УГОДА

Мl1К у~,rдом УКРАІНИ ТА УРЯДОМ ЛАТВІЙ С ЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ПРО СПРИЯННЯ ТА ВЗАЄМНИЙ ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Уряд

України

та Уряд Латвійської Республіки ,

які далі іменуються

"Договірн і Сторони";

бажаючи інтенсифікувати

економічне співробітнинпю на вза<::мну користь

обох Держав;

маючи намір створювати та підтримувати с11риятливі умови для і~-шссти1~ій
інвесто рі в однієї Держави на території іншої Держави ;
роз уміючи, ню

снрияrшя

та

вз аємний захист

інвестицій, згідн о з 11і єю

Угодою, стимулює ділоnі ініціативи у цій сфсrі;
;юмовиJП1ся про такс:

Стаття

1

Визнач ення
В I tілях цієї Угоди:

1. Тсrмін "інвестиція" охошпоє бущJ-якс майно,
еко 11 омічною діяльністю і1шестоrа

інвестова не

у зв'я зку з

однієї Договірної Стого ни н а території

іншої Догов ірної Сп .ро ни , згідно з зако 110Jtавством та нормами останньої і
включ ає в себе, зо крема , але н е виюгючно:

а) рухоме та нерухоме майно , а та кож будь- які ін111і майн ові пр ава іп геm ,

такі як іпотеч11а заста ва, право утримання, ручна застава і інші подібні
11рава;

Ь) паї, аю{їі та боf) І'ОВі зобов'язання компаній або будь-яку і11шу форму
участ і в комшшїі;

с) грошоnі nимоги або вимоги будь-яких дій , які ма1<їїь скономічву nартість
у зв'язку з інвестиці єю;

d)

1Jрава

на

іJІтелектуальну вла~ність ,

правами на фірмові з наки ,
процеси, ноу-хау ,

патенти ,

вкmочаючи авторські

промислові розробки ,

комср1tійні таємниці ,

фірмові

назви

права та

техножн·іч 1-1і

та "гудвіл" , які

пов'язані з іrшестицісю;

с) будь-.нкі права,
Juцензїі та дозвол и

на;щні за законом або за контрактом, а також будь- які
згідн о з законодавством , включно з

пошуки , видобуток , розробку або використання природних

коннссіями на
ресурсів.

Ніяка з міна форми , в якій майно інвестован е, не може вплинути
характер інвестиції за ум овою,
за кон одавством Договірн ої
і I шестиція.

на його

І Щ) така зміна злійс1-1юється згідпо з

Сто рон и ,

на

території

якої

здійснена

ця

2. Термін "інвестор" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка

•

здійснює інвестицію на території іншої Договірної Сторони:
а) Термін " фізична особа" означає будь-яку фізичну особу,
яка є
громадянином однієї з Договір них Сторін згідно з її законодавством.
Ь) Термін "юридична особа" означає у відношенні до однієї з Договірних
Сторін будь-яку юридичну особу, яка має права юридичноі особи або
створена згідно з законодавством такої Договірної Сторони та визнається
ним юриди ~1 ною особою .

З. Термін "доход" оз н ачає суми, одержа н і внаслідок інвестиції та, зокрема,
хоч а не виключно, вкточає в себе прибутки, проценти , приріст капіталу,

акції, л:ивіденди, "роялті" та плату за послуги.

4.

Термін "територія" озн ачає:

а) відносно України - територія, яка знаходиться під

н суверенітетом, а

також морсью та підводні райони, відносно яких Украіна здійснює, у
відповідності з міжнародним правом, свій суверенітет, суверенні права або
юрисдик:пі ю .

Ь) відносно Латві йської Р еспубліки

територія Латві йсr>кої Республіки,

-

включаючи морсью і підводні області , відносно яких Латвійська Республіка,

у

•

відповідності

з

міжнародним правом ,

здійснює суверенні права по

відношенню ;щ морського дна і пішюч ви та природн и ми ресурсами таких
областей .

Стаття

2

Сприяння та захист інвестицій

І.

Кожна Догонірна Сторона заохочує

території сприятливі

умови

інвестиції та створює на свош

для інвестиці й

інвесторіn і ншої Договірної

Сторони і приймає такі інвестиції згію-ю з її законодавством та нормами.

2. Іпвестиr 1їі інвесторів однієї з Договірних Сторін у будь-який час повин ні
зустрічати чесн е і справедли ве

ставлення та

мати повний захист і

забезпечення на території іншої Догові рної Сторон и .

Стаття З
Національний режим та
режим найбільшого сприяння нації

1. Кnжна з Договірних Сторін на сво"tй території надаG:

ін вестиціям та

доходам інвесторів іншої Договірної Сторони чесний і справедливий режим ,
не

менш

спр иятливий , ніж режим,

який

вона

надає

ін вестиuіям та

доходам своїх власних інвесторів або інвестиціям та доходам ін весторів

J

будь-якої тrстьої Держави - в залежності від того, який з режимів більш

•

сприятливий .

2. Щодо управління, утримання, використання інвестицій, користування та
розпорядження ними кожна з Доl'Овірних Сторін

на своїй території падає

інвесторам ішnоі Договірної Сторони чесний і справедливий режим, не
менш сприятливий, ніж режим, який вона налає своїм власним інвесторам

або і нвесторам будь-якої третьої держави

- в залежності віл того, який з

режимів більш сприятJшвий.

З. Положення цісї Угоди не повинні тлумачитися таким чином, який
зобов'язував би одну з Договірних
Сторін
надати інвесторам іншої
Договірної Сторони пільг за режимом, преференцій чи приві11еїв,
яю
можуть бути надані першою Договірною Стороною на підставі :
а) 6 1 дь-ш'"'-)ГО митного союзу або зони вільної торгівлі, або монетарного
союзу, або інших подібних міжнародних угод, які вецуть до створення таких
союзів чи організаній, або інших форм регіоналмюrо співробітництва, у
яких однією з сторін є або може стати бу; r;ь-нка з Договірних Сторін;
Ь) будь-якої міжнародної угоди
або домовленості, що повністю або
головним чипом стосується оподаткуван н я .

Стаття

4

Компенсація збитків

1. Якщо інвестиції інвесторів однієї з Договіrних Сторін зазнають збитків у
результаті війни, збrюйного конфлікту, надзвичайного стану, ревошоцїі,
повстання, масових заворушень або інших 11 одібних подій на територїі іншої

Договірної Сторони, то така Догонірна Сторона надає таким інвестиціям
режим по відношепшо до реституції, відшкодування , компенсації або
ін11юго урегулюнання , не менш с11риятл:ивий , ніж режим, який нона надає
своїм власним інвесторам або інвесторам будь-якої третьої держави.

2. Н е перешкоджаючи умовам пункту 1 цієї Статгі і н весторам одні єї з
Договірних Сторін, які під час подій, що зазначені в н1)ому параграфі,
зазнали збитків на території іншої Договірної Сторони в результаті:
а) rсквізиції їх майна її силами tІИ властями;

Ь) з нюцення їх майна її силами

чи

властями ,

яке не сталося піл час

військових лій та не було обумовлено необхідні стю ситуації,
повинна бути надана справедлива та адекватна компенсаuія збитків, яких
вони з азнали на протязі періоду рекnізицій або в

май11а. Компенсаuійні гшатежі повинні віm)но
конвертованій валюті без затримки.

р езуJІьтаті знищення їх

переказуватися у віЛІ>НО

Стаття

•

5

Експропріація

1.

Інвестиції

інвесторів

націоналіза1 ~їі ,

кожної

експропріаuіі

з Договірних

або

заходам ,

Сторін
які

еквівал ентний націоналі зації чи експропріації (далі
терJ,fторії

не піютягають

макУгь

рсзуJ 1 ьтат,

" експропрі апія") ,

па

іншої Договірн ої Сторони , окрім як задля суспільних цілей.

Експропріація повинна злійснювати ся за належною правовою 11ронедурою
на засадах

швидкої,

педискримінацїї і 1ювинна супроводжувати ся з абез 11 счення м

адекватної та ефективної компенсації . Сума такої компенсації

110винна відповідати ринковій вартості експропрійованої інвестиuїі н а час

безпосередньо перед

експrю11ріа~\ією або па час , коли 11ро експропріа1tію

або за 1·розу експропріацїі стало загат,новіJ tомо. Компенсація має нключати
в себе 11роце нт, який
ставкою

( LIBOR )

нараховується

за

;ю 1 щонською міжбанкі вською

від дати експропрі ації, пона має бути здійснена тт егай110,

ефектишю реалі зовуват ися та в ільн о 11 ереказуватися у в ільно конвертова 11і й
валюті.

2.

Пnтер11іл ий

Договірної
сужшими
спраnи

інвестор

буде мати

право згідно з за конодавством ті сї

Сторони, яка здійс 11ює експропріа 1 tію , на негайний

1 1и

перегляд

іншими незалежними огганам и ні єї Договірної Сторони його

та оцінки його інвестиції за

пршши 11 ами, які встановлені uі єю

Статгею .

З. Положення пункту

1

uієї Статгі застосовуються і в тому випадку, коли

одна з Доювірних Сторін здійснює експропріацію майна ко мпанії, яка має
11рава rоридичної особи чи створена

згідно з зако н одавством , діючим на

якій- н ебу;о, частині її власної території, і паї в якій н а; 1сжать інвесторам
ілшої Договір11ої

Сторони.

Стаття

6

Перекази

1. Договір11і Сторони гарантують віJТhпий переказ 11латсжів, які пов'язані з
іпвее,·тиціями

та доходами.

Перекази

мають

здійснюватися

конвертованій валюті без перешкод і без зайвої затримки .

у

вільпо

Такі п ерекази ,

зокрема , але не виюпоч1ю , маrоть включати:

а) капітал та додаткові суми лля утри м ування чи збільш ення ін вестиrtії ;
Ь) 11рибутки , процент и , дивіде нли та ін111і поточні доходи;
с) суми 11овернешш позик ;

8

d)

"~ • · ,,:,rті" .з.бо винагороду ;

е) виручку від нроJ (ажу або л і квідації і нвестиц ії ;

f) доходи фі зич ни х осіб , які отрим ані відповідно до законодавства та норм
тієї Договірно'і Стор()НИ, де були зроблені інвестицїі;

g) компепса1tію, яка пеrедбачається Статгями 4 та 5.

8

2. Для 1 ~ієї Угоди обмінними курсами будуть нревалюючі комеrційні

курси,

які дійсні для поточних опсrаній на дату переказу, яю110 не домоnлено

11ro

інше.

З.

Перекази вважатимуться здшсненими без будь-яких " невинравданих

затrим ок ", як заЗвачено в 11 ункті І ніє'і Статті, якщо вони здійснені в стrок,
який зв ичайно необхідний для завср111 ення переказу . Такий період ні в
якому r азі не повине11 перевищувати тр ьох місяців.

Стаття

7

Суброгація

І. Яюцо одна з Доrов.ірних Сторін
1ш атіж

або 11ризначепе нею агенство з;rійснює

своїм в1~ас ним ін всстоrам під гаrантію, яку вона надана що; ю

інвестиції н а території іншо't Договірної Сторони ,

остання

Догоnірна

Сторона в изнає:
а) псрсначу

-

з гідно з законощшство м або за законною уrо; юю на території

ні е::ї кrаїпи - будь-яких прав або вимог інnестоrом 11ершШ Договіrпій
Стоrоні або призначен ому нею агенству, а також,

h) 11to по п ер едня Догові rна Сторона

або

призна 1 1 сн е нею агенство має

11ра 1 ,:' :,а ! ~ідставі суброгації ЗJ(ійс1-11овати права та вимо ги ~tього інвестора і
бере н а себе зобов'язання , які пов'язані з ці ею інвестицією.

2.

П rава

або

вимоги,

отrимап і

внас11іJю к

субrогаuїї,

пе

можуть

пеrеви11tувати початкових прав або нимоr ін вестора .

Стаття 8

Урегулювання інвестиційних спорів між однією з Договірних Сто рін та
інвестором іншої Договірної Сторони
І . Б~·--·

як•:й спір , який м оже виникнути між інвесто ром од11і єї з Договірних

Стоrін та іншою Договіrною Стоrоно10 у зв'язку з інвсстині єю на теритоrії
цієї Договірної Сторони , має бути пр едметом л сrеговор і в між сторо н ами
спору.

2.

8

Якшо який-небудь спір між інв естором

одн і єї

Догоn іrної Сторони та

іншо'і Договірної Стороною пе може бути таким чином урегую,ований

на

протязі 1пести місяuів, інвестор має право подати справу на розп1яд до :
а) Міжнародно го Цеrпrу по Урегулюванню І нвестиційних С1юrів
вrаховуючи

відп овід11і

І нвестиuійних Спорів між

положення

Державами

"Конвенції

та

щодо

(ICS II )),

Ур егулюва 1шя

громадянами інших Держав",

u

•

відкритої для пі;шисання у Вашингтоні (округ Колумбія) 18 березня 1965
року , якщо обидві Договірні Сторони приєдналися до uієї Конвенції; або
Ь) арбітра або міжнарод1ю1'0 трибуналу " ad hoc", який створено згідно з
"Арбrгражним регламентом" Комісії Організаuїї Об'єднаних Націй по

міжнародному торговому праву (UNCIТRAL). Сторон и спору

можуть

письмово погодитис1., на зміну цього регламенту.

З . Будь-який спіr , який передано до арбітражу " ad hoc" у відпові;tності до
вищезазначеного

пункту

2(Ь),

має

буrи

врегульований

від110відно

до

положень цієї Угоди, і , у випадках не передбачених цією Угол.ою, - у
nію1овідпості ло загаю~rю11рийнятих при1-щи11ів міжнародного права.
4. Арбітражні рі111епня будугь остаточн ими і обов'язковими для обох сторін
спо ру.

Стаття

9

Врегулювання спорів між Договірними Сторонами
І.

Споrи

між Договірними

Сторонами ,

пов'язані

застосуnанням uієї Угоди , мають бути ур егульова ні ,

з

тлумаченням
ЯКЩО

це

або

М ОЖЛИВО,

шляхом консультацій або переговорів.

2. Я ю1tо спір не може бути таким чином урегульований на протязі шvсти
міся1tів, він на вимогу однієї з Договірних Сторін поJ(ається на розгляд
Арб ітражного Суну згідно з пшюженнями ціє'і Статті .

З. Арбітражний Суд створюється для кож11ої окремої справи у такий спосіб.
На протязі ;щох місяuів після одержання вимоги щодо арбітражу кожна
ДоІ'Овірна
Сторона призначає одного члена Суду. Ці два члени потім
вибирають гrомадянина тре,,'Тьої Держави, якого за згодою двох До,,оиірних
Сторін приз начають Головою Суду (далі - "Голова"). Голова повинен бути
призначепи й 11с піз ні1uе

тrьох місяuів від дати призн а че ння двох інших

чл е ні в.

4. ЯКLЦо н а протязі 11еріо;(у,

який встановлено пунктом З цієї Статгі ,
необхідні 1 1ризпачепня не були зроблені , вимога пrо призначення може
буги 11апра1щена до
Президента Міжнародного суду справедливості.
ЯкurС' 1'\і1-1 1~ громадянином ОДІІієї з Договірних
Сторін або яюпо він з
яких-небудь інших 11ри1 1и11 rr e може здійснити зазначену функцію,
запрошуєтм;я Віце-прсз и; (е11т щоб з робити призначення. Я ю1tо Піце
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пrезидент також є громадя нин ом одн ієї з Договірних

Стор.ін або яюr ю в і п

з яких-небуд1., інших причин

зазначену функнію,

не може здійснити

н еобхідні призн ачення можугь бути зrюблені 11аступним за стаr11тнством
члеІІом Міжнародного cy; r,y справедливості , який н е є громадянином однієї з
Договірних Сторі11 .

І

5. Арбітражний суд приймає своє рішення більшістю голосів. Таке рішення
·буде обов'язковим для обох Договірних Сторін. Кожна з Договірних Сторін
несе всі витрати, пов'язані з участю її власного представника в роботі такого

Арбітражного суду; витрати на Голову та інші
Сторони несуть у рівних частках. Арбітражний
віднести більшу частку витрат на рахунок однієї
рішення буде обов'язковим для обох Договірних
сам визначає свою

витрати обидві Договірні
суд своІм рішенням може
з Договірних Сторін і це
Сторін . Арбітражний суд

процел:уру.

Стаття
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Застосування інших правил та спеціальних зобов'язань

1. В тих випадках, коли питання регулюється одночасно uією Угодою та
іншою міжнародною угодою, сторонами якої є обидві Договірні Сторони ,
ніщо у цій Угоді не заважатиме ні одній з Договірних Сторін або будь-я кого
з їх інвесторів, які володіють інвестиціями на території іншої Договірної
Сторони, користуватисн перевагами тих правил, які є більш сприятливими
по відношенню до його випадку.

2. 5Іf-ЩО l•,::.,на з Договірних Сторін надає такий режим інвесторам іншої з
uих Договірних Сторін згідно з своїми законами та нормами або якщо інші
особливі положення контракту більш сприятливі, ніж ті , що надані цією
Угодою, надається тпй режим, який є більш сприятливим.

Стаття
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Застосування цієї Угоди

Положення uієї Угоди застосовукУгься ло майбутн іх інвестицій , які будуть
здійснені інвесторами одн і єі: До говірної Сторони па
територ11 шшої
Дог,_ ;j1J->Ш--~ Сторони, і jнвестиuіям, які здійснені відповідно до законів і
ноrм Договірних Сторін на дату набуття чинності ці єї Угоди, але не можутr1
бути застосован і до будь-якого спору відносно інвестицій або будь-якої
11ретепзії , яка була з:щоволена JIO набуття чинності цієї Угоди.

Статrя
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Набуття чинності , строк та припинення дії

1. Кожна Договірна

Сторона письмово повідомить іншу про завершення
процедуr, необхідних, з гідно з її законодавством, для набуття чинності
цієІ\.: у'rодvю. Ця Угода набуває чинності з дати другого повідомлення.

2.

llя

Угода

діє

протягом

залишається чинною
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десяти

до закінчення

років.

Після

цього

вона

дванадцяти мі сяців від дати

письмового повідомлення з боку однієї
Договірної Сторони іншій
Договірній Стороні про припинення дії цієї Угоди.

З. У відношенні до інвестицій, які здійснені в період чинності ц~є1
Угоди, її положення залишаються в силі на протязі десяти років від
дати припинення її дії без шкоди для застосування в подальшому
норм загального міжнародного права.

На підтвердження чого повноважні представники відповідних У рядів
пі дписали

цю Угоду.

Вчинено в м.
двох

дійсних

PIA_j /

примірниках ,

"2.!L" Л ЦИН.Я

кожний

українською,

1997

року у

латиською

та

англійською ~ювами, тексти яких є автентичні.

При виникненні розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди
переважає
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текст англійською ~ювою.

ЗА УРЯД

ЗА УРЯД

1-.КРАЇНИ

ЛАТВІЙСЬКОЇ
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