УГОДА

l\1ПК УРЯДОМ УІ{РАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ ЄМЕН ПРО
СПРИЯННЯ ТА ВЗАЄМНИЙ ЗАХИСТ ІНВ ЕСТИ ЦІЙ

8

Уряд України та Уряд Респ убліки Ємен /які
11

надат

1менуються

Договірні Сторони"/,
бажаючи посилити

економ1ч не спjвробітництво для взаємної вигоди

обох Держав,
маючи намір створити I n щтримувати сприятливі умови для інвестицій

інвесторів однієї Держави на території іншої Держави, та
визнаючи, що

сприяння

та

взаємний

захист

інвестицій , зг ідн о цієї

Угоди, стимуmоє ділову ініціативу у цій сфер і ,
домовились про наступне:

СТАТТЯ

1

Виз наче111-1я

Для цілей цієї Угоди:
Термін " інвестиція" охопшоє будь-який вид активів, інвестованих в

1.

зв'язку з економічною діяльні стю інвестором однієї Догов ірної Сторони на
території

іншо1· Договірної Сторони

відповідно

до

законі в

та

правил

останньої та включатиме, зо крема, але не виключно:

/а/ рухоме та нерухоме майно , як і будь-які і нші май нові права , таю як
заставні , права утримання , забез печення по позиці та поді бні права;

/6/
іншу

акції,

с]юрJ\11у

ці пні папери та боргові зобов'язання компаній або будь-яку

участі в І<омпанії;

/в/ вимоги стосовно грошей або будь-якого виконання зобов'язань , що
має економ ічну цінність, пов'язаних з інвестицією;

/г/ права інтелектуальної власності , включаючи авторські права, товарні
.
. .
.

знаки,

пате нти,

секрети, фірмові

n ромислош зразки, тех н1 Lr1-11 п ро цеси , ноу-хау ,

назви

торговельш

та гудвіл, пов'язані з інвестиці єю;

Ід/ копсесія згідно з суспільним зако ном , а також ін ші права, надаш
законом, контрактом або рішенням закон.одавства згідн о з

н ацюнальним

законом Договірної Сторони, якій надаються інвестицїї.

Будь-яка зміна форми , в якій активи інвестова ні, не впливатиме на їх
характер як інвестицій.

8

2.

Термін "ін вестор" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка

інвестує па територію іншої Договірної Сторони:
має

/а/ термін "фізи.ч1.1а особа"

означатиме

громадянство

з

законодавства;

будь -якої

будь-яку

Договірних

фізич ну особу, що

Сторін

відповідн о до її

І

/6/ термЇн
чи

засновані

"юридична особа" означає будь-які організа ц11·, зареєстроваш

або

інакше

належним

чином

організовані

відповjдно

до

законодавства будь-якої з Договірних Сторін, включаючи компанй, асоціації,

партнерства, корnорацй, філіали та інші.
11

8

З. Термін "доходи" означає суми, одержані внаслЇдок Їнвестиції та
зокрема, хоча не виключно, включатим е прибутки , в ідсоток, приріст капі талу,

акції, дивіденди, роялті та плату за послуги.

4.

Термін "територія" означає територію кожної Договірної Сторони

,

що знаходиться під її суверенітетом, включаючи також зони, якj знаходяться
.
.
.
.
.
в

межах

земних

кордонш ,

острови

територшлью

I

моря

та

виключю

економічні зони, а також континентальний шельф та інші морські зони , що
знаходяться

під

її

суверенітетом

та

юрисдикцією

у

відповідності

до

м1ж.народного права.

СТАТТЯ
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Сприяння та захист інвестицій

1. Кожна Договірна Сторона заохочує та

створює сприятливі умови для

інвесторів іншої Договірної Сторони для здійснення інвестицій

на

своїй

території та допускає таю швестицЇЇ відповідно до її законодавства.

2.

Інвестиції

інвесторів

будь-якої

з Договірних Сторін отримують

повний захист і безпеку на території іншої Договірної Сторони.
СТАТТЯ

3

Режим найбільшого сприяння

1.

Кожна ДоговЇрна Сторона на своїй території надає інвестиціям та

доходам 11-шесторів іншої Договірної Сторони режим, який є справедливим та
рівним, та не менш сприятливим, ніж той , який вона надає інвестиціям та
доходам інвесторів будь-якої третьоі" Держави.

2.

Кожна

Договірна

Сторона

на

свош території надає інве сторам

іншої Договірної Сторони по відношенню до

управління, підтримання,

використання, отримання прибутків та розпорядження своїми інвестиціями,

режим, що є справедливим і рівним та не менш сприятл ивим, н іж той, який
вона надає

інвесторам будь -якої третьої Держави.

З. Положення пунктів

1

і

2

uієї Статті не тлумачаться з тим,

щоб

зобов'язати одну Дого.вірну Сторону поширювати на інвесторів іншої виrоду
від

8

будь-якого

режиму,

преференції або привілеї,

які

можуть

бути

поширені останньою Договірною Стороною, які випливають з:
/а/

будь-якого

митного

союзу

або зони

вільної торгівлі,

або

монетарного союзу, або подібних міжнародних угод, що ведуть до таких

союзів або установ, або інших форм регіонального співробітництва, стороною
яких будь-яка Договірна Сторона є або може стати ;

Іі

/б/ будь-якої міжнародної

угоди

або

домовленосп,

5lК1 стосуються

повністю або в основному оподаткування

СТАТТЯ
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Компенсація за втрати

1. Коли інвестиції інвесторів будь-якої Договірн ої Сторони зазнають
втрати через війну,

збройний кон флікт, національний н адзвичайний стан,

переворот, повстання, заколот або інші подібні подіі' на території іншої
Договірної Сторони,

і'м надаватиметься останньою Договірною Стороною

режим, по відношенmо до реституцій,

відшкодування , компенсації або

іншого вирішення, не менш сприятливий,

ніж той, який остання Договірна

Сторона надає своі'м власним інвесторам або інвесторам будь-якої третьої

Держави.
ІІ

СТАТТЯ
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5

Е"спрu11 ріа uія

1.

Інвестиції

інвесторів

націоналізовал_і,
екві_валентнй

будь-якої

експропрійован і
націоналізації

"експропріація"/
сусшльних

на

судочинством,

на

Сторони

не

будуть

або піддані заходю-.1, що мають ефект,

або

території

цілей.

Договірної

експропр~ац11

іншої

Експропріація

До rовірноі'

/надал_і
Сторони

провадитиметеся

недискримінаційній

основі

та

1менується
окрім

за

задля

належffИМ

супроводжуватиметься

умовами пр о виплату негайної, адекватної та ефективної компенсації . Усе
нерухоме

J\,1айно

або

його

частин а

не

мають

бути

експроприйован_і

за

.
.
винятком , коли така експро приац1я покликана сусшл ьним вол евиявленням у

відповідності до законодавства та судочинства, здійснюється на умовах
належної компенсації, на основі ринкової Ltіни такого майна з дати вступу в

дію судового рішення, але не пізніш е трьох місяців з ці єї дати . У випадку
затримки випл ати понад цього періоду, комп е нсація має бути п ереоціне на на

основі рин1<ової ціни на той час .
виступ ають предметом.

В

разі,

коли

інвестовані

фонди ,

я кі

таксі: дії, є іноземними фондами , така компен сація

вільно переводиться за кордон, не зважаючи на будь-який закон чи декрет,
що передбачає інше.

2.

Потерпілий інвестор матиме право 11 а негайний

перегляд судовою або

іншою незалежною владою цієї Договірної Сторони його випадку та оuінку
його інвестицій відповідно до прин ципів, викладених в цій Статті .
З . Положення
Договірна

пункту

Сторона

І

цієї Статті також застосовуються тоді,

експропріює

актив и

компанії,

яка

отримала

коли
статус

акціонерного товариства, або заснована згідно чи н н ого

на будь-якій частині

її власної території права, та в

Договір н ої Сторони

якій

ін вестори

інш ої

мають частки.

СТАТТЯ б
Пе р еказ и

1. Договірні Сторони

гарантують

переказ

платежів, які стосуються

інвестицій та доходів. Перекази робитим уться у вільно конвертоваюй валюті ,

без будь-яких обмежень та непотрібної затримки.

Такі перекази включають,

зокрема , але не виключно:

/а/ капітал та додаткові суми для підтримки або збільшення інвестицій;
/б/ прибутки, відсоток, дивіденди та інш}ІЙ поточний доход;
/в/ фонди на виплату по пози ці ;
/г/ роялті або плату за послуги;
Ід/ надходження від продажу або л і квідації інвестицій_;

І

/е/ заробітки

фізичних

осіб згідно законів і

правил До говір н ої

Сторони, в якій інвестиції були здійснені.

2. Для цілей цієї Угоди обм інни ми курсами будуть

офіці йні курси,

дійсні для поточних угод на дату переказу, якщо не домовлено про ~нше .
СТАТТЯ
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Суб р огація

1. Якщо Договірна Сторона або її призначений посередник зд1иснює
платежі своїм власним інвесторам згідно гарантії,

інвестицією

на

територіt

іншої

що вона надала в зв'язку з

Догові рної Сторони , остання Договірна

Сторона в из нає:

І

/а/ передачу

або ло закону, або згідно законної угоди

в uій краіні,

будь-якого права або права вимоп1 інвестора до попередньої До говірної
Сторони або до її призна ч еного посередника, так як і те,

8

І

що попередня Договірна Сторона або її призначений 11осередник

/6/

отримала

право

вимоги цього

.

внаслідок суброгації користуватися правами та ви сувати

інвестора

та

брати на себе зобов'яза ння , пов'язані з цією

.

1:нвестищ єю.

2.

Отриман і внаслідо к суброгації прс1ва або вимоги не виходитимуть за

рамки пр ав та вимог ншестора.

І

СТАТТЯ
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Виріш ення сп о рів м і ж Договірн ою Стороною та інв есторо м
іншої Догов ірної Сто ро ни

1.

Будь-який

Договірної

спір,

Сторони

який

та

може

іншою

виникнути м 1ж аmестором одює1

Договірною

Стороною

у з в'яз 1<у з

інвестицією н а територй цієї іншої Договірної Сторони , буде предметом
.
.
.
переговорш м1ж сторонами в спор1.

2.
іншої

Якщо будь-який спір між інвестором однієї Договірної Сторони та

Договірної Сторони не може бути таким чином вирішений .в період

шість місяців, інвестор отримає право передати цю справу до або :
/а/ Міжнародного Центру для Вирішення Інвестиційних Спор ів

/ICSJD/,

маючи на увазі відповідні умови Конвенції про Вирішення і нвестиційних
Спорів мjж Державами та громадянам и інших Держав, що була відкрита для
підписання в Вашінпоні, Округ Колумбія

18

березня

1965

року, у випадку,

коли обидві Договjрні Сторони стали стороною цієї Конвенції, або

/6/ арбітра або міжнародного ad lюс арбітражного суду, заснованого
згідно з Арбітражними Правилами Комісії
Права Міжнародної

погодитись

Торгівлі

письмово

Організації Об'єднаних Націй з

/UNSITRAL/.

змі нити

ці

Правила.

Сторони

в

Арбітражні

спор~

рішен ня

можуть

будуть

остаточними та обов'язковими для обох сторін спору.
СТАТТЯ
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Вирі шення спорів м іж Дого ві1>ними Сторонами

1.

Спори

між

Договірними

Сторонами відносно тлумачення або

застосування. цієї Угоди повинні , якщо це можливо , вирішуватись шляхом
консультацій або переговорів.

2.
шести

Якщо такий

місяuів,

спір

його

не

може бути таким ч и ном вирі шений п ротягом

на проханн я

будь-ЯJ<ОJ Договірної Сторони

буде

передано до Арбітражного Суду відповідно до положень uієї Статті.
З. Арбітражний Суд створюється. для кожного індив ідуального випадку
наступним

чином :

протягом двох

.

.
п1сля отримання зве рнення про

.

м1сяц1в

арбітражне рjшення, кожна з Договірних Сторін призначить одного члена
цього Суду. Ці два член и потім оберуть громадянина третьої Держави, якого

після схвал ен ня Договірн им и Сторонами , буде призначено Головою Суду
/надалі згадується як "Голова"/.
.

.

.

Голову буде призначено

протятом

трьох

.

м1сяцш з дати пр из начення шших двох члешв .
11

4. Якщо протягом будь-якого з періодів, зазначених в пую<Ті З цієї
Статті, необхідні призначення н е були зроблені , буде запрошено

През идеr-~та

Міжнародного Суду Справедливості зробити необхідні призначення . Якщо

з'ясується, що він є громадянином будь-якої Договірної Сторони або якщо

інші причини перешкоджають йому
запрошено

Віце-Президента,

щоб зробити

з'ясується, що Віце-Президент також є
Сторони

або

виконувати вказану функцію,
необхіднj

громадян ином

призначення.

буде
Якщо

будь-якої Договірної

не може .виконувати зазначену фун кцію, член Міжнародного

Суду Справедливості, наступний за старшинством, який не є громадянином
будь-якої

Договірної

Сторони,

буде

запрошени й

зробити

необхідні

призначення.

5.

Арбітражний Суд досягатиме своїх рішень більшістю

голосів. Такі

рішення будуть обов'язковими. Ко)Іша Договірна Сторон.а нестиме витрати
відносно

своїх членів

судочинстві ;

витрати

суду

та

свого

відносно

представництва

Голови

та

витрати,

в

арбітражному

що

залишаються,

нестимуться в рівних частинах обома Дого вірними Сторонаьш. Арбітражний
Суд визначатиме свою власну процедуру .
СТА ТТЯІО

Застосування інших пра в ил та спеціальни х
зобов ' язtt нь

8

ІІ

1.

Якщо питання

міжнародною

регулюється

одночасно

цією

Угодою

та іншою

угодою, сторонами якої є обидві Договірні Сторони, ніш0 в

цій угоді не заважатиме Договірним Сторонам або будь-яким її інвесторам,
яю

волод1ють

користуватися

інвести ціями
перевагами

на

території

тих правил ,

які

іншої
є

Дого.вірної

більш

Сторони

сприятливими , тю

відношенню до його випадку.

2.

Якщо режим , який має надаватися однією Договірною Стороною

інвесторам іншої Договірноі" Сторони відповідно до її закон ів та правил або
інших спеціальних положень

контрактів,

є більш сприятливий,

ніж той,

який надається цією Угодою , буде надано більш сприятливий.

СТА ТТЯ

11

Застосу вання ці єї Угоди
Умови

інвесторами

щє1

Угоди

однієї

застосову ватимуться

Дого.вірної

Сторони

на

до

інвестицій ,

території

іншої

здійснених

Договірної

Сторони як до, так і після набуття чинності цією Угодою. Але вони не мають
застосовуватись до спорів, що виникли до вступу в дію цієї Угоди .

ІІ

ІІ

СТАТТЯ
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Набуття чинності, тривалість та припинення

8

1.

Ктюrа

Договірна

Сторона

оовjдомить

іншу

про

завершення

процедур, необхідних згідно з її законодавством для набуття ч_ивності щєю
Угодою. Ця Угода набере чинності з дати другого повідомлення .

2.

Ця

Угода

залишається

чинною
.

на

період

десять

років

та

.

продовжуватиме залишатися ч.инною шсл я цього доти , пок и за р 1 к до сплину

початкового або будь-яких наступних періодів, будь-яка Догов ірна Сторо на
не повідомить іншу Договірну Сторону письмово про свій намір припинити
дію цієї Угоди.

З. Відносно інвестицій, здійснен их до припинення цієї У годи , умови
цієї

Угоди

залишатимуться

чинним.и на період в десять років з дати

внесення інвестицій.

На посвідчення чого ті, що п ідписалися ни жче, до того ж належним

8

чином уповноважені, підnис~и шо У ,~оду.

Здійс не но в м. ~

дійсних

примірниках,
.

" 19 " t,,I.U)И-WW 200 І року у двох

t Іи

кожний
.

українською, арабською

та англ і йською

мовами, причому вс1 тексти є ршно автентич ними .

В разі розбіжностей у тлумаLtеню,

переважатиме текст англійською

мовою.

ЗА УРЯД

ЗА

УКРАЇНИ

РЕСПУБЛІ

•

•

.

