at den har til hensigt at
forelregge tvisten for en voldgiftsdomstol, og formanden for
domstolen skal vrere udpeget inden for to (2) maneder efter
udnrevnelsen at de to voldgiftsmrend.
4. Hvis de angivne perioder i stk. 3 i denne Artikel ikke bliver
overholdt, kan enhver af de kontraherende parter i mangel af
anden relevant aftale opfordre prresidenten for Den Internationale
Domstol til at foretage de nedvendiqe udpegelser. Hvis
preesidenten for Den Internationale Domstol er statsborger i en af
de kontraherende parter, eller hvis han pa anden vis er forhindret
i at udfere neevnte funktion, skal vicepreesldenten, eller i tilfretde
at hans manglende evne det medlem af Den Internationale
Domstol neest i anciennitet, opfordres til, under de samme
betingelser, at foretage de nedvendiqe udnrevnelser
5. Domstolen skal etablere sine egne procesregler.
6. Voldgiftsdomstolen skal trreffe sin afg0relse pa grundlag af
denne overenskomst og folkerettens anvendelige regler. Den skal
treeffe sin af90relse ved ftertalsatqeretse: beslutningen skal veere
endelig og bindende for begge kontraherende parter.
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7. Hver kontraherende part skal beere omkostningerne for sit eget
voldgiftsmedlem og for sin medvirken i voldgiftssagen.
Omkostningerne tit formanden og de 0vrige omkostninger skal
beeres ligeligt af begge kontraherende parter. Domstolen kan
imidlertid i sin kendelse fastsrette en anden fordeling af
omkostni ngerne.

Artikel 11
Konsu ltationer
Enhver at de kontraherende parter kan toresla den anden part at
konsultere om en hvilken som heist sag, der vedrerer anvendelsen
af denne overenskomst. Konsultationerne skal efter forslag fra en at
de kontraherende parter afholdes pa et sted og et tidspunkt, der er
opnaet enighed om gennem diplomatiske kanaler.

Artikel 12
Overenskomstens anvendelsesomrade
Bestemmelserne i denne overenskomst skal omfatte alle
investeringer foretaget at den ene kontraherende parts investorer pa
den anden kontraherende parts territorium f0r eller efter
overenskomstens lkrafttreedelse. Den skal imidlertid ikke omfatte
uoverensstemmelser eller tvister, som er opstaet f0r dens
ikrafttrreden.

Artikel 13
/End ringer
Ved ikrafttrredelsen af denne overenskomst eller pa et hvilket som
heist senere tidspunkt kan bestemmelserne i denne overenskomst
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eendres pa en sadan made, som de kontraherende parter er enige
om. Sadanne cendringer skal treede i kraft, nar de kontraherende
parter har meddelt hinanden, at de interne juridiske forudscetninger
for ikrafttrcedelse er blevet opfyldt.

Artikel 14
Territorial udstrcekn ing
Denne overenskomst skal ikke gaalde for Faar0erne og Gr0nland.
Bestemmelserne i denne overenskornst kan udvides til at ornfatte
Frer0erne og Grenland i henhold til aftale herom ved noteveksling
mellem de kontraherende parter.

Artikel 15
I krafttrcedelse
De kontraherende parter skal notificere hinanden, nar de interne
juridiske forudscetninger for denne overenskomsts ikrafttrcedelse er
blevet opfyldt. Denne overenskomst treader i kraft tredive dage efter
datoen for den sidste notifikation.

Artikel 16
Variqhed og oph0r
1. Denne overenskomst skal forblive i kraft i ti ar. Den skal derefter
forblive i kraft indtil en af de kontraherende parter skriftligt
meddeler den anden kontraherende part sin hensigt om at opsige
overenskomsten. Meddelelsen om opsigelse far virkning et ar
efter notifikationsdatoen.
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2. For sa vidt angar investeringer foretaget f0r den dato, hvor
meddelelsen om opsigelse af denne overenskomst far virkning,
skal bestemmelserne i Artiklerne 1 til 12 forblive i kraft i yderligere
en tiarsperlode fra denne dato.
--------

TIL BEKRJEFTELSE HERAF har undertegnede,
beheriqt
bemyndigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne
overenskomst.
UDFJERDIGET i to eksemplarer i
~B.~1~?.-~~- den ~~-·:.YXl.~.vl
20.\>H pa russisk, dansk og engelsk, · idet alle tekster skal have
samme gyldighed.
I tilfffilde af uenighed om fortolkningen skal den engelske tekst have
forrang.

For Republikken Belarus'
Regering
r

For Kongeriget Danmarks
Regering

r\

L_J___-__

\

