SPORAZUM

MEDUKRADNO

IN

REPUBLIKO SLOVENIJO

O MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU
IN 7..AŠČJTI NALOŽB

Ukrajina in Republika Slovenija (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se
v teiji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med drt.avama,

r. namenom, da spodbujata in ustvarita ugodne razmere za nalo!be v/agate!jev ene
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice na podlagi enakosti in vzajemne koristi,
ob spor.nanju, da bosta vzajemno spodbujanje in ~ita nalo!b na podlagi tega sporazuma
spodbujala poslovno pobudo,
dogovorili, kot sledi.:
l.

člen

Opredelitev pojmov
Za 1lll1lle1I fqa sportlZlllllfJ.:

l.

Iuar. "naloO,a" pomeni vsako vrsto vlote-,,ega premotenja vlagateljev ene
pogodl,enice na ot:emlju druge pogodbenice v skladu r. r.akoni in predpisi te
pogadbeni.ce in vključuje zlasJi, vendar ne izključno:
a)

premi~nine in nepremičnine kot tudi druge stvarne pravice, kot so hipoteke,
pravice do zaplembe, zastave in podobne pravice;

b)

Jastnilke de/de> delni.ce, obver.nice..in kakršno koli dni.go obliko ruleJe!be v
kaki drrzlbi;

c)

denarne terjatve ali :.a/tkvke v %Veri s lcakmwkoli drugo dejavnostjo, lci ima
ekonomsko vrednost in je povezana r. nalot/Jo;

d)

pravice intelektualne lastnine, ki vklji«ujejo r,dč.ito avtorskih pravic in
sorodnih pravic, rabulab,iJke programe, patente, industrjjske vzorce, blagovne
znamke in storitvene uuunke, geografske indikacije, ovaake geografs kega
porekla, topografije integriranih vezij kot tudi nerar.krite informacije o
know-l,ow,1;

e)

koncesije, podeljene r. uuonom, s pogodbo ali upravnim aktom, ki jih je
iulalpriwujni drtuvni orgr.m, vldjubw-rltoncesijami 4:tZ iTkanje, ·JYIUSkovanje
in .iz.kori.flanje naravmh virov.

Kakrlna koli sprememba oblike, v kateri se premolenje violi ali ponovno violi, ne
vpliva na njeno naravo kot nalol,be. pod.pogojem, daje talca sprememba v skladu
r. zakoni in predpisi pogodbenice, na lcatere ozemfi,I je "l,i/a na/oO,a kvrlena.
luaz "dol,odek" pume,,i .z,,esk.e, kijiJ., priaafajo nalolbe, in vkljublje zlasti, vendar
ne ir.Jcljučno dobičke, dividende, obresti, licenčnine ali druge oblike dohodka, ki jih
prinaJajo naloO,e, vključno s pristojbinami za tehnifno pomoč.

I!

3.

4.

luar. "vlagatelj" pomeni katero /rolifizibw ali pravno osebo, Jci vlaga premolenje na
or.emlju druge pogodbenice:
a)

fir.ilne osebe, Jci so drl,avljani ene ali druge pogodbenice v slcladu z: njenimi
udoni, in

b)

pravne osebe, vUjldno s lwrporacijami, gospodarskimi drulbami ali drugimi
drulbami ali i;drulenji, Jci imajo svoj sedel na o ~ u e,re pogodbenice in so
re,{istrirane ali ustanovljene v skladu s pravom te pogodbenice.

Iuaz. " tbf.avno oz.em/.je" pomeni z ozirom na vsako pogodbenico ozemlje pod njeno
suverenostjo, vltmi utrni prostor in morska obmoqa, nad /caJerimi zadevna
pogodbenica izvaja svojo suverenost ali jursdikcijo v skladu. z notranjim in
mednarodnim pravom.
l.

člen

Spodbujanje in ZQ.fčita nalolb

l.

Vsaka pogodbenica bo na svojem ozemlju, le je to le mogole, pospeJevala in
spodblfiala nak>l.be vlagate(iev druge pogodbenice in dopuHala take nalol/,e v slclat/M
s svojimi zakoni in predpisi.

J.

Vsaka pogodbenica bo zagotavljala poltmo in prtivreno obravnavanje nalolb
vlagateljev druge pogodbenice.

3.

Na/olbe vlagateljev enepo,:odbenice ulivajo vso za.ftito in varnost na ozemlju druge
pogodbenice. Nobena pogodbenica ne bo na svojem ozemlju sprejemala,
neupravilenih, samovoljnih ali diskriminacijskih ukrepov, s katerimi bi kakor /roli
J/rodovala upravljanju, vt.drtevanju, uporab~ ulivanju ali razpolaganju z: nak>O,ami
vlagateljev druge pogodbenice.
3. člen

Nacionalna obravnava in obravnavanje
po načelu drf.lzve z največjimi ugodnomni
1.

-

J.

3.

Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju zagotavlja nalolbam in dohot/Aom vlagateljev
druge pogodbenice polteno in nepristrans/ro obravnavo. Ta obravnava v nobenem
primeru ni manj ugodna od obravnave., ki se v e1lllldh olw~inah podeljuje nalotbam
in dolwt/Aom svojih vlagateljev ali nalolbam in dolwt/Aom vlagateljev tretjih drf,av.

Vlagateljem ene pogodbenice bo druga pogodbenica glede upravljanja, vzdrf.evanja,
uporabe, ulivanja nalolb ali razpolaganja z: njimi zagotavljala polteno in pr~no
obravnavanje, ki ni manj ugodno od tistega, ki ga ta pogodbenica priznava lastnim
vlagateljem ali vlagateljem katere lcoli tretje drtave.
Dol«b tega člena ni ,nogo& ra:Jagati talw, da o/,vevljejo eno pogodbenico, da podeli
vlagateljem druge pogodbenice kabine /roli prednostne obravnave, ugodnosti ali
privi/egjje na podlagi:

a)

lr.akrlnega /coli obstoječega ali bodočega območja proste trgovine, carinske
unije, skupnega trga ali drugih podobnih medllarodllih sporazumov, vključno
z drugimi oblikami regionalnega gospodarskega sodelovanja in mednarodnimi
sporar.umi :,a pospdevanje obmejne trgovine, kalerlh pogodbenica je ena ali
druga pogodbenica, oziroma bo to postala, in

b)

/cakdnega koli mednarodnega sporar.uma, ki se v celoti ali predvsem nana.fa
na o~enje.

4.&n

l.

NakJU, vlagateljev ene ali druge pogodbenice na o:emlju druge pogodbenice ni
mogole radastiti, nacionalizirali ali v zvezi z njimi sprejemati drugih ukrepov, ki bi
imeli enak učinek kot razlastitev ali naciono/iw:ija (v nadaljevanju: "razlastitev''),
ra.:.en v javnem interesu, na nediskrinunacijski podlagi v skladu z r,a,konskim
postopkom in proti hitremu, u~inkovitemu in ustreznemu nadomestilu

2.

Nadomestilo iz prvega odstavka tega 8ena se iualuna na podlagi trtne vrednosti
nak,O,e lco je razlastitev postala splolno VUJIUI in se u;plača od dneva ra:J,astitve do
dneva plačila v lconvertibilni valati ali v valati, v kateri je bila nalotba it.vrfena, z
obrestmi, dololenimi: za/coni, predpisi aH kako drugače, s strani pogodbenice. Plocilo
se izvni nemudoma in mora biti prosto prenosljivo in dejansko vnovlljivo.

3.

Vlagatelj, /caJerega na/lJ!be so raz./a.flene, ima pravico ..z.aJuevati, da skladno z;
z;alconodajo pogodbenice, ki .ra:.lastitev izvede, sodni ali drug neodvisni prisJojen organ
te pogodbenice takoj pro1«i njegov primer in vrednotenje njegove nalotbe v skladu, z;
načeli k tega člena.
5. l len

Nadomestilo :,a izgube
Vlagateljem ene pogodbenice, katerih naloO,e so utrpele izguhe zaradi vojne ali drugega
oboro!enega spopada, revolucije, narodne vstaje, izrednega stanja ali podobnih dogodkov na
ozemlju druge pogodbenice, druga pogodbenica zagotovi glede ukrepov, ki jih sprejme v
zveri s takimi ir.gubami, v~no z nadomestilom, odflcodnino ali vzpostavitvijo prejmjega
stanja, nil manj ugodno obravnavanje, kot ga druga pogodbenica zagotavlja svojim
vlagateijem ali vlagaJeijem katere /coli tretje drl.ave. Vsalco plačilo it.vrleno na, po'°"6i tega
člena je prosto prenosljivo.
6. l len
Prenosi
l.

Vsaka pogodbenica v skladu, s svojimi r.alconijamči vlagateljem druge pogodbenice
RR.lolJNuNi UI b.w,dj, vnulJu R'- ~ I I A,'

ZAjU'Od.prn,os™.ds:uv vzvci~ 6fiil,_m.,,;.,;,

a)

:,aletnega kapitala in dodatnih zneskov za vz.drteva,fie in razvoj nalolb;

1.

b)

dohodkov, opredeljenih v drugem odstavla, l. &na tega sporaz.uma;

c)

sredstev za odp/ačilo posojil v zvezi.:; nalof.bo,·

d)

dohodka prodajtz ali JikvidacijlZ cld.otrw ali Jak, nafofbe;

e)

kakrlnega koli nadomestila ali drugega
sporau,ma,·

f)

u,slu!Aov in drugih honorarjev drfavljanov, ki so na v,lasnem delu v tujini in
je njihovo delo povezano z na/ot/Jo.

plačila

ir. .f. in 5.

člena

tega

Prenosi iz tega Bena se opravijo brez: omejitve ali odla.fanja po menjalnem tefaju. na
dan prenosa in se opravijo v prosto zamenljivi valuti
7. ~len

Subrogacija

če pogodbenica ali od nje imenovana agencija oprmi pl«i/o svojemu vlagatelju napodlagi
janmva, danega v zvezi z; nalolbo na ozem!ju. druge pogodbenice, potem ta druga pogodbenica
prizna prenos vseh pravic in obvemosti vlagatelja na prvo pogodbenico. Tako prenesene
pravi.ce ali o/Jvevwsti ne smejo presegati prvotnih pravic ali obveznosti vlagatelja.
8. l len

Spori medpogodbenicama
l.

Spori medpogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega sporaz.uma se, t e je to
le mogoče, refujejo sporaz.umno.

2.

Če pogodbenici ne doseteta dogovora v festih mesecih od dneva pisne zahteve za
njegovo rdevanje, se spor na pisno z;a/rtevo ene ali druge pogodbenice predloli
arbitralne,,ul sodu~u, ki je sestavljeltO iz treh članov.

3.

Arbilrabw sodiJfe se ustanovi za vsak posmnezen primer na sledeč način. V dveh
mesecih od prejema z.ahteve Zll arbitral.o vsaka pogodbenica imenuje enega člana.
razsodi.ffa. Ta dva liana nato iz.bereta ddavljana tretje drl,m,e, ki se po odobritvi
pogodbenic imenuje I:ll predsetlnilca ~ a . Predsednik se imenuje v treh
mesecih od dne, ko sta bila imenovana druga dva liana.

4.

Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih v tretjem odstavlw
tega člena, lahko ena ali druga pogodbenica, l e ni dogovorjeno drugače, povabi
predsednika Meddrfavnega somHa, da opravi potrebna imenol'anja. Če je predsednik
sodi.fla drlav/jan ene odpogodbenic ali da iz; /calrm,ega koli razloga ne more opraviti
te naloge, se povabi podpredsednika sodufa, da opravi imenov1111ja. Če je
podpredsednik. sodiRa drtavljan ene od pogodbenic ali it. JcaJcnnega koli razloga ne
,:p pm.,Rl,i pa fi,11_lPifi "MIIP.Rlf)i ,ufiNtR111)li ~l811
,u dr1:avljan ene tJtl pugud/Jente, tla uprtWI pu"e/Jna

~rP aprm,lj,m II. IUURflP,

MeddrZavnega :so~a,

imenova,ua.

fC:t

5.

Predsednik arbitralnega sodilla mora biti drl.avljan tretje drf.ave, s /calero imata obe
pogodbenici diplomatske odnose.

6.

Arbitratni senat odloca z večino glasov. Njegove odločitve so doko~ne in zavezujoče
za obepogodbenici Vsaka pogodbenica nosi s/rolke svojega liana in je odgovorna za
delo svojih predstavnikov v arbitratnem postopku. Pogodbenici krijeta stro§ke za
predsednika kot tudi vse druge strolke v enakih delih.

9. Ben
Spori med pogodbenico in v/agaJeljem
druge pogodhenice

l.

Kakrfen koli spor med pogodbenico in v/agaJeljem druge pogodbenice v zvezi z
nalolbo, ki jo je ta vlagatelj izvr§il na ozemlju te pogodbenice, se bodo relevali
sporllZJlmno s pogajanji.

2.

Če spora ni mogoče rditi v §estih (6) PneYecih od dneva pisne zahteve za njegovo
relevanje, lahko zadevni vlagatelj predlol.i spor:
a)

pristojnemu sodillu pogodbenice;

b)

ad hoc razsodiUu, ustanovljenemu v s/cladu z Arbitrab,imi pravili Komisije
Zdrulenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), razen le

se stranke v sporu niso drugače dog(JV(Jrile ali

c)

Mednarodnemu centru za relevanje investicijskih sporov (ICSJD) s spravnim
postopkom ali arbilral.o, ki je bil ustanovljen v skladu s Konvencijo o
poravnavi investicijskih sporov med drtavami in drf.avljani drugih drtav, ki
je bila dana na voljo za podpis v Washingtonu D. C 18. marca 1965, le sta obe
pogodbenici ratificirali to konvencijo.

3.

Vsaka pogodbenica soglala s predlotitvijo investicijskega spora mednarodnemu
spravnemu postopku ali arbitral.i.

.f.

Od/olbaje doko~na in zavezujoča za obe stranki v sporu.

II

10. llen
Uporaba drugih pravil

Če bi zakonske dololbe ene ali druge pogodbenice, ali sedanje ali prihodnje medsebojne
obveznosti pogodbenic po mednarodnem pravu, poleg tega sporazuma vsebovale splolna ali
posebna p r ~ ki bi nalotbam vlagaJeljev i:. druge drl.ave pogodbenice zagotavljala
ugodnejlo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, bodo take dololbe v obsegu, v katerem
so ugodnejle, prevladale nad tem spora.z.umom.

11. llen
Uporaba sporazuma
Ta spora:,um se uporablja .za vse nalol.be na ozemlju ene pogodbenice, ki so jiJ, izvrliJi v
skladu z njenimi predpisi in z.akoni vlagaJe/ji druge pogodbenice, tako za obstoječe nalol.be,
kakor tudi za nalol.he, Id bodo izvrlene po uveljavitvi tega sporazuma.

Posvetovanja

Predstavniki pogodbenic se bodo, če bo potrebno, posvetovali o lcaknni koli zadevi, v zver.iz
uresnifevanjem tega sportlVlma. Posvetovanja bodo organizirana na predlog katere kou
pogodbenice v kraju i11 v lasu, <> lcaterem se bosta dogovorili po diplomatski poti
13. llen

Zaletet veljavnosti in trajanje
l.

SportlVlm :ačne veljati naslednji dan od zadnjega pisnega obvestila, s katerim se
pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravni postopki.

1.

Sporavun velja za začelno obdobje deset (10) let in se §leje za obnovljenega pod istimi
pogoji za vsakih nadaljnih pet let, raz.en če dvanajst (11) mesecev pred iztekom
njegove ve/javnosti katera koli pogodbenica pisno ne obvesti ~ e pogodbenice o svoji
nameri, da ga odpoveduje.

3.

Za nal.ol.he, ki. so iz.vedene pred datumom prenehanja tega sportlVlma, ostanejo
dolo8Je llenov od 1 do 11 v veljavi le nadaljnjih deset (10) let od dneva prenehanja
vefjavnosti tega sporazuma.

V dokaz tega sta za to pravilno poobla.flena pred.rtavnika podpisala ta sporazum.

,J,/-iJ.bba.flt.:...........

Sestavljeno v dveh izvodih v ....
dne ...~ .:..(.kMlf.~~.. 1999 v
ukrajinskem, slovenskem in angldlcemjezib,pri &merje vsako besedilo enako -verodostojno.
V primeru razlik pri radagi je odlolibw anglelko besedilo.

Za Ukrajino

-.II
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