УГОДА

МІЖ
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УРЯДОМ УКРАЇНИ
ТА

УРЯДОМ ЙОГО ВЕЛИЧНОСТІ СУЛТАНА
І ЯНГ ДІ-ПЕ РТУ АНА БРУНЕЮ ДАРУССАЛАМУ

ПРО СПРИЯННЯ ТА ВЗАЄМНИЙ ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Уряд України та Уряд Його Величності Султана і Янг Ді-Пертуана Брунею
Даруссаламу, (які надал і разом іменуються "Договірні Сторони", окремо

-

"Догов ірна сторона"),

бажаючи створити сприятливі умови для посилення економічного
спіnробітництва між ними та, зокрема, для інвестицій інnесторів однієї
Договірної Сторони на території ін шої Договірної Сторони,
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усвідомл юючи, шо сприяння та взаємний захист цих інвестицій згідно
м 1 жнародних угод стимулю ватимуть д ілову ініціативу та процвіп.ння обох
1<раї11 ,

визнаюч и важл ивість передачі технологій та розвитку людсью1х ресурсі в ,
що nиникаютr, у зв'язку з такими інвестиціями,
ДО!\ЮВИJІИ СЬ про таке:

СТАТТЯ

1

Визначення
Для ціл е й ці єї Угоди:

1.

Терм ін "іюзсспщія" охоr;,110є будь-який вид активів, інвестоnаних у

зn'язку з економічною д іялLністю і1шестороІ\ 1 однієї Догов і рної Сторо ни 1::1
території інш ої Договірної Сторо1-111 n ід повід но до законодавстnа остш шьої, т:~
nкшочає, зокрема, але не викл ючно:
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/а/ рухоме та нерухоме І\ШЙІІО, як і будь-які іпші l\JaЙ11oni права, такі як
з аставн і, права утри11~ан11 я , забез печення но 1103иці та подібні праnа ;

/в/ акції, облігації та боргові зобов'язання компанн та будь-яка інша
форма участі в компанії, а також цінні папери, випущені Договірною
Стороною ;
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/с/ вимоги стосовно грошей або будь-якого виконання зобов'язань згідно
контракту, пов'язаного з інвестицією, що мають економічну цінність;

/d/ права промислової та інтелектуальної власності, у тому чисш
авторські права, патенти, корисні моделі, промислові зразки, торговельні
знаки, фірмові найменування, комерційні і торгівельні таємниці, технічні
процес и , ноу-хау та добра воля;

/е/ будь-яке право, надане згідно з законодавством або за контрактом, та
будь-які ліцензії та дозволи, отримані відповідно до законодавства, у тому
числі концесії на розвідку, видобування, розвиток та експлуатацію природних
ресурсів.

Будь-яка зміна форми, в якій інвестовані активи, не впливає на їх
характер як інвести цій.

2. Термін "територія" означає територію кожної Договірної Сторони, і
морські райони , континентальний шельф та виключну економічну зону кожної

з Договірних Сторін, над якими вона здійснює суверенітет, суверенні права або
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юрисдикцію відповідно до міжнародного права.

З. Термін "доходи" означає грошові кошти, одержан1 внаслщок
інвестицій, зокрема але не виключно прибутки, відсотки, приріст капіталу,
акції, див іденди, роялті, гонорари.

4. Термін "інвестор" означає будь-якого громадянина або юридичну
особу, яка інвестує на території іншої Договірної Сторони:

/а/ термін "громадянин" означає фізичну особу, що має громадянство
Договірної Сторони відповідно до її застосованого законодавства;
/6/ термін "юридична особа" означає:
і) для України:
Будь яку юридичну особу, засновану чи зареєстровану відповідно до
законодавства України.
іі) для Брунею Даруссаламу:

Будь-яку

юридичну

особу,

у

тому

числі

товариство,

корпорацію,

організацію, фірму, асоціацію та інші організації з чи без статусу юридичної
особи які належним чином утворені чи засновані або інакшим чином
організовані
у
Брунеї
Даруссаламі
з
обмеженою
чи
необмеженою
відповідальністю, незалежно вщ того чи є вони
прибутковими чи
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неприбутковими.

СТАТТЯ2

Сприяння та зах ист інвести цій

І.
Кожна Договірна Сторона на своїй території наскільки це
можливо заохочує інвестиції інвесторів іншої Договірної Сторони та допускає
такі інвестиції відповідно до свого законодавства. Кожна Договірна Сторона в
усі часи забезпечує справедливе та рівне ставлення до інвестицій, здійснених на
її території інвесторами і ншої Догов ірної Сторони.

Інвестиції інвесторів будь-якої з Договірних Сторін в усі часи
отримують повний захист і безпеку на території держави іншої Договірної
Сторони . Прибутки від інвестицій, та у випадку здійснення реінвестицій,
прибутки від реінвестицій користуються таким же захистом як I швестиції.
Жодна Договірна Сторона не застосовує жодних надмірних або свавільних

2.

.

заходш

щодо

.

упр авшння,

утримання,

використання

та

розпорядження

інвестиціями інвесторі в іншої Договірної Сторони на своїй території.
З.

Ця Угода також застосовується до інвестицій,

зді йснених до

набуття нею чинності, інвесторами будь-якої Договірної Сторони на території
іншої Договірної Сторони відповідно до законодавства останньої.

СТАТТЯ З

Національний режим і режим найбільшого сприяння

1.

Жодна з Договірних Сторін на своїй території не надає інвестиція м,

що знаходяться у власності або під контролем інвестора іншої Договірної

Сторони режим, який є менш сприятливим ніж той, що вона надає інвестиціям
своїх власних інвесторів чи інвестиціям інвесторів будь-якої третьої Держави.

2. Жодна з Договірних Сторін не надає інвесторам іншої Договірної
Сторони, стосовно їх діяльності, поІВ'язаної з інвестиціями на її території,
режим, шо

є

менш

сприятли вим

ніж

той,

що

надається

своїм

власпиІ\r

інвесторам чи і нвесторам будь-нкої третьої Держави.
З. Положення пунктів

1

і

2

цієї Статті не тлумачаться з тим , щоб

зобов'нзати одну Договірну Сторону поширювати на інвесторі в іншої
Договірної Сторони переваги будь-якого режиму, преференції або привілеї, які
можуть бути поширені першою Договірною Стороною, у зв'яз ку з:
/а/ будь-яким митним

союзом, зоною вільної торгівл і або монетарним

союзом або подібними міжнародними угодами, що ведуть до таких союзів або
утворень чи інших форм р егіонального співробітництва, стороною нких будь
нка Договірна Сторона є або може стати;

/б/ будь-якою міжнародною угодою або домовленістю, що цілком або
частково

стосується

оподатку вання

чи

національного

законодавства,

що

цілком або частково стосується оподаткування.
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СТАТТЯ4

Націоналізація або експропріація

l . Інвестиції інвесторів будь-якої Договірної Сторони не будуть
експропрійовані чи націоналізовані або підцані прямим чи непрямим заходам,
що мають вплив, еквівалентний експропріації або націонал ізації (дал і "експропріація") на території іншої Договірної Сторони, окрім як для
державних цілей, на недискрим інаційній основі та 1з супроводженням
негайною, адекватною та дійсною компенсаці єю.
2. Така компенсація обчислюється як еквівалент справедливої ринкової
вартості інвестицій безпосередньо до моменту, коли про експропріацію або
загрозу експропріації стало загальновідомо. Там, де ринкова вартість не може
бути з'ясована належним чином, компенсація визначається згідно з міжнародно
виз наними принципами розрахун к ів . Ком пенсація включає відсоток

(LIBOR)

від дати експропріації до дати платежу. Сума компенсації підлягає перегляду
згідно належної правової процедури. Остаточно визначена сума компенсації,
сплачується інвесторам у вільно конвертованій валюті, може бути ефективно
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реал ізова на і переказана відповідно до Статті

Стаття

6.

5

Компенсація за з битки

1. Інвесторам Договірної Сторони, інвестиції яких зазнають втрат через
війну, збройний конфлікт, національний надзвичайний стан, переворот,
повстання, заколот або інші подібні події на території іншої Доrоnірн ої

Сторони, надається останньою Договірною Стороною режим щодо реституції,
компенсації або іншого зустрічного забезпечення, не менш сприятливий, ніж
той , який остання Договірна Сторона надає своїм власн им інвесторам або

інвесторам будь-якої третьої країни, залежно від того, який з них є більш
сприятливим.

2. Без впливу на пункт 1 цієї Статті, інвесторам однієї Договірної
Сторони, які під час будь-яких подій, зазначених у цьому пункті, зазнають
втрат на територ ії і ншої Договір ної Сторон и, що виникають внасл ідок :

8

/а/ реквізиції їхньої власності їі силами або владами або

/б/ знищення їхньої власності її силами або владами, яке не було
викли кане воєнними д іями, або не вимагалось потребами ситуації,

буде надано справедливу та адекватну компенсацію

11

3. Платежі, що виникають згідно цієї Статті, будуть здійсюоватись у
вільно

конвертованій

валюті

та

будуть

ефективно

переказуватись без затримки відповідно до Статті

реалізовуватись

та

6.
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СТАТТЯ б
Вільні перекази
11
11

І . Кожна Договірна Сторона гарантує інвесторам іншої Договірної
Сторони, після здійснення усіх податкових зобов'язань та інших обов'язкових
платежів, в ільний переказ платежів, які стосуються інвестицій, зокрема:

а)

сум

початкового

і додаткового капіталу,

використаних для

утримання, збільшення або розширення інвестицій;
11

Ь) прибутків;
с) погашення позик;

d) надходжень від загального або часткового продажу чи загальної або
часткової лікв ідації інвестицій;

е) відшкодувань збитків, передбачених у Статтях 4 і 5 цієї Угоди;

t) сум, необхідних для здіснення платежів за контрактами, у тому
числі сум, необхідних для здійснення: виплат по роялті та інших платежів, що
виникають вн асл ідок ліцензій, франшиз, концесій та інших подібних прав.
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g) заробітки інвесторів однієї Договірної Сторони, робота яких
пов'язана з інвестиціями на території іншої Договірної Сторони.

2. Пер екази здійснюються невідкладно і, у будь-якому разі, протягом
періоду часу, що не перевищує один місяць від дати, на яку було подане
прохання про переказ. Перекази здійснюються за ринковим курсом обміну
валют, що ді є на день переказу.
1

З. У разі, якщо ринковий курс обміну валют не існує, курс обміну
відповідатиме крос-курсу, отриманому на підставі курсів, які застосовуються
Міжнародним Валютним Фондом на дату платежу для обміну відповідної
валюти, на Спеціальн і Права Запозичень.

СТАТТЯ7
ІІ

Суброгаці я
ІІ

1,

1,
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І . Якщо Догоuір на Сторона або її призначений орган здійсІІЮЄ платежі
своїм інвесторам згідно гарантії, що вона надала в зв'язку з інвестицією на

території іншої Договірної Сторони, або якщо інвестиція на території однієї
11

Договірної Сторони застрахована від некомерційних ризиків згідно систеі\ш,
встановленої законодавством, та платежі здійснюються страховою компанією

по гарантії компенсації стосовно таких інвестицій, остання Догоnірна Стороі1а
nизнає:

/а/ передачу, по закону або згідно законної угоди в цій країні, будь-якого
права

або

права

вимоги

інвестора,

першій

Договірній

Стороні

або

її

призначеному органу, та
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/6/ що перша Договірна Сторона або її призначений орган отримала
право внаслідок суброгації користуватися таким ж правами та висувати такі ж
вимоги як цей інвестор, та прийме такі ж зобов'язання, пов'язані з цією
інвестицією. Щодо переказ і в платежів, здійснюваних згідно такої суброгації
прав та вимог, застосовуються положення Статті

2.

6

із відповідними зм інами.

Отримані внаслідок суброгаuії права або вимоги не в иходитимуть за

рамки первісних прав та вимог і нвестора.

СТАТТЯ8
Вирішення спорів між Договірними Сторонами

І.

Спори

між

Договірними

Сторонами

щодо

тлума чення

або

застосува ння цієї У годи пов инні, якщо це можливо, вир ішуватись шляхом
дип ломатичних консульта ці й та переговорі в.

2.

Якщо с пір не може бути вирішений таким чином протягом шести

місJщів, його на запит будь-якої Договірної Сторони буде передано до
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Арб ітражу в ідповідно до положень цієї Статті.

З.

Арбітраж

створюється

для

кожного

індивідуального

випадку

наступним чином. Протягом двох місяців після отримання звернення щодо

арбітражу, кожна з Договірних Сторін призначить одного члена цього
Арбітражу . Ці два члени потім оберуть Голову, який буде громадянИІІО!\І
третьої Держави , з якою обидві Договірні Сторони пjдтримують дипломатичні
відносини . Голову буде призначено протягом трьох місяців з дати останнього
призначення інших двох член ів.

4.

Якщо періоди, зазначен і в пункті З вище не були дотрим ані, будь-яка

Договірна

Сторона

може

за

відсутності

будь-якої

іншої

відповідної

домовленост і запр осити Голову Міжнародного Суду ООН зробити необх ідні

призначення. Якщо він є громадянином будь-якої Договірної Сторони або
якщо інші причини перешкоджають йому виконувати вказану фу11кцію, буде

запрошено Віце-Голову, щоб зробити необхідні призначення. Якщо з'ясується,
що Віце-Голова є громадянин ом будь-якої Договір ної Сторони або також не
може виконувати вказану функцію, член Міжнародн ого Суду ООН, наступний
за стар шин ство м , який не є громадянином будь-якої Договірної Сторони, буде

запрошений зробити необхідні призначення.
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5.

Арбітраж приймає рішення б ільші стю голосів, і його рішення будуть

обов'язковими для виконання. Кожна Договірн а Сторона несе витрати щодо

с;вого rшсна арбітражу та с1юго предсташпщтва в арб ітраж110І\1у судочшrстві;

витрати щодо Голови та витрати, що залишаються, несуться в рівних час;тинах
обома Договірними Сторонами. Арбітраж може визначити будь-яку
альтернативну систему розподілу витрат. Стосовно інших питань арбітраж
визначить свої власні процедури.

8
IJ

СТАТТЯ9

Врегулювання інвестиційних спо рів

1. Будь-який інвестиційний спір між Договірною Стороною та
інвестором іншої Договірної Сторони, буде по можливості вирішуватися
шляхом мирних переговорів між сторонами спору.

ІІ

2. а) Якщо будь-який спір не може бути таким чином вирішений в період
шість місяців з моменту коли про нього заявила одна зі сторін спору, він буде
на запит однієї з сторін спору переданий на вирішення згідно Конвенції про
порядок вирі шення інвестиційних спорів між державами та іноземними
особами, що відкрита для підписання в Вашингтоні 18 березня 1965 року
(,,Конвенція").

Ь)

Якщо

спір

передано для

примирення

згщно Конвенції,

але

процедура примирення визначена іншою, ніж шляхом підписання мирової

угоди , спір буде, на запит однієї з стор ін спору, переданий до арбітражу згідно

8

ІІ

Конвен ції.

Кожна

Договірна

Сторона

погоджується

на

прийнятність

такої

процедури.

І!

3. У разі якщо сторони спору домовились про інше, положення пунктів
3 - 5 Статті 8 будуть застосовані із відповідними змінами, за умови, що
призначення членів арбітражу відповідно до пункту З Статті 8 здійснюється
сторонами спору, у разі якщо період, визначений у пункті З Статті 8 не
дотримується, будь яка сторона спору може, за відсутності іншо1· домовленості,
запросити Голову Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній
торговельній палаті у м. Париж для здійснення необхідних призначень.
Арбітраж визначить власні процедури відповідно до Правил арбітражу Комісії
ООН по міжнародному торговельному праву.

4. Протягом арбітражної процедури чи забезпечення виконання rішения,
Договірні Сторони втягнуті у суперечку не будуть висувати за перечень
стосовно того, що інвестор іншої Договірної сторони отримав часткову чи
повну

компенсацію

його збиткі в згідно

контракту страхування.

У

цьому

випадку, сума компенсації у відповідності до арбітражного рішення, що буде
виплачена інвестору Договірної сторони не включатиме суму компенсац ії, що

8

була покрита страховою компанією.

5. Арбітражне рішення буде остаточним та обов'язковим для виконання
для

стор ін спору. Кожна Договірна Сторона зобов'язується виконувати
рішення відповідно до свого національного законодавства.

СТАТТЯ

10

Інші зобов'язання

8

1. Якщо питання регуmоється одночасно цією Угодою та іншою
міжнародною угодою, сторонами якої є Договірні Сторони, ніщо в цій Угоді
не

заважатиме Договірним Сторонам або будь-яким їх інвесторам, які
володіють інвестиціями на території іншої Договірної Сторони користуватися
перевагами тих правил, які для них є більш сприятливими.

2. Якщо режим, який має надаватися однією Договірною Стороною
інвесторам іншої Договірної Сторони відповідно до її законодавства або інших
конкретних положень контрактів, є більш с приятливим, ніж той,
надається цією Угодою, буде надано більш сприятливий режим.

СТАТТЯ

який

11

Застосування цієї Угоди

1. Положення цієї Угоди застосовуються до інвестицш , зд і йснених
інвесторами однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони
як до, так і після набуття чинності цією Угодою.

8

J

2. Положення цієї Угоди не застосовуються до спорів, які виникли в
зв' язку з інвестиціями між інвестором однієї Договірної Сторони та іншою
Договірн ої Сторо ни до набуття цією Угодою чинності.

СТАТТЯ

12

Зміни

1. Положення цієї Угоди можуть бути змІНен1 за взаємною згодою
Договірних Стор ін.

2. Такі доповнення оформлюватимуться додатковими протоколами та
становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

СТАТТЯ13

Набуття чинності, тривалість та припинення

1.

8

Кожна Договірна Сторона письмово повідомить іншу Договірну

Сторону про завершення своїх відповідних процедур, необхідних згідно з її
законодавством для набуття чинності цією Угодою. Ця Угода набере чинності
з дати останнього дипломатичного повідомлення.

ІІ

2.

Ця Угода залишатиметься чинною протягом десяти років. Після

uього вона залишатиметься чинною протягом невизначеного терм іну, якщо

8

жодна зі Сторін не повідомить іншу в письмовій формі про свій намір
припинити її дію не пізніше, ніж за дванадцять місяців до закінчення
відповідного строку.
З.

Ця

Угода

залишатиметься

чинною

незалежно

від

існування

дипломатичних чи консульських відносин між Договірними Сторонами .

4. Стосовно інвестицій, здійснених до припинення LІИнності цієї Угоди,
положення ціє"і У годи продовжуватимуть діяти протягом 1О років з дати
припинення чинност1 .

5. Протокол, що додається становить невід'ємну частину цієї Угоди.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те
уповноважені , підписали цю Угоду.

·~
. З дшснено
прим1рниках ,

в м. ~К иєв 1·

кожнии

"..-1!

"

укра~нською,

200 LJ... р. у двох дійсних

#-r/J
~lw... 9.
~
малаиською,

та

англ шською

мовами,

причому всі тексти є рівно автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні,
переважну силу матиме текст англ ійською мовою.
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Протокол

до Угоди між Урядом Його Величності Султана і Янг Ді-Пертуана Брунею
Даруссаламу та Урядом України про сприяння та взаємний захист
інвестиці й

8

При підписанні Угоди між Урядом України та Урядом Його Величності
Султана і Янг Ді-Пертуана Брунею Даруссаламу про сприяння та взаємний

захист інвестицій, представники, що нижче підписалися, додатково домовилися
щодо наступних положень, які становитимуть невід'ємну частину Угоди:

1.

Додаткова стаття

3

а) Заходи, які вживаються одюєю з Договірних Сторін з метою
досягнення цілей розвитку для сприяння створенню промисловості на своїй
території та застосовуються тільки до своїх громадян, не вважаються такими,
що суп ереL~ать зобов 'яза нням згідно з Статтею

3,

за умови, що такі заходи

істотно не позначаються на здійснених і дозволених інвестиціях інвесторів

іншої Договірної Сторони. Заходи, які вживаються з метою захисту публічного
порядку та безпеки, охорони здоров'я або моралі не тлумачаться як надання
"менш сприятливо го режиму" в розумінні Статті

3.

Ь) Наступне, зокрема, але не виключно тлумачиться як
"діяльність" у розумінні пункту 2 Статті 3: управління, утримання, продаж або
інше розпорядження інвестицією. Наступне, зокрема, тлумачиться як "режим
менш сприятливий" в розум інні Статті З: нерівне ставлення у разі введення
обмежень на продаж сировини, допоміжних матеріалів, енергетичних ресурсів
або палива або засобів виробництва чи експлуатації будь-якого виду, нерівне
ставлення у разі встановлення обмежень щодо торгівлі товарами в межах
країни або поза її межами, а також будь-які інші заходи, що мають подібний
характер .

с)
Положення Статті З не зобов'язують жодну з Договірних
Сторін поширювати на інвесторів-резидентів іншої Договірної Сторони
податкові привілеї, податкові вилучення та знижки, які відповідно до
національного податкового законодавства надаються виключно інвесторам
резидентам на її території.

d) Договірні

Сторони зобов'язуються відповідно до свого
національного законодавства прихильно розглядати заяви щодо в'їзду та
тимчасового перебування осіб будь-якої Договірної Сторони, які мають намір
здійснити в'їзд на територію іншої Договірної Сторони у зв'язку з інвестицією;
такий же порядок застосо ву ється і до найман их осіб однієї з Догов ірних Сторін,

які

мають

намір

працевлаштування

інвестицією.

В

здшснити
на

цьому

в 'їзд

території

та

іншої

відношенні ,

тимчасово
Договірної

заяви

щодо

перебувати

з

метою

Сторони

у

надання

дозволш

зв' язку

з

на

працевлаштування мають також розглядатися прихильно.
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2.

У випадку, коли товари або особи, пов'язан і з інвестиl.(ією, повинні

бути доставлені засобами транспорту, кожна з Договірних Сторін не повинна
забороняти

або

створювати

перепони транспортним

підприємствам

іншої

11

Договірної Сторони та повинна надавати відповідні необхідні дозволи для
здійснення таких перевезень згідно з своїм законодавством.
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