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УГОДА

МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОЮ

СОЦІАЛАШСТИЧНОЮ НАРОДНОЮ ШВІЙСЬКОЮ
АРАБСЬКОЮ ДЖАМАГИРІЄЮ ПРО СПРИЯННЯ ТА ВЗАЄМНИЙ
ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Уряд України та Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська
Джамаrирія /як і надалі іменуються "Договірні Сторони"/,
бажаючи розвивати та посилювати економічне співробітництво,

маючи намір співпрацювати за рад и створення сприятливих умов

інвестицій інвесторів

однієї Держави на території

для

іншої Держави на базі

рівності та взаємної вигоди, та

•

в11знаю•1и, що

сприяння

та

взаємний

захист

і нвестиці й, зг ідно ці єї

Угоди, стимулює ділову ініціативу у цій сфері,
домовились про наступне:

СТАТТЯ

1

Визначення
Для цілей цієї Угоди:
І. Термін "інвестиція" охоплює будь-який вид активів, інвестованих

інвестором однієї Договірної Сторони на території і11шої Договірної Сторони
згідно ї1 чинного законодавства та включатиме, зокрема:

/а/ власність на рухоме та нерухоме майно, як і будь-які інш і майнов і
нрава,

•

такі як заставні , права утримання, забезпечення по позиц і та под ібні

права;

/б/ nкції,

цінні папери та боргові зобов'язання компаній або будь-яку

іншу форму участі в компанії;
/в/ вимоги

стосовно грошей або будь-якого ви конан н я зобов'язань, що

І\1ає економічну цінн ість, пов"язаних з і нвестиц і єю;

/r/ права
знаки,

інтелектуальної власності, включаючи авторські права, товарні

патенти ,

секрети , фірмові

промислові зразки, технічні процеси, ноу-хау,
назви

торговелью

та гудвіл ;

/д/ будь-які права , що мають економічну цінн ість, надані згщно з
за кон одавством або за контрактом, та будь-які л іценз ії та доз воли відповідно

до законодавства, включаючи концесії на розвідку, видобування,

розвиток та

експ луатаці ю природних ресурсів.

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

2.

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

інвестує на територію іншої Договірної Сторони:

/а/ термін "фізична особа" означатиме будь-яку фізи чну особу, що має
громадянство будь-якої з Договірних Стор ін відповідно до її законодавства;
/б/ термін "юридична особа" означає будь-які орган ізації, зареєстровані
чи заснован і або інакше належним чином організован і відповідно до
законодавства будь-якої з Договірних Сторін , включаючи компанії, асоціації,
партнерства, корпорації та і нші.

З. Термін "доходи" означає суми , одержані внаслідок ін вестиції та
зокрема, хоча не виключно, включатиме прибутки, відсоток, приріст капіталу,

акції, дивіденди, роялті та плату за послуги.

•

4. Термін "територія" означає відносно кожної Договірної Сторони
територію, що знаходиться ПІД 11 суверенітетом і морські та підводні райони,
над якими ця Договірна Сторона здійснює, відповідно до м і жнародного права,
суверенітет.

СТАТТЯ2
Сприяння та захист інвестицій

1. Кожна Договірна Сторона заохочує та створює сприятли ві умов и для
ін вестор ів іншої Договірної Сторони для здійснення ін вестицій
на своїй
території в ідпов ідно до законодавства країни , що приймає інвестиції.
2. Інвестнції інвесторів будь-якої з Договірних Стор ін користуються
справедливим і рівним ставленням та отримують повний захист і безпеку на
території іншої Договірної Сторони.

•

З. Кожна Договірна Сторона не вдаватиметься на свош територ11
будь-яких довільних дискримінаційних заходів,
завдання

шкоди

управл інню,

до

що можуть призвести до

обслуговуванню,

використанню

та

розпорядження інвестицій інвестор ів іншої Договірної Сторони.

СТАТТЯ З

Режим найбільшого сприяння
І . Кожна Дого в ірна Сторона на своїй території надає інвестиціям та
доходам

інвесторів

іншої Договірної Сторони

спршпливим , ніж той ,

який

будь-якої третLої Держави .

вона

надає

режим ,

який

є не

менш

інвестиціям та доходnм інвесторів

2. Кожна Договірна

Сторона

на

своїй території надає інвесторам

іншої Договірної Сторони по відношенню до
у правління, підтримання,
використання, отримання прибуткі в та розпорядження своїми інвестиціями ,
режим , що є справедл ивим і рівним та не менш с п риятливим, ніж той , який

вона надає своїм власним інвесторам, або інвесторам будь-якої іншої Держави.
З. Положення пунктів І і 2 цієї Статті не тлумачаться з тим , щоб
зобов'язати одну Договірну Сторону поширювати на інвесторів іншої вигоду

від будь-якого режи му, преференції або привілеї, які можуть бути поширені
останньою Договірною Стороною, які випливають з :

/а/ будь-якого митного союзу або зони вільної торгівлі або сп іль ного
ринку або монетарного союзу або подібних міжнародних угод, що ведуть до

таких союзів, організацій, або інших форм регіонального співробітни цтва,
стороною яких будь-яка Договірна Сторона є або може стати ;

/б/ будL -якої міжнародної

угоди

або

домовленості,

як1 стосуються

1ювністю або частково режиму оподаткування .

СТАТТЯ

•

4

Компенсація за втрати

І. Коли інвестиції інвесторів будь-якої Договірної Сторони зазнають
втрати через ВІину,

зброй ний конфлікт, національний надзвичайний стан,

переворот, повстання, заколот або і нші п одібні події на території іншої
Договірної Сторони , їм надаватиметься останньою Договірною Стороною
режим, по відношенню до реституцій, в ідшкодування, ком пенсації або іншого
вирі шення , не менш сприятливий , ніж той , який остання Догов ірна Сторона
надає свої~~ власним інвесторам або інвестора~~ будь-якої третьої Держави .
Компе11сація, що виникає, буде справедливою та адекватною і вільно
11ереоодитиметься у вільно конвертованій ва.1юті без затр имки.

СТАТТЯS
Націоналізація та експропріація

•

Lнвестиції
націоналізовані ,

інвесторів будь-яко~ Договірної Сторони
11е будуть
експропр1иова ні
або підцані заходам , що мають ефект,

l.

еквівалентний

"експропріація"/
сусп ільн11х

націоналізації

на

цілей

території
та

у

або

експ ропрі ації

іншої

в і дповідності

Договірної
до

/надалі

Сторо ни

чинного

іменується

окрім

задля

законодавства,

недискримінаційній основ і та супроводжуватиметься умовам и п ро

на

виплату

негайної,
адекватної та ефе ктивної компенсації. Така компенсація
дорівнювати ме ринковій ц1н1 інвестицій, коли про експропріацію або
загрозу експропріації стало загально відомо, включатиме відсоток з

експ ропріац11,

робитиметься

без затримки, буде такою,

дати

що ефективно

реалізується та вільно переводиться у вільно конвертованій валюті.

Потерпіл_ий ін вестор, матиме право на негайний

2.

іншою

н~зал еж ною владою цієї Договірної

перегляд судовою або

Сторони, згідно ї( чинного

законодавства, його випадку, та оцінку його інвестицій відповідно до

прин

ципів, викладених в цій Статті.
З. Положення

пункту

ці єї Статті також застосовуються тоді,

кол и

Договірна Сторона експропріює активи компанії, яка була заснована зг ідно
чинного на будь-якій частині її власної території права, та в як ій

інвестори

іншої Договірної Сторони мають частки.

СТАТТЯ

6

Переказ и

І. Кожна Договірна Сторона

гарантує та пол егшує переказ

платежів, які

стосуються інвестицій та доходів і нвесторів іншої Догов ірн ої Сторо ни . Такі
переказ и включають , зокрема:

/а/ капітал інвестора та додаткові суми дл я підтримки або зб іл ьшення

•

інвестицій ;

/б/ прибутк11, відсоток, дивіденди та інший поточний доход з ін вестиції;
/в/ роялті або плату за послуги;
/г/ фонди на виплату по позиці;

/д/

надходження

від

п родажу або

повно'і чи

часткової ліквідації

інвестицій;

/е/ зароб ітки фізичних осіб кож11ої з Договірних Сторін згідно законів і
правил Договірної Сторони , в якій інвестиції були здійснені.

2.

Переказ платежів, про які йдеться у пункті

1 ці єї Статті здійснюється

у в і л ь но конвертованій валюті за офіційн и м обмінн и м курсом, дійсним на дату
переказу на території Договірної Сто рони , де з роблена інвестиція та згі дно її
чинного законодавства.

СТАТТЯ7

Суброгація

•

І. Якщо інвесто ру однієї з Договірних Сторін, у відповідності до гарантій,
наданих на інвестицію на території іншої Договірної Сторони , була виплачена
ком п енсація,

інша

Договірна

Сторона

зобов"язується

визнати

відмову

інвестора, якому було відшкодовано всі права та вимоги згідно з чинним
законодавством або у

відповідності

до законної угоди .

При

цьому

інша

Договірна сторона або її призначений посередник має право здійснювати ці
права та вимоги на основі принципу суброгації в тому ж розмірі, який був
компенсований інвесторові.

2. Спори , що виникають між Договірною Стороною та страхувальн и ком
інвестора інш ої Договірної Сторони, будуть вирішуватися відповідно до вимог
статті

9 цієї Угоди.

СТАТТЯ

8

Врегулювання спорів між Договірною Стороною та інвесторам11
іншої Договірної Сторони

Будь-який

1.

Договірної

спір,

Сторони

який

та

може

і ншою

виникнути між інвестором одн ієї

Догов ірною

Стороною

у зв'язку з

інвестиці єю, буде врегульова1-1ий за взаємною згодою шля хом переговорів та
консультацій між сторо н ами в спорі якщо це буде можливим.

2. Якщо будь-я кий с пір між Договірними Сторонами 11 е може бути
виріше11ий за взаємною згодою в пер іод шість місяців, з моменту письмової
вимоги

його

врегулювати,

інвестор

інстанції, в ідпов ідно до вим ог статті

має

передати

цю справу до

судової

9 ці єї Угоди .

СТАТТЯ9

•

Вирішення спорів між Договірними Сторонами

І. Спори

м1ж

Договірн11ми

Сторонами в ідносно тлумаче11ня або

застосування цю Угоди повинн і , якщо це можливо, вирішуватис ь шляхом
консультацій або переговорів.

2.
шести

Якщо такий

м іся ців

з

сп ір

моменту

не

може бут11 таким чином вирішений протягом

письмово го

п ов ідо мле ння

одн ією

Договірною

Стороною ін шої Договірної Сторони , його буде передано до Арб ітражного
Суду, га основі вимоги одні єї з Догов ірних Сторін.
З. Арб і тражний Суд створюється насту пним чином: кожна з Догов ірних
Сторін призна чає одн ого члена цього Суду.

Ці два члени пот ім оби рають

гро мадя 11ина третьої Держави , який призначається Голово ю Суду . Члени Суду
призначаються протягом трьох місяців, а й о го Голову має бути призначен о
протя гом

п "яти місяц ів з дати письмового повідомлення однією Договірн ою

Стороною ін шої Договірної Сторони про н амір передати спір до Арбітражного
Суду.

•

4. Якщо
необхідні

протягом

призначення

періоду,

не були

зазн аченого в пункті З

зроблені,

буде запрошено

цієї Статті ,

Президента

Міжнародно го Суду С праведл ивості зробити н еобхідні приз начення. Якщо

з'ясується, що він є громадя нином будь-якої Договірної Сторон и або якщо ін ші
причини п ерешкоджають йому виконувати вказану функцію, буде запрошено

Ві це-Президента, щоб зроб ити необх ідн і приз начення . Якщо з'ясується , що
В іце-Президент також є громадянином будь-якої Догов ірн ої Сторо ни або не
м оже

виконувати

заз начену

функцію,

чле н

Міжнародного

Суду

Справедл и вості , найстар іший за в і ком, який не є громадя нином будь-якої

Договірної Сторони, буде запрошен ий зробити необхідні призначення.

5.

Арбітражний Суд досягатиме своїх рішень на ос нові положень цієї

Угоди , принципів міжнародного права більшістю голос ів. Так і рішення будуть
обов'язковими для Договірних Сторін.

б .Арбітражний Суд визначатиме свою власну процедуру.

7.Кожна Договірна Сторона нестиме витрати відносно своїх членів суду
та свого представництва в

арбітражному

судочинстві;

витрати відносно

Голови та витрати , що залишаються , нестимуться в рівних части нах обома
Договірними Сторонами.

СТАТТЯ

10

Застосування інших правил

І. Якщо питання

•

регулюється

одночасно

ціє ю

Угодою

та іншою

міжнародною угодою, сторонами якої є обидв і Договірні Сторони, н і що в цій
угоді не

заважатиме Договір ним

Сторонам або будь-я ки м її інвесторам , які

володіють інвестиціями на територ ії іншої Договірної Сторони користуватися
перевагами

тих правил, які є б ільш сприятливими, по відношенню до його

випадку.

2.

Якщо режим , який має надаватися одні єю Договірною Стороною

інвесторам іншої Догов ірної Сторони відповідно до її законів та правил або
інших спец іальн и х положень контрактів, є більш сприятлив ий , ніж той, який

надається цією Угодою, буде надано біл ьш сприятливий.

СТАТТЯ

11

Сфера застосува ння цієї Угод и

Умови

цІЄІ

Угоди

застосовуватимуться

до

інвестицій,

зд1 иснени х

інвестора~ш од нієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони

•

як до, так і після набуття чинності ц і єю Угодою .

СТАТТЯ

12

Набуття Угодою чинності та її тривалість

1.

Ця

Угода

підлягає

ратифікації

згідно

з

чинним

внутрішн і м

законодавством і набуває чин н ості з дати обміну письмовими повідомленнями
про її схвален н я.

2.

Ця

Угода

залишається

чинною

на

перюд

десять

років

та

продовжуватиметься авто м ати ч но на аналогічний пер іод доти, п оки за рік до
спл ин у

початкового

або

будь-яких наступних періодів, будь-яка Догов ірна

Сторона не повідомить іншу Догов і рну Сторо ну письм ово про свій нам і р
припин ити дію цієї Угоди або внести поправки до її те ксту.

3. Відн осно інвестицій , здійснених до п рип и нення цієї Угоди, умови
ці єї

Угод11

зал ишатимуться

чинними

на період в десять років з дати

при п инення .

В чинено в м. Тр і пол і"
кожний

23"

с ічня

200 1 р.

у двох д ійсних

п рим1рн и ках,

українською та арабською мовами , при ч ому всі тексти

є рівн о

автентич н ими.

ЗА УРЯД УКРАЇНИ

ЗАВЕЛИКУ
С ОЦІАШСТИЧНУ НАРОДНУ

ШВІЙСЬКУ
АРАБСЬКУ ДЖАМАГИР

•
Юрій Єхануров

Перший Віце-прем"єр-мін'стр

аступник з пита нь

виробництва Секретаря
Генерал ьного Народного
Комітету

•

