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L a g

Nr 81

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Islamska republiken Iran om främjande av och skydd för

investeringar

Given i Helsingfors den 7 mars 2003

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Teheran den 4 november
2002 mellan republiken Finlands regering och
Islamska republiken Irans regering ingångna
överenskommelsen om främjande av och
skydd för investeringar gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 7 mars 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister Jari Vilén
RP 263/2002
UtUB 33/2002
RSv 251/2002

31—2004 440031



(Finlands författningssamlings nr 493/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 82

om ikraftträdande av överenskommelsen med Iran om främjande av och skydd för
investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i överenskommelsen

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och
utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksam-
hetsområde, stadgas:

1 §
Den i Teheran den 4 november 2002

mellan republiken Finlands regering och
Islamska republiken Irans regering ingångna
överenskommelsen om främjande av och
skydd för investeringar, som godkänts av
riksdagen den 21 januari 2003 och godkänts
av republikens president den 7 mars 2003
samt beträffande vilken noterna om dess
godkännande utväxlats den 26 mai 2004,
träder i kraft internationellt för Finlands del
den 25 juni 2004 så som därom har överens-
kommits.

2 §
Lagen den 7 mars 2003 om ikraftträdande

av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i överenskommelsen med Iran
om främjande av och skydd för investeringar
(196/2003) träder i kraft den 25 juni 2004.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 25 juni

2004.

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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(Översättning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 
om främjande av och skydd för investering-
ar mellan republiken Finlands regering och 

Islamska republiken Irans regering  

 
Republiken Finlands regering och Islamska 

republiken Irans regering, nedan "de avtals-
slutande parterna", 

 
SOM VILL ÖKA det ekonomiska samarbe-

tet i enlighet med de båda parternas gemen-
samma intresse, 

SOM ÄMNAR utnyttja de nuvarande och 
framtida ekonomiska resurser som hänför sig 
till investeringsverksamhet samt skapa gynn-
samma förhållanden för de investeringar som 
görs av en avtalsslutande parts investerare på 
den andra avtalsslutande partens territorium, 
samt upprätthålla sådana förhållanden, 

SOM ÄR MEDVETNA om behovet att 
främja och skydda investeringar som gjorts 
av den ena avtalsslutande partens investerare 
på den andra avtalsslutande partens territori-
um, 

HAR KOMIMIT ÖVERENS MED 
FÖLJANDE: 
 
 

Artikel 1 

Definitioner 

De begrepp som används i denna överens-
kommelse betyder följande: 

 
1. Begreppet ”investering” omfattar alla 

 
 

AGREEMENT 
 

on the Promotion and Protection of Invest-
ments between the Government of the Re-

public of Finland and the Government of the 
Islamic Republic of Iran 

The Government of the Republic of Finland 
and the Government of the Islamic Republic 
of Iran, hereinafter referred to as the "Con-
tracting Parties", 

DESIRING to intensify economic coopera-
tion to the mutual benefit of both Contracting 
Parties; 

INTENDING to utilise their economic re-
sources and potential facilities in the area of 
investments as well as to create and maintain 
favourable conditions for investments of in-
vestors of the Contracting Parties in the terri-
tory of the other Contracting Party; 

 
RECOGNISING the need to promote and 

protect  investments of the investors of one 
Contracting Party in the territory of the other 
Contracting Party; 

 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

 
 
 

Article 1 

Definitions 

For the purpose of this Agreement, the 
meaning of the terms used therein are as fol-
lows: 

1. The term "investment" refers to every 
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slag av tillgångar som en investerare från en 
avtalsslutande part har investerat på den and-
ra avtalsslutande partens (nedan ”värdpar-
ten”) territorium i enlighet med den sist-
nämnda avtalsslutande partens lagar och be-
stämmelser, och begreppet omfattar, 

a) lös och fast egendom samt de rättigheter 
som hänför sig till dem, 

b) företagsaktier eller andra andelar i före-
tag, 

c) industriella eller immateriella rättigheter, 
såsom patent, nyttighetsmodellrätter, indust-
riella mönsterrättigheter, varumärken, skyd-
dade firmor, know-how och goodwill, och 

d) på lag grundade rättigheter, inbegripande 
rättigheter att prospektera, utvinna eller ut-
nyttja naturtillgångar. 

2. Begreppet "investerare" avser för bägge 
parter 

a) fysiska personer som i enlighet med ifrå-
gavarande avtalsslutande parts lagstiftning 
anses vara dess medborgare, 

b) juridiska personer som har grundats i en-
lighet med ifrågavarande avtalsslutande parts 
lagstiftning och som har sitt säte och bedriver 
faktisk affärsverksamhet på ifrågavarande av-
talsslutande parts territorium. 

3. Begreppet "avkastning" avser de pen-
ningbelopp som erhållits genom investering-
en, inklusive vinster av investeringen, divi-
dender, royaltyer och betalningar som hänför 
sig till investeringen. 

4. Begreppet "territorium" avser 
a) för Republiken Finlands del landområ-

den, inre territorialvatten och territorialhav 
och luftrummet ovanför dem samt havszo-
nerna utanför territorialhavet, över vilka ifrå-
gavarande avtalsslutande part i enlighet med 
sin gällande nationella lagstiftning och inter-
nationell rätt utövar suveränitet, suveräna rät-
tigheter eller uteslutande jurisdiktion. 

b) för Islamska republiken Irans del, bero-
ende på situationen, områden som antingen 
hör till dess suveränitet eller dess jurisdik-
tion, inklusive dess havsområden. 

 
Artikel 2 

Främjande av investeringar 

Vardera avtalsslutande parten främjar i en-
lighet med sina lagar och bestämmelser inom 

kind of asset invested by investors of one 
Contracting Party in the territory of the other 
Contracting Party in accordance with the 
laws and regulations of the latter Contracting 
Party (hereinafter referred to as the "host 
Contracting Party") including the following: 

a) movable or immovable property as well 
as rights related thereto; 

b) shares or any other kind of  participation 
in a companies; 

c) industrial or intellectual property rights 
such as patents, utility models, industrial de-
signs and industrial models, trade marks and 
trade names, know?how and goodwill;  

d) rights conferred by law including rights 
to search for, extract and exploit natural re-
sources. 

2. The term "investor" with regard to either 
Contracting Party refers to: 

a) natural persons who, according to the 
laws of that Contracting Party, are considered 
to be its nationals; 

b) legal persons which are established un-
der the laws of that Contracting Party and 
having their seat and real economic activity 
in the territory of that Contracting Party. 

 
3. The term "returns" refers to the amounts 

yielded by an investment including profit de-
rived from investments, dividends, royalties 
and fees. 

 
4. The term “territory” refers to: 
a) in the case of the Republic of Finland, 

the land territory, internal waters and territo-
rial sea and the airspace above them and the 
maritime zones beyond the territorial sea over 
which the Republic of Finland has sover-
eignty, exercises sovereign rights or exclu-
sive jurisdiction in accordance with its na-
tional laws in force and international law, and 

b) in the case of the Islamic Republic of 
Iran, areas under the sovereignty or jurisdic-
tion of the Islamic Republic of Iran as, the 
case may be, and includes its maritime areas. 
 

Article 2 

Promotion of Investments 

Either Contracting Party shall, within the 
framework of its laws and regulations, en-
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sitt territorium investeringar som görs av den 
andra avtalsslutande partens investerare och 
skapar gynnsamma förhållanden för att locka 
till investering. 

 
Artikel 3 

Godkännande av investeringar 

1. Vardera avtalsslutande parten godkänner 
inom sitt territorium investeringar som görs 
av den andra avtalsslutande partens investera-
re i enlighet med sina lagar och bestämmel-
ser. 

2. När investeringen har godkänts beviljar 
den avtalsslutande parten i enlighet med sina 
lagar, bestämmelser och etablerade nationella 
förfaringssätt alla tillstånd som behövs för att 
investeringarna skall förverkligas. Vardera 
avtalsslutande parten skall också, inom ramen 
för vad dess lagstiftning tillåter, förhålla sig 
positivt till ansökningar som gäller anställ-
ning av en av investeraren utsedd ledningsni-
vå eller teknisk personal från utlandet. 

 
Artikel 4 

Skydd och behandling av investeringar 

1. Värdparten medger investeringar som 
gjorts av den andra avtalsslutande partens in-
vesterare på värdpartens territorium ett full-
ständigt och kontinuerligt skydd samt en rätt-
vis behandling. Dylika investeringar och av-
kastningen från dem medges en behandling 
som är minst lika gynnsam som den värdpar-
ten medger de investeringar, och avkastning-
en från dessa investeringar, som gjorts av 
dess egna investerare eller investerare från ett 
land som har ställning som mest gynnad na-
tion, beroende på vilken behandling som är 
gynnsammare för investeraren. 

2. Värdparten medger investeringar som 
gjorts av den andra avtalsslutande partens in-
vesterare, beträffande administrationen, upp-
rätthållandet, användningen, utnyttjandet el-
ler överlåtandet av dem, en behandling som 
är minst lika förmånlig som den som parten 
medger sina egna investerare eller investerare 
från länder som har ställningen som mest 
gynnad nation, beroende på vilken behand-
ling som är gynnsammare för investeraren. 

courage and create favourable conditions for 
attraction of investments of investors of the 
other Contracting Party in its territory. 

 
 

Article 3 

Admission of Investments 

1. Either Contracting Party shall admit in-
vestments of investors of the other Contract-
ing Party in its territory in accordance with 
its laws and regulations.  

 
2. When an investment is admitted, either 

Contracting Part shall, in accordance with its 
laws, regulations and established national 
policies, grant all necessary  permits for the 
realisation of such investments. Each Con-
tracting Party shall  further, within the 
framework of its legislation, give a sympa-
thetic consideration to applications for engag-
ing top managerial and technical personnel of 
their choice, from abroad. 
 

Article 4 

Protection and Treatment of Investments 

1. Investments of investors of either Con-
tracting Party effected within the territory of 
the other Contracting Party, shall receive the 
host Contracting Party's full and constant pro-
tection and fair and equitable treatment. Such 
investments and returns related thereto, shall 
be accorded treatment which is not less fa-
vourable than the host Contracting Party ac-
cords to the investments and returns made by 
its own investors or by investors of the most 
favoured nation, whichever is the more fa-
vourable to the investor.  

 
2. Investors of one Contracting Party shall 

be accorded by the other Contracting Party, 
as regards the management, maintenance, 
use, enjoyment or disposal of their invest-
ments, treatment which is not less favourable 
than the host Contracting Party accords its 
own investors or to investors of the most fa-
voured nation, whichever is the more favour-
able to the investor.  
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3. Ingendera avtalsslutande parten får på 
sitt territorium genom oskäliga, godtyckliga 
eller diskriminerande åtgärder skada admi-
nistrationen, upprätthållandet, användningen, 
utnyttjandet, anskaffningen eller överlåtandet 
av investeringar som gjorts av investerare 
från den andra avtalsslutande parten. 

4. Om en avtalsslutande part medger inve-
sterare från ett tredje land särskilda förmåner 
eller rättigheter med stöd av ett avtal som 
gäller grundande av existerande eller framti-
da frihandelsområden, tullunioner, gemen-
samma marknader eller motsvarande regiona-
la arrangemang, eller med stöd av ett arran-
gemang gällande undvikande av dubbelbe-
skattning eller en konvention som rör inve-
steringar eller ett annat multilateralt avtal, har 
parten inte skyldighet att medge den andra 
avtalsslutande partens investerare motsvaran-
de förmåner eller rättigheter. 

 
Artikel 5 

Gynnsammare bestämmelser 

Utan hinder av vad som bestäms i denna 
överenskommelse tillämpas sådana mer 
gynnsamma bestämmelser som endera avtals-
slutande parten har överenskommit eller kan 
överenskomma om när det gäller en invester-
ing som gjorts av en enskild investerare från 
den andra avtalsslutande parten enbart på 
ifrågavarande investeringar. 

 
Artikel 6 

Tillämpning av andra bestämmelser 

1. Om någondera avtalsslutande partens 
lagstiftning eller sådana förpliktelser som 
grundar sig på sådana överenskommelser 
mellan de avtalsslutande parterna, som utöver 
denna överenskommelse skall fastställas se-
nare, innehåller generella eller specifika be-
stämmelser enligt vilka investeringar som 
gjorts av den andra avtalsslutande partens in-
vesterare kan medges en behandling som är 
förmånligare än den behandling om vilken 
föreskrivs i denna överenskommelse, skall 
sådana bestämmelser, såtillvida de är förmån-
ligare för investeraren, gälla före denna över-
enskommelse. 

3. Each Contracting Party shall not impair 
by unreasonable, arbitrary or discriminatory 
measures the management, maintenance, use, 
enjoyment acquisition or disposal of invest-
ments in its territory of investors of the other 
Contracting Party. 
 

4. If a Contracting Party accords special 
advantages or rights to investors of any third 
state by virtue of an existing or future agree-
ment establishing a free trade area, a customs 
union, a common market or a similar regional 
organisation or by virtue of an arrangement 
on the avoidance of double taxation or 
through any multilateral convention or treaty 
related to investments, it shall not be obliged 
to accord such advantages or rights to inves-
tors of the other Contracting Party. 
 
 

 
Article 5 

More favourable Provisions 

Notwithstanding the terms set forth  in this 
Agreement, more favourable provisions  
which  have  been  or  may  be  agreed  upon   
by either of the Contracting Parties with re-
spect to an investment of an investor of the 
other Contracting   Party are applicable only 
to that investment.   

 
 

Article 6 

Application of other Rules 

1. If the provisions of law of either Con-
tracting Party or obligations under bilateral 
agreements established hereafter between the 
Contracting Parties in addition to this 
Agreement contain a regulation, whether 
general or specific, entitling investments 
made by investors of the other Contracting 
Party to a treatment more favourable than is 
provided for by this Agreement, such provi-
sions shall, to the extent that they are more 
favourable to the investor, prevail over this 
Agreement. 
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2. Vardera avtalsslutande parten skall iaktta 
de förpliktelser som den har i fråga om inve-
steringar som gjorts av investerare från den 
andra avtalsslutande parten. 

 
Artikel 7 

Expropriation och ersättningar 

1. En avtalsslutande part skall inte nationa-
lisera, beslagta eller expropriera investeringar 
som gjorts av den andra avtalsslutande par-
tens investerare eller göra dem till föremål 
för andra motsvarande åtgärder, om inte ifrå-
gavarande åtgärder vidtas i allmänt intresse, 
på icke-diskriminerande basis och mot ersätt-
ning. 

2. Ersättningen motsvarar investeringens 
faktiska värde omedelbart innan nationalise-
ringen, beslagtagningen eller expropriationen 
gjordes eller innan den blev allmänt känd, be-
roende på vilken tidpunkt som infaller tidiga-
re. 

3. Ersättningen skall kunna realiseras helt 
och hållet, och den skall betalas utan dröjs-
mål. Om ersättningen är fördröjd inkluderar 
den en ersättning för de kostnader fördröj-
ningen orsakat. Ersättningen skall vara fak-
tiskt realiserbar och den skall kunna överfö-
ras omedelbart. En tvist som gäller lagenlig-
heten i fråga om expropriationen eller storle-
ken av den ersättning som skall betalas kan 
med iakttagande av vederbörligt rättsligt för-
farande hänskjutas till behöriga domstolar i 
det land på vars territorium investeringen 
gjorts. 
 
 

Artikel 8 

Förluster 

1. En avtalsslutande part medger sådana in-
vesterare från den andra avtalsslutande par-
ten, vilkas investeringar orsakas förluster till 
följd av en väpnad konflikt, en revolution el-
ler ett motsvarande nödläge, en behandling 
som är minst lika förmånlig som den som 
parten medger sina egna investerare eller in-
vesterare från ett land som har ställningen 
som mest gynnad nation, beroende på vilken 
behandling som är förmånligare för investe-

2. Each Contracting Party shall observe the 
commitments it has entered into with respect 
to investments of  investors of the other Con-
tracting Party.  
 

Article 7 

Expropriation and Compensation 

1. Investments of investors of either Con-
tracting Party shall not be nationalised, con-
fiscated, expropriated or subjected to similar 
measures by the other Contracting Party ex-
cept where such measures are taken for a 
public purpose, in a non-discriminatory man-
ner and upon payment of compensation.  

 
2. The compensation shall amount to the 

real value of the investment immediately be-
fore the act of nationalisation, confiscation or 
expropriation was taken or became public 
knowledge, whichever earlier.  

 
3. Compensation shall be fully realisable 

and shall be paid without delay. However, in 
case of delay, the compensation shall include 
the costs thereof. It shall be effectively real-
izable and freely transferable. Any dispute as 
to the conformity of such expropriation with 
the relevant legislation, or as to the amount of 
compensation shall be subject to review by 
due process of law in the competent courts of 
the country where the investment has taken 
place.   

 
 
 
 

Article 8 

Losses 

1. Investors of either Contracting Party 
whose investments suffer losses due to any 
armed conflict, revolution or similar state of 
emergency in the territory of the other Con-
tracting Party shall be accorded by the other 
Contracting Party treatment no less favour-
able than that accorded to its own investors 
or to investors of the most favoured nation, 
whichever more favourable to the investor. 
Possible resulting payments shall be effect-
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raren. De ersättningar som eventuellt betalas 
skall vara faktiskt realiserbara, fritt konver-
tibla till en annan valuta och omedelbart 
överförbara. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
stycke 1 i denna artikel skall den ena avtals-
slutande partens investerare som i en sådan 
situation som avses i stycket lider förluster på 
den andra avtalsslutande partens territorium 
till följd av 

a) att den sistnämnda avtalsslutande partens 
väpnade styrkor eller myndigheter har lagt 
beslag på deras investering eller en del av 
den, eller 

b) att den sistnämnda avtalsslutande partens 
väpnade styrkor eller myndigheter har för-
stört deras investering eller en del av den, 
fastän situationen inte hade krävt detta, 

beviljas restitution eller ersättning som 
skall motsvara investeringens faktiska värde. 
 

Artikel 9 

Hemtagning och överföring av tillgångar 

1. Vardera avtalsslutande parten skall ga-
rantera att överföringar som hänför sig till de 
investeringar som avses i denna överens-
kommelse sker fritt och utan dröjsmål till och 
från dess territorium. De tillgångar som över-
förs omfattar i synnerhet 

a) grundkapital samt ytterligare belopp som 
är avsedda för upprätthållande, utvecklande 
eller utvidgande av en investering, 

b) avkastning, 
c) inkomster på grund av en total eller par-

tiell försäljning eller realisering av en inve-
stering, 

d) belopp för betalning av omkostnader till 
följd av investeringens verksamhet, såsom 
återbetalning av lån, royaltyer och licensav-
gifter eller andra motsvarande kostnader, 

 
e) betalningar enligt artiklarna 7 och 8 i 

denna överenskommelse, 
f) månadslöner och andra arvoden till per-

sonal som fått behövliga arbetstillstånd för 
investeringsverksamhet, 

 
g) betalningar som föranleds av lösning av 

sådana tvister som avses i artikel 12 i denna 
överenskommelse, 

ively realisable, freely convertible  and   
transferred  without   delay.  

 
 
2. Without prejudice to paragraph (1) of 

this Article, an investor of one Contracting 
Party who, in any of the situations referred to 
in that paragraph, suffers a loss in the terri-
tory of the other Contracting Party resulting 
from: 

(a) requisitioning of its investment or a part 
thereof by the latter's armed forces or authorit-
ies, or 

 
(b) destruction of its investment or a part 

thereof by the latter's armed forces or authorit-
ies, which was not required by the necessity 
of situation,  

shall be accorded restitution or compensa-
tion equivalent to the real value of the in-
vestment. 

Article 9 

Repetriation and Transfer 

1. Each Contracting Party shall ensure the 
transfers related to investments referred to in 
this Agreement shall be made freely and 
without delay into and out of its territory. 
Such transfers shall in particular include: 

 
(a) the principal and additional amounts to 

maintain, develop or increase the investment. 
  

(b) returns; 
(c) proceeds from the sale or liquidation of 

all or part of an investment; 
 
(d) the amounts required for payment of 

expenses which arise from the operation of 
the investment, such as loans repayments, 
payment of royalties and licence fees or other 
similar expenses; 

(e) sums paid pursuant to Articles 7 and 8 
of this Agreement; 

(f) monthly salaries and wages and other 
remuneration received by the employees who 
have obtained the corresponding work per-
mits related to an investment ; 

(g) payments arising out of the settlement 
of disputes under Article 12; 
 



 Nr 82  
  
      

 

1297

2. Ovan nämnda överföringar görs i en fritt 
konvertibel valuta och i enlighet med den 
växelkurs som tillämpas den dag överföring-
en sker. 

3. Investeraren kan med värdparten komma 
överens om andra sätt att genomföra en sådan 
hemtagning eller överföring av tillgångar som 
avses i denna artikel. 

4. Utan hinder av vad som bestäms i stycke 
1–3 i denna artikel kan en avtalsslutande part 
med rättvisa åtgärder, på icke-
diskriminerande basis och i god tro hindra att 
en överföring sker för att skydda borgenärer-
nas rättigheter eller i samband med brott eller 
i förvaltningsförfarande som hänför sig till 
ärendet eller i samband med en föreskrift el-
ler en dom som ges i en rättegång, dock under 
förutsättning att dylika åtgärder och vidta-
gandet av dem inte används som ett medel att 
undvika de åtaganden eller förpliktelser som 
den avtalsslutande parten har och som grun-
dar sig på denna överenskommelse. 
 

Artikel 10 

Substitution 

Om en avtalsslutande part eller en instans 
som utsetts till dess representant får en inve-
sterares rättigheter genom substitution med 
iakttagande av ett rättvist förfarande, på den 
grund att parten har betalat avgiften på basis 
av ett garanti- eller försäkringsavtal som in-
gåtts med tanke på andra än kommersiella 
risker, 

a) skall den andra avtalsslutande parten 
godkänna substitutionen, 

b) har den som övertagit rättigheterna rätt 
att bruka endast de rättigheter som investera-
ren hade haft rätt att bruka, 

 
c) skall tvister mellan den som övertar rät-

tigheterna och värdparten lösas i enlighet 
med artikel 12 i denna överenskommelse. 
 

Artikel 11 

Överenskommelsens tillämpningsområde 

1. Denna överenskommelse tillämpas på 
investeringar som investerare från en avtals-
slutande part har gjort på den andra avtalsslu-

2. The above transfers shall be effected in a 
freely convertible currency and at the appli-
cable rate of exchange on the date of transfer.  

 
3. The investor may choose to agree other-

wise with the host Contracting Party on the 
manner of repatriation or transfers referred to 
in this Article. 

4. Notwithstanding paragraphs (1) to (3) of 
this Article, a Contracting Party may prevent 
a transfer through the equitable, non-
discriminatory and good faith application of 
measures to protect the rights of creditors or 
in connection with criminal offences, orders 
or judgements in administrative and adjudica-
tory proceedings, provided that such meas-
ures and their application shall not be used as 
a means of avoiding the Contracting Party’s 
commitments or obligations under this 
Agreement.  

 
 

 
Article 10 

Subrogation 

If a Contracting Party or its designated 
agency subrogates under due process of law 
an investor pursuant to a payment made un-
der an insurance or guarantee agreement 
against non-commercial risks: 

 
 
 
(a) such subrogation shall be recognised by 

the other Contracting Party; 
(b) the subrogee shall not be entitled to ex-

ercise any rights other than the rights which 
the investor would have been entitled to ex-
ercise; 

(c) disputes between the subrogee and the 
host Contracting Party shall be settled in ac-
cordance with Article 12 of this Agreement.  
 

Article 11 

Scope of the Agreement 

1. This Agreement shall apply to invest-
ments made by investors of either Contract-
ing Party in the territory of the other Con-
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tande partens territorium, oberoende av om 
de har gjorts före denna överenskommelses 
ikraftträdande eller därefter, men den tilläm-
pas inte på sådana tvister som har uppstått 
före överenskommelsens ikraftträdande och 
inte heller på sådana anspråk som har av-
gjorts före överenskommelsens ikraftträdan-
de. 

2. För Islamska republiken Irans del omfat-
tar tillämpningsområdet för denna överens-
kommelse endast sådana investeringar som 
godkänts av en behörig myndighet i ifrågava-
rande avtalsslutande part. Den behöriga myn-
digheten i Islamska republiken Iran är Irans 
organisation för investering och ekonomisk 
och teknisk hjälp (O.I.E.T.A.I.) eller en even-
tuell efterträdare till denna. 

 
 

Artikel 12 

Tvister mellan en investerare och en avtals-
slutande part 

1. Tvister som uppkommer mellan en av-
talsslutande parts investerare och den andra 
avtalsslutande parten och som gäller invester-
ingar på den sistnämnde partens territorium 
löses i mån av möjlighet genom förlikning. 

2. Om tvisten inte kan lösas på ovan nämn-
da sätt inom tre (3) månader från den dag då 
avgörande i tvisten har begärts, kan tvisten 
enligt investerarens val hänskjutas 

a) till en behörig domstol hos den avtalsslu-
tande part på vars territorium investeringen 
har gjorts, eller 

b) till skiljeförfarande vid Internationella 
centralorganet för biläggande av investerings-
tvister (ICSID), i enlighet med konventionen 
om biläggande av investeringstvister mellan 
stat och medborgare i en annan stat, som 
öppnades för undertecknande i Washington 
den 18 mars 1965, om eller då de avtalsslu-
tande parterna har anslutit sig till konventio-
nen, eller 

c) till en ad hoc-skiljedomstol som upprät-
tas i enlighet med bestämmelserna om skilje-
förfarande, antagna av Förenta Nationernas 
kommission för internationell handelsrätt 
(UNCITRAL), om inte parterna i tvisten 
kommer överens om något annat. 

3. En avtalsslutande part som är part i en 

tracting Party, whether made before or after 
the entry into force of this Agreement, but 
shall not apply to any dispute concerning an 
investment which arose or any claim, which 
was settled before its entry into force. 

 
 
 
2. In the case of the Islamic Republic of 

Iran only investments approved by the com-
petent authorities of that Contracting Party 
are covered by this Agreement. The compe-
tent authority in the Islamic Republic of Iran 
is Organization for Investment, Economic 
and Technical Assistance of Iran 
(O.I.E.T.A.I.), or the agency which might 
succeed it. 
 
 

Article 12 

Settlement of Disputes between an Investor 
and a Contracting Party 

1. Any dispute between an investor of one 
Contracting Party and the other Contracting 
Party concerning an investment in the terri-
tory of the latter Contracting Party shall, if 
possible, be settled amicably. 

2. If the dispute cannot thus be settled 
within three (3) months, following the date of 
request for settlement, the dispute may, at the 
choice of the investor, be submitted to: 

(a) a competent court of the Contracting 
Party in whose territory the investment has 
been made, or 

(b) the International Centre for Settlement 
of Investment Disputes (ICSID), for the im-
plementation of the arbitration procedure un-
der the Convention on the Settlement of In-
vestment Disputes between States and Na-
tionals of other States, opened for signature 
at Washington on 18 March 1965, if or as 
soon as both Contracting Parties have ac-
ceded to it; or 

(c) an ad hoc arbitration tribunal, which 
unless otherwise agreed upon by the parties 
to the dispute, is to be established under the 
Arbitration Rules of the United Nations 
Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL). 

3. During arbitration proceedings or the en-
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tvist kan under skiljeförfarandet eller under 
det skede skiljedomen verkställs inte framfö-
ra invändningar på grundval av att den andra 
avtalsslutande partens investerare utgående 
från ett försäkringsavtal har fått ersättning 
som helt eller delvis täcker dennes förluster. 

4. Skiljedomen är slutgiltig och bindande 
för de båda parterna i tvisten, och den skall 
verkställas enligt nationell lagstiftning. 

 
 
 

Artikel 13 

Tvister mellan de avtalsslutande parterna 

 
1. Tvister mellan de avtalsslutande parterna 

om tolkningen och tillämpningen av denna 
överenskommelse skall i mån av möjlighet 
lösas på diplomatisk väg. 

 
2. Om en tvist inte kan lösas på ovan 

nämnda sätt inom sex (6) månader från den 
dag då någondera avtalsslutande parten har 
begärt förhandlingar, skall den på begäran av 
någondera avtalsslutande parten hänskjutas 
till en skiljedomstol. 

3. Skiljedomstolen upprättas enligt följande 
för varje enskilt fall. Inom två (2) månader 
från det att begäran om skiljeförfarande har 
mottagits skall vardera avtalsslutande parten 
utse en medlem till skiljedomstolen. Dessa 
två medlemmar väljer en medborgare i ett 
tredje land som efter godkännande av vardera 
avtalsslutande parten utses till ordförande för 
skiljedomstolen. Ordföranden utses inom fyra 
(4) månader från den dag då de två andra 
medlemmarna har utsetts. Ordföranden bör 
dock vara medborgare i en stat med vilken 
vardera avtalsslutande parten har diplomatis-
ka förbindelser vid tidpunkten för utnäm-
ningen. 

4. Om de utnämningar som behövs inte har 
skett inom de tidsfrister som nämns i stycke 3 
i denna artikel, kan vilken som helst av de av-
talsslutande parterna, om någon annan över-
enskommelse inte föreligger, be presidenten i 
Internationella domstolen att verkställa de 
behövliga utnämningarna. Om presidenten i 
Internationella domstolen är medborgare i 
någondera avtalsslutande parten eller annars 

forcement of an award, the Contracting Party 
involved in the dispute shall not raise the ob-
jection that the investor of the other Contract-
ing Party has received compensation under an 
insurance contract in respect of all or part of 
the damages. 

4.  The award shall be final and binding for 
the parties to the dispute and shall be exe-
cuted according to national law. 

 
 
 

Article 13 

Settlement of Disputes between the Contract-
ing Parties 

1. Disputes between the Contracting Parties 
concerning the interpretation and application 
of this Agreement shall, as far as possible, be 
settled through diplomatic channels. 

 
2. If the dispute cannot thus be settled 

within six (6) months, following the date on 
which such negotiations were requested by 
either Contracting Party, it shall at the re-
quest of either Contracting Party be submit-
ted to an Arbitral Tribunal. 

3. Such an Arbitral Tribunal shall be con-
stituted for each individual case in the fol-
lowing way. Within two (2) months of the re-
ceipt of the request for arbitration, each Con-
tracting Party shall appoint one member of 
the Tribunal. Those two members shall then 
select a national of a third State who on ap-
proval by the two Contracting Parties shall be 
appointed Chairman of the Tribunal. The 
Chairman shall be appointed within four (4) 
months from the date of appointment of the 
other two members. However, the Chairman 
shall be a national of a state having diplo-
matic relations with both Contracting parties 
at the time of the appointment. 

4. If within the periods specified in para-
graph 3 of this Article the necessary ap-
pointments have not been made, either Con-
tracting Party may, in the absence of any 
other agreement, invite the President of the 
International Court of Justice to make any 
necessary appointments. If the President is a 
national of either Contracting Party or is oth-
erwise prevented from discharging the said 



 Nr 82  
  
      

 

1300

förhindrad att fullgöra uppgiften, ombeds den 
i fråga om antalet tjänsteår följande medlem i 
Internationella domstolen som inte är med-
borgare i någondera avtalsslutande parten och 
som inte heller på annat sätt är förhindrad att 
fullgöra uppgiften, att verkställa de behövliga 
utnämningarna. 

5. Skiljedomstolen skall fatta sitt beslut 
med enkel röstmajoritet. Skiljedomstolens 
beslut är slutgiltiga och bindande för vardera 
avtalsslutande parten. Vardera avtalsslutande 
parten skall bära kostnaderna för den medlem 
som den utsett och för sin representation i 
skiljeförfarandet. Kostnaderna för ordföran-
den och andra eventuella kostnader skall bä-
ras till lika delar av vardera avtalsslutande 
parten. Skiljedomstolen kan fatta ett avvikan-
de beslut beträffande fördelningen av kostna-
derna. Till alla övriga delar fattar skiljedom-
stolen beslut om sina egna procedurregler 
samt om platsen för skiljeförfarandet. 
 
 
 

Artikel 14 

Överenskommelsens giltighet 

1. De behöriga myndigheterna för de båda 
avtalsslutande parterna ratificerar denna 
överenskommelse. 

2. Denna överenskommelse träder i kraft 
den trettionde dagen efter den dag då den se-
nare avtalsslutande parten har meddelat den 
andra avtalsslutande parten att den har upp-
fyllt villkoren för denna överenskommelses 
ikraftträdande, och överenskommelsen är i 
kraft under en tid av femton (15) år. Efter 
denna tidsperiod är överenskommelsen fort-
sättningsvis i kraft, om inte någon av de av-
talsslutande parterna skriftligen meddelar den 
andra avtalsslutande parten att den inte vill 
fortsätta tillämpa överenskommelsen sex må-
nader innan överenskommelsen upphör att 
gälla eller sägs upp. 

3. På de investeringar som gjorts i enlighet 
med denna överenskommelse tillämpas be-
stämmelserna i artiklarna 1–13 under femton 
(15) år efter det att denna överenskommelse 
upphört att gälla eller sagts upp. 

 
 

function, the Member of the International 
Court of Justice next in seniority who is not a 
national of either Contracting Party  or is 
otherwise prevented from discharging the 
said function, shall be invited to make the 
necessary appointments. 
 

5. The Arbitral Tribunal shall reach its de-
cision by a majority of votes. The decisions 
of the Tribunal shall be final and binding on 
both Contracting Parties. Each Contracting 
Party shall bear the costs of the member ap-
pointed by that Contracting Party and of its 
representation at the arbitral proceedings. 
Both Contracting Parties shall assume an 
equal share of the cost of the Chairman, as 
well as any other costs. The Tribunal may 
make a different decision regarding the shar-
ing of the costs. In all other respects, the Ar-
bitral  Tribunal shall determine its own rules 
of procedure and the place of arbitration. 
 
 
 

Article 14 

Validity of the Agreement 

1. This Agreement shall be ratified by the 
competent authorities of each Contracting 
Party. 

2. This Agreement shall enter into force for 
a period of fifteen (15) years on the 30th day 
after the date of the receipt of the last notifi-
cation of either Contracting Party to the other 
Contracting Party that it has fulfilled the nec-
essary requirements for the entry into force of 
this Agreement. After the said period, this 
Agreement shall remain in force thereafter 
unless one of the Contracting Parties notifies 
the other Contracting Party in writing of its 
unwillingness to continue with it, six months 
prior to the expiration or termination thereof.  

 
 
3. After the expiration of the validity or 

termination of this Agreement the provisions 
of Articles 1 to 13 shall apply to investments 
under this Agreement for a further period of 
fifteen (15) years. 
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TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har under-
tecknade, därtill vederbörligen befullmäkti-
gade, undertecknat denna överenskommelse. 

 
Upprättad i Teheran den 4 november 2002, 

enligt den iranska kalendern Aban 13, 1381 i 
två originalexemplar på finska, persiska och 
engelska, vilka alla texter har samma giltig-
het. Om avvikelser förekommer mellan tolk-
ningarna skall den engelska texten gälla. 

 
 
 

För Republiken Finlands regering 
 
 
 

För Islamska republiken Irans regering 
 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned 
representatives, duly authorised thereto, have 
signed the present Agreement. 
 

Done in duplicate at Tehran on the 4th of 
November 2002 corresponding to Aban 13, 
1381 in the Solar Hijri Year, in the Finnish, 
Persian, and English languages, all texts be-
ing equally authentic. In case of divergence 
in interpretation, the English text shall pre-
vail. 

 
 

For the Government of the Republic of 
Finland 

 
 

For the Government of the Islamic Republic 
of Iran 

 
 
 



(Finlands författningssamlings nr 715/2002)

L a g

Nr 83

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen med Republiken Uruguay om främjande av och skydd för investeringar

Given i Helsingfors den 23 augusti 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Montevideo den 21 mars
2002 mellan republiken Finlands regering och
Republiken Uruguays regering ingångna
överenskommelsen om främjande av och
skydd för investeringar gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 23 augusti 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikeshandelsminister Jari Vilén

RP 64/2002
UtUB 21/2002
RSv 107/2002
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(Finlands författningssamlings nr 494/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 84

om ikraftträdande av överenskommelsen med Uruguay om främjande av och skydd för
investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i överenskommelsen

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och
utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksam-
hetsområde, stadgas:

1 §
Den i Montevideo den 21 mars 2002

mellan republiken Finlands regering och
republiken Uruguays regering ingångna över-
enskommelsen om främjande av och skydd
för investeringar, som godkänts av riksdagen
den17 juni 2002 och godkänts av republikens
president den 23 augusti 2002 samt beträf-
fande vilken noterna om dess godkännande
utväxlats den 19 maj 2004, träder i kraft
internationellt för Finlands del den 18 juni
2004 så som därom har överenskommits.

2 §
Lagen den 23 augusti 2002 om ikraftträ-

dande av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i överenskommel-
sen med Uruguay om främjande av och skydd
för investeringar (715/2002) träder i kraft den
18 juni 2004.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 18 juni

2004

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

1303



 Nr 84  
  

 

1304

 
(Översättning) 
 
 
 
 
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 

MELLAN REPUBLIKEN FINLANDS 
REGERING OCH REPUBLIKEN 

URUGUAYS REGERING OM  
FRÄMJANDE AV OCH SKYDD FÖR 

INVESTERINGAR 
 
 
Republiken Finlands regering och Repu-

bliken Uruguays regering, nedan "de avtals-
slutande parterna", 

 
som vill intensifiera det ekonomiska sam-

arbetet i enlighet med båda ländernas ge-
mensamma intresse och upprätthålla rättvi-
sa förhållanden för investeringar som görs 
av den ena avtalsslutande partens investera-
re på den andra avtalsslutande partens terri-
torium, 

som är medvetna om att främjande av och 
skydd för investeringar enligt denna över-
enskommelse stimulerar ekonomiska initia-
tiv, 

har kommit överens om följande: 
 
 

Artikel 1 

Definitioner 

Vid tillämpningen av denna överens-
kommelse avses följande: 

1. Begreppet "investering" omfattar alla 
slag av tillgångar som har etablerats eller 
anskaffats av investerare från en avtalsslu-
tande part på den andra avtalsslutande par-
tens territorium i enlighet med den sist-
nämnda avtalsslutande partens lagar och 
bestämmelser, och begreppet omfattar i 
synnerhet, men inte uteslutande, 

a) lös och fast egendom eller äganderätter, 
såsom inteckning, pant- och retentionsrätt, 
hyresrätt och arrenderätt, nyttjanderätt samt 
andra motsvarande rättigheter, 

ACUERDO ENTRE 
 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE FINLANDIA Y EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL 
URUGUAY RELATIVO A LA  

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE 
INVERSIONES 

 
El Gobierno de la República de Finlandia 

y el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay, en adelante denominados las 
”Partes Contratantes”, 

DESEANDO intensificar la cooperación 
económica para mutuo beneficio de ambos 
países y a fin de mantener justas y equitati-
vas condiciones para las inversiones reali-
zadas por inversores de una Parte Contra-
tante en el territorio de la otra Parte Contra-
tante, 

RECONOCIENDO que la promoción y 
protección de las inversiones sobre la base 
de este Acuerdo estimularán las iniciativas 
comerciales, 

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 
 
 

Articulo 1 

Definiciones 

Para los fines del presente Acuerdo: 
 
1. El término ”Inversión” se refiere a los 

bienes de cualquier naturaleza establecidos 
o adquiridos por el inversor de una Parte 
Contratante en el territorio de la otra Parte 
Contratante, de acuerdo con las leyes y 
normas de esta última Parte Contratante 
incluyendo, en particular, aunque no en 
forma exclusiva: 

(a) bienes muebles e inmuebles o dere-
chos sobre bienes tales como hipotecas, 
gravámenes, prendas, arriendos, usufructo y 
derechos similares; 
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b) aktier och masskuldebrev i företag eller 
andra andelar i företag, 

 
c) rätt till eller fordran på penningar eller 

rätt till prestationer av ekonomiskt värde, 
d) immateriella rättigheter, såsom patent, 

upphovsrätt, tekniska processer, varumär-
ken, industriella mönsterrättigheter, firmor, 
know-how och goodwill, och 

 
e) koncessioner som baserar sig på lag, 

förvaltningsåtgärder eller avtal som ingåtts 
med behörig myndighet, däri inbegripet till-
stånd att prospektera, ta i bruk, utvinna eller 
exploatera naturtillgångar. 

Förändringar i den form i vilken tillgång-
ar investerats eller återinvesterats påverkar 
inte tillgångarnas karaktär av investeringar. 

2. Begreppet "avkastning" avser de pen-
ningbelopp som erhållits genom invester-
ingen och omfattar i synnerhet, men inte 
uteslutande, vinster, dividender, räntor, ro-
yaltyer, vinst av överlåtelse av egendom el-
ler naturaprestationer som hänför sig till in-
vesteringen. Återinvesterad avkastning be-
handlas på samma sätt som en ursprunglig 
investering. 

3. Begreppet "investerare" avser 
a) fysiska personer som är medborgare i 

någondera av de avtalsslutande parterna i 
enlighet med dennas lagstiftning, eller 

b) juridiska personer, t.ex. bolag, sam-
manslutningar, firmor, ekonomiska före-
ningar, allmännyttiga inrättningar eller en-
heter, som har bildats i enlighet med en av-
talsslutande parts lagar och bestämmelser 
och som har sitt registrerade säte inom den 
ifrågavarande avtalsslutande partens territo-
rium. 

4. Begreppet "territorium" avser landom-
råden, inre territorialvatten och territorial-
hav och luftrummet ovanför dem samt 
havszonerna utanför territorialhavet, över 
vilka denna avtalsslutande part i enlighet 
med sin gällande nationella lagstiftning och 
internationell rätt utövar suveräna rättighe-
ter eller jurisdiktion. 

 
5. Detta avtal tillämpas dock inte på inve-

steringar som sådana fysiska personer som 
är medborgare i de båda avtalsslutande par-
terna har gjort, om inte dessa personers lag-

(b) acciones, existencias, obligaciones u 
otras formas de participación en una com-
pañía; 

(c) títulos o reclamos contra dinero o de-
rechos en actuaciones con valor económico; 

(d) derechos de propiedad intelectual, 
tales como patentes, derechos de autor, pro-
cedimientos técnicos, marcas registradas, 
diseño industrial, razones comerciales, tec-
nología y clientela; y 

(e) concesiones otorgadas por ley, bajo 
actos administrativos o contratos por una 
autoridad competente, incluyendo conce-
siones para la búsqueda, extracción o explo-
tación de recursos naturales. 

Cualquier modificación en la forma de re-
alizar inversiones o reinversiones no afecta 
su carácter de inversiones. 

2. El término ”Rendimientos” se refiere a 
las sumas producto de las inversiones y en 
particular, aunque no en forma exclusiva, 
habrán de incluir, ganancias, dividendos, in-
tereses, royalties, ganancias de capital o pa-
gos de cualquier naturaleza vinculados con 
cualquier inversión. Los rendimientos rein-
vertidos gozarán del mismo tratamiento que 
la inversión original. 

3. El término ”Inversor” se refiere a: 
(a) cualquier persona natural, nacional de 

cualquiera de las Partes Contratantes, de 
acuerdo con su legislación; o 

(b) cualquier persona legal tal como com-
pañía, corporación, firma, asociación 
comercial, institución u otra entidad consti-
tuida de acuerdo con las leyes y normas de 
la Parte Contratante y con sede dentro de la 
jurisdicción de dicha Parte Contratante. 
 
 

4. El término ”Territorio” se refiere a la 
superficie del territorio, aguas internas y 
mar territorial y espacio aéreo por encima 
de los mismos, así como zonas marítimas 
más allá del mar territorial sobre las cuales 
las Partes Contratantes ejercen derechos de 
soberanía o jurisdicción de acuerdo con su 
legislación nacional en vigor y el derecho 
internacional. 

5. Sin embargo el presente Acuerdo no se 
aplicará a inversiones realizadas por perso-
nas naturales, nacionales de ambas Partes 
contratantes, a menos que dichas personas a 
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enliga hemort vid tidpunkten för invester-
ingen är utanför territoriet för den avtalsslu-
tande part på vars område investeringen 
görs. 

 
Artikel 2 

Främjande av och skydd för investeringar 

1. Vardera avtalsslutande parten främjar 
inom sitt territorium investeringar som görs 
av den andra avtalsslutande partens investe-
rare och tillåter sådana investeringar inom 
ramen för de befogenheter de har med stöd 
av sin lagstiftning. 

2. Vardera avtalsslutande parten skall 
inom sitt territorium medge investeringar 
som görs av investerare från den andra av-
talsslutande parten en rättvis behandling 
och fullständigt och kontinuerligt skydd. 

3. Ingendera avtalsslutande parten får på 
sitt territorium genom oskäliga, godtyckliga 
eller diskriminerande åtgärder skada admi-
nistrationen, upprätthållandet, användning-
en, utnyttjandet, anskaffningen eller försälj-
ningen av investeringar som gjorts av inve-
sterare från den andra avtalsslutande parten. 

4. Ingendera avtalsslutande parten skall 
inom sitt territorium mot investeringar som 
gjorts av investerare från den andra avtals-
slutande parten vidta tvingande åtgärder be-
träffande anskaffning av material, produk-
tionsmedel, verksamhet, transporter eller 
marknadsföring av produkter, eller motsva-
rande bestämmelser som har oskäliga eller 
diskriminerande verkningar. 

5. Vardera avtalsslutande parten förhåller 
sig inom ramen för sin lagstiftning positivt 
till de nödvändiga tillståndsansökningar 
som gäller investeringar på dess territorium, 
inbegripet tillstånd för avlöning av de le-
dande personer och den tekniska personal 
som investerarna valt oberoende av med-
borgarskap. 

6. Vardera avtalsslutande parten skall 
utan dröjsmål publicera eller annars offent-
ligen tillhandahålla sina lagar, bestämmel-
ser, procedurer och förvaltningsbeslut samt 
internationella överenskommelser som kan 
inverka på investeringar som gjorts av den 
andra avtalsslutande partens investerare 
inom dess territorium. 

la fecha de realizadas las inversiones, ten-
gan su domicilio legal fuera del territorio de 
la Parte Contratante donde las mismas sean 
realizadas. 
 

Articulo 2 

Promocion y proteccion de las inversiones 

1. Cada Parte Contratante promoverá en 
su territorio las inversiones a ser realizadas 
por inversores de la otra Parte Contratante y 
en ejercicio de las facultades conferidas por 
su legislación, admitirá dichas inversiones. 

 
2. Cada Parte Contratante acordará siem-

pre, para las inversiones de los inversores 
de la otra Parte Contratante, un tratamiento 
justo y equitativo y una total y constante 
protección y seguridad. 

3. Cada Parte Contratante, en su territorio, 
no impedirá, con medidas injustas, arbi-
trarias o discriminatorias, la administración, 
el mantenimiento, uso, goce, adquisición o 
disposición de las inversiones realizadas 
por inversores de la otra Parte Contratante. 

 
4. Cada Parte Contratante, en su territorio, 

no impondrá medidas compulsivas sobre las 
inversiones realizadas por inversores de la 
otra Parte Contratante relativas a la compra 
de materiales, medios de producción, 
manejo, transporte, comercialización de sus 
productos o pedidos similares, que tengan 
efectos injustos o discriminatorios. 
 

5. Cada Parte Contratante, dentro del 
marco de sus legislaciones, dará una favor-
able atención a las solicitudes de permisos 
necesarios en relación con las inversiones 
en su territorio, incluyendo la autorización 
para contratar personal técnico y gerencial 
superior a su elección, independientemente 
de su nacionalidad. 

6. Cada Parte Contratante de inmediato 
publicará o pondrá a disposición del 
público; sus leyes, normas, procedimientos 
y normativa administrativa así como los 
acuerdos internacionales que pudieran afec-
tar las inversiones de los inversores de una 
de las Partes Contratantes en el territorio de 
la otra Parte Contratante.  
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Artikel 3 

Behandling av investeringar 

1. Den ena avtalsslutande parten skall 
medge investeringar som görs av investera-
re från den andra avtalsslutande parten eller 
avkastningen av sådana investeringar en 
behandling som är lika förmånlig som den 
som värdparten medger investeringar som 
gjorts av värdpartens egna investerare eller 
investerare från ett land som har ställning 
som mest gynnad nation eller avkastningen 
av sådana investeringar, beroende på vilken 
behandling som är förmånligare för investe-
raren. 

2. En avtalsslutande part medger beträf-
fande administrationen, upprätthållandet, 
användningen, utnyttjandet eller försälj-
ningen av investeringar investerare från den 
andra avtalsslutande parten en behandling 
som är lika förmånlig som den som parten 
medger sina egna investerare eller investe-
rare från ett land som har ställningen som 
mest gynnad nation, beroende på vilken be-
handling som är förmånligare för investera-
ren. 

 
Artikel 4 

Undantag 

Bestämmelserna i denna överenskommel-
se skall inte anses förplikta en avtalsslutan-
de part att medge den andra avtalsslutande 
partens investerare fördelar av en behand-
ling, en preferens eller ett privilegium med 
stöd av 

 
a) existerande eller framtida frihandels-

områden, tullunioner, gemensamma mark-
nader eller regionala arbetsmarknadsavtal 
som någondera avtalsslutande parten är el-
ler kan bli part i, 

 
b) internationella överenskommelser eller 

arrangemang som helt eller huvudsakligen 
hänför sig till beskattning, eller 

c) multilaterala konventioner eller över-
enskommelser som helt eller huvudsakligen 
hänför sig till investeringar. 

 

Articulo 3 

Tratamiento de las inversiones 

1. Las inversiones realizadas por inver-
sores de una Parte Contratante en el territo-
rio de la otra Parte Contratante, o los 
rendimientos de las mismas, recibirán un 
tratamiento no menos favorable que aquel 
acordado por la Parte Receptora a las inver-
siones y rendimientos realizados por sus 
propios inversores o por inversores de la 
nación más favorecida, cualquiera fuera el 
más favorable para el inversor. 

 
 
2. Los inversores de una Parte Contratante 

recibirán, de la otra Parte Contratante, con 
relación a la administración, manteni-
miento, uso, goce o disposición de sus in-
versiones, un tratamiento no menos favor-
able que ésta Parte Contratante otorga a sus 
propios inversores o a los inversores de la 
nación más favorecida, cualquiera fuera el 
más favorable para el inversor.  

 
 
 

Articulo 4 

Excepciones 

Las disposiciones del presente Acuerdo 
no tienen la intención de obligar a ninguna 
de las Partes Contratantes a extender a los 
inversores de la otra Parte Contratante los 
beneficios de un tratamiento, preferencia o 
privilegio de cualquier naturaleza en virtud 
de: 

(a) la existencia, presente o futura, de una 
zona de libre comercio, unión aduanera, 
mercado común o acuerdo de mercado la-
boral regional de los cuales una de las 
Partes Contratantes forme o habrá de for-
mar parte en el futuro, 

(b) acuerdos o convenios internacionales 
relativos total o parcialmente a tributación, 
o 

(c) convenios o tratados multilaterales re-
lativos total o parcialmente a inversiones. 

 
 



 Nr 84  
  

 

1308

Artikel 5 

Expropriation 

1. Investeringar som gjorts av investerare 
från den ena avtalsslutande parten på den 
andra avtalsslutande partens territorium får 
inte exproprieras eller nationaliseras eller 
göras till föremål för andra direkta eller in-
direkta åtgärder med motsvarande effekt 
som expropriation eller nationalisering 
(nedan "expropriation"), om inte åtgärden 
vidtas i allmänt intresse, på icke-diskrimi-
nerande basis, med iakttagande av veder-
börligt rättsligt förfarande och mot betal-
ning av direkt, tillräcklig och faktisk ersätt-
ning. 

2. Ersättningsbeloppet skall motsvara den 
exproprierade investeringens skäliga mark-
nadsvärde omedelbart innan expropriatio-
nen gjordes eller den förestående expropria-
tionen blev allmänt känd, beroende på vil-
ken tidpunkt som infaller tidigare. 

3. Det skäliga marknadsvärdet beräknas i 
en fritt konvertibel valuta enligt den växel-
kurs som gällde för valutan i fråga vid den 
tidpunkt som avses i stycke 2 i denna arti-
kel. I ersättningen skall även ingå ränta en-
ligt den kommersiella marknadsräntan för 
valutan i fråga från dagen för expropriatio-
nen till betalningsdagen. 

 
 
4. En investerare vars investeringar ex-

proprieras har rätt att utan dröjsmål få sitt 
fall behandlat av en judiciell myndighet el-
ler andra behöriga myndigheter hos den be-
rörda avtalsslutande parten samt rätt att få 
sina investeringars värde bestämt i enlighet 
med principerna i denna artikel. 

 
Artikel 6 

Ersättning av förluster 

1. Den ena avtalsslutande parten skall i 
fråga om restitution, gottgörelse, skadeer-
sättning eller andra arrangemang medge in-
vesterare från den andra avtalsslutande par-
ten, vars investeringar på den berörda av-
talsslutande partens territorium förorsakas 
förlust till följd av krig eller annan väpnad 

Articulo 5 

Expropiacion 

1. Las inversiones realizadas por inver-
sores de una Parte Contratante en el territo-
rio de la otra Parte Contratante no serán ex-
propiadas, nacionalizadas ni sujetas a otras 
medidas, directas o indirectas que tengan 
efecto equivalente a la expropiación o na-
cionalización (en adelante denominadas 
”expropiación”), salvo por interés público, 
sobre una base no discriminatoria, en virtud 
del debido proceso legal y contra una inme-
diata, suficiente y efectiva compensación. 

 
 
2. Dicha compensación equivaldrá al 

justo valor de mercado de la inversión ex-
propiada a la fecha inmediata anterior en 
que se realizara la expropiación o se hiciera 
de público conocimiento, cualquiera sea la 
que suceda en primer lugar. 

3. Dicho justo valor de mercado se expre-
sará en moneda de libre conversión sobre la 
base de la cotización de cambio existente 
para dicha moneda a la fecha referida en el 
parágrafo 2 del presente artículo. La com-
pensación también incluirá intereses a la 
tasa comercial establecida sobre la base del 
precio de mercado para la moneda en cues-
tión desde la fecha de expropiación hasta la 
fecha del pago real. 

4. El inversor cuyas inversiones son ex-
propiadas tendrá derecho a una inmediata 
revisión de su caso, por una autoridad judi-
cial u otra autoridad competente de dicha 
Parte Contratante, así como valoración de 
sus inversiones de acuerdo con los prin-
cipios establecidos en este Artículo. 

 
Articulo 6 

Compensacion por perdidas 

1. Para los inversores de la Parte Con-
tratante cuyas inversiones en el territorio de 
la otra Parte Contratante sufran pérdidas por 
causa de guerra u otros conflictos armados, 
estado de emergencia nacional, revuelta, in-
surrección o manifestaciones en el territorio 
de esta Parte Contratante, la misma 
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sammandrabbning, nationellt nödläge, upp-
ror, revolt eller upplopp på territoriet, en 
behandling som är lika förmånlig som den 
som parten medger sina egna investerare el-
ler investerare från ett land som har ställ-
ning som mest gynnad nation, beroende på 
vilken behandling som är förmånligare för 
investeraren. Sådana betalningar skall vara 
faktiskt realiserbara, fritt konvertibla och 
omedelbart kunna överföras. 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
stycke 1 i denna artikel skall den ena avtals-
slutande partens investerare som i en sådan 
situation som avses i stycket lider förluster 
på den andra avtalsslutande partens territo-
rium till följd av 

a) att den sistnämnda avtalsslutande par-
tens väpnade styrkor eller myndigheter har 
lagt beslag på deras investering eller en del 
av den, eller 

b) att den sistnämnda avtalsslutande par-
tens väpnade styrkor eller myndigheter har 
förstört deras investering eller en del av 
den, fastän situationen inte hade krävt detta, 

beviljas direkt, tillräcklig och faktisk re-
stitution eller ersättning. 

 
3. Investerare vilkas investeringar föror-

sakas förluster enligt andra stycket i denna 
artikel har rätt att utan dröjsmål få ärendet 
behandlat av de judiciella myndigheterna 
eller andra behöriga myndigheter hos den 
berörda avtalsslutande parten samt rätt att få 
sina investeringars värde bestämt enligt 
principerna i denna artikel. 

 

Artikel 7 

Fri överföring 

1. Vardera avtalsslutande parten skall ga-
rantera investerare från den andra avtalsslu-
tande parten rätt till fri överföring av betal-
ningar i samband med deras investeringar 
till och från sitt territorium. Sådana betal-
ningar skall i synnerhet, men inte uteslutan-
de, omfatta 

a) grundkapital samt ytterligare belopp 
som är avsedda för upprätthållande, utveck-
lande och utvidgande av en investering, 

b) avkastning, 

acordará con relación a la restitución, in-
demnización, compensación u otros acuer-
dos, un tratamiento no menos favorable que 
aquel acordado a sus propios inversores o 
inversores de la nación más favorecida, 
cualesquiera resulte más favorable para el 
inversor. Los pagos resultantes se harán en 
efectivo, en moneda de libre conversión e 
inmediatamente transferibles. 

 
2. Sin perjuicio del parágrafo 1 de este 

Artículo, cualquier inversor de una Parte 
Contratante que, bajo las circunstancias 
referidas en dicho parágrafo, sufra pérdidas 
en el territorio de la otra Parte Contratante 
como resultado de: 

(a) requisa de sus inversiones o parte de 
las mismas por las fuerzas armadas o 
autoridades de esta última; o 

 
(b) destrucción de sus inversiones o parte 

de las mismas por las fuerzas armadas o 
autoridades de esta última, que no fuera ne-
cesaria por exigencias de la situación, 

recibirá una inmediata, justa y efectiva 
restitución o compensación previamente 
acordada. 

3. Los inversores cuyas inversiones sufran 
pérdidas de acuerdo con el parágrafo 2 de 
este Artículo, tendrán derecho a una inme-
diata revisión de su caso y de la valoración 
de sus inversiones de acuerdo con los prin-
cipios establecidos en el parágrafo 2 de este 
Artículo, por parte de las autoridades judi-
ciales u otras autoridades competentes de 
dicha Parte Contratante. 

 
Articulo 7 

Libre transferencia 

1. Cada Parte Contratante garantizará a 
los inversores de la otra Parte Contratante la 
libre transferencia, hacia y fuera de sus ter-
ritorios, de los pagos en relación con una 
inversión. Dichos pagos incluirán en par-
ticular, aunque no en forma exclusiva: 

 
(a) el capital principal y sumas adicion-

ales para mantener, desarrollar o aumentar 
la inversión; 

(b) rendimientos; 
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c) inkomster på grund av en total eller 
partiell försäljning eller överlåtelse av en 
investering, inbegripet inkomster på grund 
av försäljning av aktier, 

d) belopp för betalning av omkostnader 
till följd av skötseln av investeringen, så-
som återbetalning av lån, royaltyer, förvalt-
ningsersättningar och licensavgifter eller 
andra motsvarande kostnader, 

e) ersättningar som betalas enligt artiklar-
na 5 och 6 i denna överenskommelse, 

f) betalningar till följd av biläggandet av 
tvister, och 

g) löner och andra arvoden till personal 
som i samband med en investering anställts 
från utlandet. 

2. Vardera avtalsslutande parten skall 
också säkerställa att överföringar enligt 
stycke 1 i denna artikel verkställs utan be-
gränsningar och utan dröjsmål i en fritt 
konvertibel valuta och enligt den mark-
nadskurs som tillämpas på avistaköp i kon-
vertibel valuta dagen då överföringen görs, 
och att de är faktiskt realiserbara och ome-
delbart kan överföras. I avsaknad av en 
marknadskurs skall den växelkurs som till-
lämpas motsvara den korsväxelkurs som 
baserar sig på de kurser som den internatio-
nella valutafonden skulle tillämpa på betal-
ningsdagen för konvertering av valutorna i 
fråga till särskilda dragningsrättigheter. 

 
 
 

 
Artikel 8 

Substitution 

Om en avtalsslutande part eller ett organ 
som den utsett erlägger en betalning på 
grundval av ett ersättningsansvar eller ett 
garanti- eller försäkringsavtal som ansluter 
sig till en investering på den andra avtals-
slutande partens territorium, skall den sist-
nämnda avtalsslutande parten godkänna att 
investerarens rättigheter och anspråk över-
går till den förstnämnda avtalsslutande par-
ten eller ett organ som den utsett samt att 
den förstnämnda avtalsslutande parten eller 
ett organ som den utsett kan begagna sig av 
rättigheterna och genomföra anspråken en-

(c) resultados obtenidos de la venta total o 
parcial o disposición de cualquier inversión 
incluyendo la venta de acciones; 

 
(d) las sumas exigidas por pago de gastos 

que surjan del manejo de inversiones, tales 
como reembolso de préstamos, pago de 
royalties, honorarios de administración, 
pago de licencias y otros gastos similares; 

(e) compensaciones pagaderas según los 
artículos 5 y 6; 

(f) pagos resultantes de la solución de 
controversias, 

(g) ganancias y otras remuneraciones del 
personal contratado desde el exterior y tra-
bajando en relación con dichas inversiones. 

2. Las Partes Contratantes garantizarán 
también que las transferencias a que se refi-
ere el parágrafo 1 de este Artículo se re-
alizarán sin restricción ni demora, en 
moneda de libre conversión y a la coti-
zación que prevalezca en el mercado de in-
tercambio correspondiente a la fecha de la 
transferencia con relación a transacciones 
locales en la moneda a ser transferida y se 
harán efectivo y transferibles de inmediato. 
En caso de no disponer de cotización del 
mercado, la correspondiente cotización de 
cambio corresponderá al tipo cruzado ob-
tenido de aquellos valores que serían apli-
cados por el Fondo Monetario Internacional 
a la fecha de pago para la conversión de las 
monedas involucradas en Derechos Espe-
ciales de Giro. 
 

Articulo 8 

Subrogacion 

Si una Parte Contratante o su agencia des-
ignada realiza un pago bajo garantía, in-
demnización o contrato de seguro, con 
relación a cualquier inversión en el territo-
rio de la otra Parte Contratante, esta Parte 
Contratante, reconocerá la adjudicación de 
cualquier derecho o demanda de ese inver-
sor contra dicha Parte Con tratante o su 
agencia designada, el derecho a ejercer en 
virtud de la subrogación, todos los derechos 
y demandas que no excedan a su predecesor 
titular. 

 



 Nr 84  
  

 

1311

ligt principen om substitution i samma ut-
sträckning som den ursprungliga investera-
ren. 

 
Artikel 9 

Tvister mellan en investerare och en  
avtalsslutande part 

1. Tvister som uppkommer mellan en av-
talsslutande part och en investerare från den 
andra avtalsslutande parten och som direkt 
beror på en investering skall i mån av möj-
lighet avgöras genom förlikning mellan de 
två parterna i tvisten. 

2. Om tvisten inte har avgjorts inom sex 
(6) månader från den dag då någondera par-
ten skriftligen har tillkännagivit tvisten, kan 
den enligt investerarens val hänskjutas 

 
a) till en behörig domstol hos den avtals-

slutande part på vars territorium invester-
ingen har gjorts, eller 

b) till skiljeförfarande vid Internationella 
centralorganet för biläggande av invester-
ingstvister (ICSID), som upprättats genom 
konventionen om biläggande av invester-
ingstvister mellan stat och medborgare i en 
annan stat, vilken konvention öppnades för 
undertecknande i Washington den 18 mars 
1965, då båda avtalsslutande parterna är 
medlemmar av konventionen eller 

Innan bestämmelserna under denna punkt 
kan tillämpas kan tvisten hänskjutas till 
skiljeförfarande enligt reglerna för den 
kompletterande facilitet som tillämpas vid 
ICSID i fråga om administreringen av för-
likning, skiljeförfarande och informations-
anskaffning. 

c) till en ad hoc-skiljedomstol som upp-
rättas i enlighet med bestämmelserna om 
skiljeförfarande, antagna av Förenta Natio-
nernas kommission för internationell han-
delsrätt (UNCITRAL), om inte parterna i 
tvisten kommer överens om något annat. 

När en investerare har hänskjutit en tvist 
antingen till ovan nämnda nationella dom-
stol eller till internationellt skiljeförfarande, 
är valet beträffande detta förfarande slutligt 
om parterna i tvisten inte kommer överens 
om något annat. 

 

 
 
 
 

Articulo 9 

Controversias entre un inversor y una Parte 
Contratante 

1. Cualquier controversia de naturaleza 
legal, que surja directamente de una inver-
sión entre la Parte Contratante y el inversor 
de la otra Parte Contratante, se deberá re-
solver en forma amistosa entre ambas partes 
involucradas. 

2. Si la controversia no hubiera sido 
solucionada en el plazo de seis meses a par-
tir de la fecha en que fuera elevada por es-
crito, la misma a criterio del inversor, será 
presentada: 

(a) ante los tribunales competentes de la 
Parte Contratante en cuyo territorio sea re-
alizada la inversión; 

(b) para su arbitraje por la Corte Interna-
cional del Centro para la Solución de Con-
troversias (ICSID), establecido por la Con-
vención relativa a la Solución de Contro-
versias entre los Estados y los Nacionales 
de otros Estados, abierto para la firma en 
Washington con fecha 18 de marzo de 
1965, una vez que ambas Partes Con-
tratantes se afilien al mismo.  

Hasta la aplicación de estas disposiciones, 
la controversia será sometida a arbitraje 
bajo las normas del -ICSID- Servicio Adi-
cional. Para los Procedimientos de Admin-
istración de Conciliación, Arbitraje y Deci-
siones; o 

 
(c) a un tribunal de arbitraje ad hoc, que a 

menos que las partes involucradas acuerden 
lo contrario, se habrá de establecer según 
las Normas de Arbitraje de la Comisión de 
las Naciones Unidas sobre Legislación de 
Comercio Internacional (UNCITRAL). 

Una vez que el inversor hubo presentado 
la controversia a la jurisdicción antes men-
cionada o ante arbitraje internacional, la 
elección de uno u otro de estos procedi-
mientos será definitiva a menos que las 
Partes en controversia acuerden lo con-
trario. 
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De avtalsslutande parterna ger sitt oåter-
kalleliga samtycke till att alla tvister gällan-
de investeringar hänskjuts till ovan nämnda 
domstol eller skiljeförfarande. 

 
 
3. Skiljedomstolen fattar sitt beslut i en-

lighet med bestämmelserna i denna över-
enskommelse och i enlighet med principer-
na för internationell rätt samt i enlighet med 
lagstiftningen för den avtalsslutande part 
som är part i tvisten i den utsträckning den-
na lagstiftning inte strider mot villkoren i 
överenskommelsen. 

4. Ingendera avtalsslutande parten som är 
part i en tvist kan i något skede av skiljeför-
farandet eller verkställandet av skiljedomen 
invända mot att den investerare som är den 
andra parten i tvisten på grundval av en för-
säkring har fått en gottgörelse som delvis 
eller helt täcker dennes förluster. 

 
 
 
5. Skiljedomen är slutgiltig och bindande 

för de båda parterna i tvisten, och den skall 
verkställas enligt nationell lagstiftning. 

 
 

Artikel 10 

Tvister mellan de avtalsslutande parterna 

1. Tvister mellan de avtalsslutande par-
terna om tolkningen och tillämpningen av 
denna överenskommelse skall i mån av 
möjlighet lösas på diplomatisk väg. 

 
2. Om en tvist inte kan lösas på detta sätt 

inom sex (6) månader från den dag då nå-
gondera avtalsslutande parten har begärt 
förhandlingar, skall den på begäran av nå-
gondera avtalsslutande parten hänskjutas till 
en skiljedomstol. 

 
3. En sådan skiljedomstol upprättas enligt 

följande för varje enskilt fall. Inom två (2) 
månader från det att begäran om skiljeförfa-
rande har mottagits skall vardera avtalsslu-
tande parten utse en medlem till skiljedom-
stolen. Dessa två medlemmar väljer en 
medborgare i ett tredje land som efter god-

Las Partes Contratantes dan su irrevoca-
ble consentimiento con respecto al hecho de 
que todas las controversias relativas a in-
versiones habrán de someterse a la corte, 
tribunal o arbitraje alternativo antes men-
cionados. 

3. El tribunal arbitral decidirá de acuerdo 
con las disposiciones de este Acuerdo, los 
principios del derecho internacional y la 
legislación de las Partes Contratantes in-
volucradas en la controversia en tanto no se 
contradiga con los términos de este 
Acuerdo. 

 
4. Ninguna de las Partes Contratantes, in-

volucradas en la controversia, podrá realizar 
objeciones en ninguna etapa del procedi-
miento de arbitraje o de la ejecución de una 
sentencia de arbitraje, a cuenta del hecho 
que el inversor, que es parte oponente en la 
controversia, hubiera recibido una indemni-
zación en virtud de un seguro existente, que 
cubra total o parcialmente el monto de sus 
pérdidas. 

5. La decisión será final y obligatoria para 
las Partes involucradas en la controversia y 
será ejecutada de acuerdo con la legislación 
nacional. 

 
Articulo 10 

Controversias entre las Partes Contratantes 

1. Las controversias entre las Partes Con-
tratantes relativas a la interpretación y apli-
cación del presente Acuerdo, en lo posible, 
se habrán de solucionar a través de canales 
diplomáticos. 

2. Si la controversia no puede ser de este 
modo resuelta en un plazo de seis (6) meses 
a partir de la fecha en que cualquiera de las 
partes solicitara la realización de negocia-
ciones, a solicitud de cualquiera de las 
Partes Contratantes, será sometida al Tribu-
nal Arbitral. 

3. Dicho Tribunal Arbitral estará consti-
tuido para cada caso en particular del modo 
siguiente. Dentro de los dos meses de reci-
bida la solicitud de arbitraje, cada Parte 
Contratante designará un miembro del Tri-
bunal. Dichos dos miembros seleccionarán 
luego un nacional de un Tercer Estado qui-
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kännande av vardera avtalsslutande parten 
utses till ordförande för skiljedomstolen. 
Ordföranden utses inom fyra (4) månader 
från den dag då de två andra medlemmarna 
har utsetts. 

4. Om de utnämningar som behövs inte 
har skett inom de tidsfrister som nämns i 
stycke 3 i denna artikel, kan vilken som 
helst av de avtalsslutande parterna, om nå-
gon annan överenskommelse inte förelig-
ger, be presidenten i Internationella domsto-
len att verkställa de behövliga utnämning-
arna. Om presidenten i Internationella dom-
stolen är medborgare i någondera avtalsslu-
tande parten eller annars förhindrad att full-
göra uppgiften, ombeds den i fråga om an-
talet tjänsteår följande medlem i Internatio-
nella domstolen som inte är medborgare i 
någondera avtalsslutande parten och som 
inte heller på annat sätt är förhindrad att 
fullgöra uppgiften, att verkställa de behöv-
liga utnämningarna. 

5. Skiljedomstolen skall fatta sitt beslut 
med enkel röstmajoritet. Skiljedomstolens 
beslut är slutgiltiga och bindande för varde-
ra avtalsslutande parten. Vardera avtalsslu-
tande parten skall bära kostnaderna för den 
medlem som den utsett och för sin repre-
sentation i skiljeförfarandet. Kostnaderna 
för ordföranden och andra eventuella kost-
nader skall bäras till lika delar av vardera 
avtalsslutande parten. Skiljedomstolen kan 
fatta ett avvikande beslut beträffande för-
delningen av kostnaderna. Till alla övriga 
delar fattar skiljedomstolen beslut om sina 
egna procedurregler. 

 
 
 

Artikel 11 

Inresa och vistelse i landet för personal 

I enlighet med den lagstiftning som till-
lämpas gällande inresa och vistelse i landet 
för utlänningar, tillåter de avtalsslutande 
parterna inträde till och vistelse på sitt terri-
torium för fysiska personer med medbor-
garskap i den andra avtalsslutande partens 
land och annan personal som en investerare 
anställt och som arbetar i anslutning till in-
vesteringen, inklusive familjemedlemmar, 

en una vez aprobado por ambas Partes Con-
tratantes será designado Presidente del Tri-
bunal. El Presidente será designado en el 
plazo de 4 meses a partir de la fecha de de-
signación de los otros dos miembros. 

4. Si dentro de los períodos especificados 
en el parágrafo 3 de este Artículo no se hu-
bieran realizado las designaciones necesari-
as, cualquiera de las Partes Contratantes en 
ausencia de otro Acuerdo, podrán invitar al 
Presidente de la Corte Internacional de Jus-
ticia a realizar las necesarias designaciones. 
Si el Presidente es un nacional de cualquie-
ra de las Partes Contratantes o está de algún 
modo impedido de ocupar dicha función, el 
integrante de la Corte Internacional de Jus-
ticia que le sigue en rango que no fuera un 
nacional de ninguna de las Partes Contra-
tantes o no estuviera impedido de desempe-
ñar dicha función, será invitado a realizar 
las designaciones necesarias. 

 
5. El Tribunal Arbitral tomará sus deci-

siones por mayoría de votos. Las decisiones 
del Tribunal serán finales y obligatorias 
para ambas Partes Contratantes. Cada Parte 
Contratante se hará cargo de los gastos de 
los miembros designados por dicha Parte 
Contratante y de su representación en las 
actuaciones arbitrales. Ambas Partes Con-
tratantes se harán cargo por igual de los 
gastos del Presidente, así como también de 
otros gastos. El Tribunal podrá tomar una 
decisión diferente en relación a la distribu-
ción de gastos. En todos los demás aspectos 
el Tribunal Arbitral determinará sus propias 
reglas de procedimiento.  

 
 

Articulo 11 

Ingreso y permanencia del personal 

Cualquiera de las Partes Contratantes, su-
jetas a la legislación correspondiente, en 
forma regular, con relación al ingreso y 
permanencia de no nacionales permitirá a 
las personas naturales de la otra Parte Con-
tratante y otro personal empleado en rela-
ción con las inversiones realizadas por un 
inversor de la otra Parte Contratante, que 
ingresen y permanezcan en sus territorios 
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för verksamhet i anslutning till investering-
arna. 

 
 

Artikel 12 

Tillämpning av andra regler 

Om någondera avtalsslutande partens lag-
stiftning eller sådana förpliktelser under in-
ternationell rätt, som är i kraft eller som se-
nare ingås mellan de avtalsslutande parterna 
utöver denna överenskommelse, innehåller 
generella eller specifika bestämmelser en-
ligt vilka investeringar som gjorts av den 
andra avtalsslutande partens investerare kan 
medges en behandling som är förmånligare 
än den behandling om vilken föreskrivs i 
denna överenskommelse, skall sådana be-
stämmelser, såtillvida som de är förmånli-
gare för investeraren, gälla före denna över-
enskommelse. 

 
Artikel 13 

Tillämpning av överenskommelsen 

Denna överenskommelse tillämpas på in-
vesteringar som investerare från någondera 
avtalsslutande parten har gjort på den andra 
avtalsslutande partens territorium, oberoen-
de av om de har gjorts före denna överens-
kommelses ikraftträdande eller därefter, 
men den tillämpas inte på tvister som har 
uppstått före överenskommelsens ikraftträ-
dande och inte heller på anspråk som har 
avgjorts före överenskommelsens ikraftträ-
dande. 

 
Artikel 14 

Ikraftträdande, giltighetstid och uppsägning 

1. De avtalsslutande parterna meddelar 
varandra när de konstitutionella villkoren 
för ikraftträdandet av denna överenskom-
melse har uppfyllts. Överenskommelsen 
träder i kraft den trettionde dagen efter den 
dag då det senare meddelandet har motta-
gits. 

2. Denna överenskommelse är i kraft un-
der en tid av tjugo (20) år, och skall därefter 

con el fin de comprometerse en actividades 
relacionadas con inversiones, así como a 
miembros de su familia. 

 
Articulo 12 

Aplicación de otras normas 

Si las disposiciones legales de cualquiera 
de las Partes Contratantes u obligaciones 
que emanan del derecho internacional, exis-
tentes a la fecha o a ser establecida en el fu-
turo entre las Partes Contratantes, además 
del presente acuerdo contienen una norma, 
ya sea general o específica, facultando a las 
inversiones realizadas por inversores de la 
otra Parte Contratante a recibir un tratami-
ento más favorable que el previsto por este 
Acuerdo, dichas disposiciones, en cuanto 
resulten más favorables para el inversor 
prevalecerán sobre este Acuerdo. 

 
 

Articulo 13 

Aplicación del Acuerdo 

El presente Acuerdo se aplicará a todas 
las inversiones realizadas por inversores de 
cualquiera de las Partes Contratantes en el 
territorio de la otra Parte Contratante, ya sea 
que fueran realizadas antes o después de la 
entrada en vigor de este Acuerdo pero no se 
aplicará a las controversias que surgieran, 
relativas a una inversión como tampoco a 
un reclamo que fuera solucionado antes de 
su entrada en vigor.  

 
 

Articulo 14 

Entrada en vigor, duracion y terminacion 

1. Las Partes Contratantes mutuamente se 
notificarán cuando se hubieran completado 
los requisitos constitucionales para la en-
trada en vigor de este Acuerdo. El Acuerdo 
entrará en vigor el trigésimo día siguiente a 
la fecha de recepción de la última notifica-
ción. 

2. El presente Acuerdo permanecerá en 
vigor por un período de veinte (20) años, y 
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fortfarande gälla under samma villkor till 
dess det har förflutit tolv (12) månader från 
den dag då någondera av de avtalsslutande 
parterna genom en skriftlig underrättelse 
meddelar den andra avtalsslutande parten 
om sin avsikt att säga upp denna överens-
kommelse. 

3. I fråga om investeringar som har gjorts 
innan denna överenskommelse upphör att 
gälla, gäller att bestämmelserna i artiklarna 
1-13 skall förbli i kraft under en tid av tjugo 
(20) år från den dag då överenskommelsen 
upphör att gälla. 

 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade, un-
dertecknat denna överenskommelse. 

 
Upprättad i Montevideo den 21 mars 

2002 i två originalexemplar på finska, 
spanska och engelska, vilka alla texter har 
samma giltighet. Om avvikelser förekom-
mer mellan texterna skall den engelska tex-
ten gälla. 

 
 

För Republiken  
Finlands regering 

 
 

För Republiken  
Uruguays regering 

en adelante seguirá vigente bajo los mismos 
términos hasta transcurridos doce (12) me-
ses a partir de la fecha en que cualquiera de 
las Partes Contratantes notifique a la otra 
por escrito de su intención de terminar el 
Acuerdo. 

 
3. Con relación a las inversiones reali-

zadas previo a la fecha de terminación de 
este Acuerdo, las disposiciones de los 
artículos 1 a 13 permanecerán en vigor por 
otro período de 20 (veinte) años a partir de 
la fecha de terminación del mismo. 

 
En fe de lo cual, los representantes suscri-

tos, debidamente autorizados para ello, fir-
man el presente Acuerdo. 

 
Hecho en duplicado en Montevideo a los 

21 días del mes de marzo del año dos mil 
dos en los idiomas finlandés, español e 
inglés, siendo todos los textos igualmente 
válidos. En caso de divergencias prevale-
cerá el texto en inglés. 

 
 

Por el Gobierno de la 
República de Finlandia 

 
 

Por el Gobierno de la 
República Oriental del Uruguay 

 
 



(Finlands författningssamlings nr 495/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 85

om ikraftträdande av ändringarna i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv
till sjöss och i den till konventionen anslutna INF-koden

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
De i London den 16 december 2002 gjorda

ändringarna i 1974 års konvention om säker-
heten för människoliv till sjöss (FördrS
11/1981) och i den till konventionen anslutna
INF-koden, vilka republikens president god-
känt den 21 november 2003, träder i kraft den
1 juli 2004 så som därom har överenskom-
mits.

2 §
Bestämmelserna i ändringarna är i kraft

som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juli

2004.

Helsingfors den 16 juni 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos Sjöfartsverket, som även lämnar
uppgifter om dem på finska och på svenska.)
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