
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE

Muu asiaMnrovvvvom överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relat-ionerna mellan Finland och Republiken TjeckienUtgiven i Helsingfors den 24 maj 2022

34/2022
(Finlands författningssamlings nr 364/2022)

Statsrådets förordning
om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och 

Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för in-
vesteringar i relationerna mellan Finland och Republiken Tjeckien

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Den genom notväxling den 16 september 2020 mellan Republiken Finlands regering

och Tjeckiska Republikens regering ingångna överenskommelsen om uppsägning av den
ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Tjeckiska och
Slovakiska Federativa Republikens regering om främjande av och skydd för investeringar
(FördrS 72 och 73/1991 och 34/1994) i relationerna mellan Republiken Finlands regering
och Republiken Tjeckiens regering träder i kraft den 1 juni 2022 enligt vad som därom har
avtalats.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.
Genom denna förordning upphävs förordning om ikraftträdande av överenskommelsen

med Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för in-
vesteringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
(1239/1991) i relationerna mellan Finland och Republiken Tjeckien.

Helsingfors den 19 maj 2022

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

Handelsrådet Johanna Ala-Nikkola
U 3/2020
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34/2022  
Nr 1315/2020 

 

Republiken Tjeckiens ambassad i Helsingfors framför sin hälsning till Finlands utrikesministerium och har 
med hänvisning till den tidigare skriftväxlingen, det vill säga till not nr 12/2009 av den 6 januari 2009, not 
nr 57/2016 av den 5 februari 2016 och not nr 1273-1/2018 av den 7 november 2018 samt svarsnot nr 
HELM250-18 av den 15 juni 2009, om förslaget att säga upp den i Prag den 6 november 1990 mellan 
Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republikens regering och Republiken Finlands regering ingångna 
överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar (nedan kallad ”överenskommelsen”) och 
att upphöra med tillämpningen av artikel 11 stycke 3 i överenskommelsen äran att föreslå ingående av 
följande överenskommelse mellan Republiken Tjeckiens regering och Republiken Finlands regering om 
ändring och uppsägning av den i Prag den 6 november 1990 ingångna  överenskommelsen mellan 
Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republikens regering och Republiken Finlands regering om 
främjande av och skydd för investeringar (nedan kallad ”överenskommelse om uppsägning”):  
 

1. Överenskommelsen sägs upp i förbindelserna mellan Republiken Tjeckiens regering och 
Republiken Finlands regering, och 

2. för tydlighetens skull enas parterna i överenskommelsen om uppsägning om att även artikel 11 
stycke 3 i överenskommelsen, enligt vilket skyddet av investeringar som gjorts före tidpunkten för 
uppsägningen ska förbli i kraft, sägs upp och följaktligen inte ger upphov till de rättsverkningar 
som anges i artikeln. 
 

Om Republiken Finland godkänner ovanstående förslag, ska denna not och Republiken Finlands not om 
godkännande av förslaget tillsammans utgöra en överenskommelse om uppsägning på vilken vardera 
partens interna förfaranden tillämpas. Republiken Tjeckien och Republiken Finland ska underrätta 
varandra när deras interna förfaranden för ikraftträdande av överenskommelsen om uppsägning har 
slutförts; överenskommelsen om uppsägning träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter 
det att den senare av de två underrättelserna har mottagits. Eftersom tillämpningen av artikel 11 stycke 3 
i överenskommelsen upphör, ska tillämpningen av överenskommelsen på investeringar som gjorts före 
uppsägningen av överenskommelsen upphöra den dag då överenskommelsen om uppsägning träder i 
kraft.  
 
Republiken Tjeckiens ambassad begagnar detta tillfälle att ånyo betyga Republiken Finlands 
utrikesministerium sin mest utmärkta högaktning. 

Helsingfors den 28 augusti 2020 

 

Republiken Finlands  
utrikesministerium 
Rättstjänsten 
Helsingfors 
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34/2022  
VERBALNOT  
 
Finlands utrikesministerium framför sin hälsning till Republiken Tjeckiens ambassad i Helsingfors och 
hänvisar till ambassadens not nr 1315/2020 av den 28 augusti 2020 som lyder som följer: ”Republiken 
Tjeckiens ambassad i Helsingfors framför sin hälsning till Finlands utrikesministerium och har med 
hänvisning till den tidigare skriftväxlingen, det vill säga till not nr 12/2009 av den 6 januari 2009, not nr 
57/2016 av den 5 februari 2016 och not nr 1273-1/2018 av den 7 november 2018 samt svarsnot nr 
HELM250-18 av den 15 juni 2009, om förslaget att säga upp den i Prag den 6 november 1990 mellan 
Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republikens regering och Republiken Finlands regering ingångna 
överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar (nedan kallad ”överenskommelsen”) och 
att upphöra med tillämpningen av artikel 11 stycke 3 i överenskommelsen äran att föreslå ingående av 
följande överenskommelse mellan Republiken Tjeckiens regering och Republiken Finlands regering om 
ändring och uppsägning av den i Prag den 6 november 1990 ingångna  överenskommelsen mellan 
Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republikens regering och Republiken Finlands regering om 
främjande av och skydd för investeringar (nedan kallad ”överenskommelse om uppsägning”): 
 

1. Överenskommelsen sägs upp i förbindelserna mellan Republiken Tjeckiens regering och 
Republiken Finlands regering, och 

2. för tydlighetens skull enas parterna i överenskommelsen om uppsägning om att även 
artikel 11 stycke 3 i överenskommelsen, enligt vilket skyddet av investeringar som gjorts före 
tidpunkten för uppsägningen ska förbli i kraft, sägs upp och följaktligen inte ger upphov till de 
rättsverkningar som anges i artikeln. 

 
Om Republiken Finland godkänner ovanstående förslag, ska denna not och Republiken Finlands not om 
godkännande av förslaget tillsammans utgöra en överenskommelse om uppsägning på vilken vardera 
partens interna förfaranden tillämpas. Republiken Tjeckien och Republiken Finland ska underrätta 
varandra när deras interna förfaranden för ikraftträdande av överenskommelsen om uppsägning har 
slutförts; överenskommelsen om uppsägning träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter 
det att den senare av de två underrättelserna har mottagits. Eftersom tillämpningen av artikel 11 stycke 3 
i överenskommelsen upphör, ska tillämpningen av överenskommelsen på investeringar som gjorts före 
uppsägningen av överenskommelsen upphöra den dag då överenskommelsen om uppsägning träder i 
kraft.  
 
Republiken Tjeckiens ambassad i Helsingfors begagnar detta tillfälle att ånyo betyga Finlands 
utrikesministerium sin mest utmärkta högaktning.”  
 
Republiken Finlands regering godkänner ovanstående förslag och bekräftar att Republiken Tjeckiens not 
nr 1315/2020 av den 28 augusti 2020 och denna svarsnot tillsammans utgör en överenskommelse om 
uppsägning på vilken vardera partens interna förfaranden tillämpas.  
 
Finlands utrikesministerium begagnar detta tillfälle att ånyo betyga Republiken Tjeckiens ambassad i 
Helsingfors sin mest utmärkta högaktning. 

 
Helsingfors den 16 september 2020  
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34/2022  
No. 1315/2020 

 

The Embassy of the Czech Republic in Helsinki presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs 
of the Republic of Finland and, with reference to the previous communication, namely to the Notes No 
12/2009 dated 6 January 2009, No 57/2016 dated 5 February 2016 and No. 1273-1/2018 dated 7 
November 2018, as well as the reply Note No. HELM250-18 dated 15 June 2009, concerning the proposal 
to terminate the Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the 
Government of the Republic of Finland on the Promotion and Protection of Investment, signed on 6 
November 1990 in Prague (hereinafter “The Agreement”), and non-application of its Article 11, Paragraph 
3, has the honour to propose the conclusion of the following Agreement between the Government of 
the Czech Republic and the Government of the Republic of Finland on the Amendment and Termination 
of the Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the 
Government of the Republic of Finland on the Promotion and Protection of Investment, signed on 6 
November 1990 in Prague (hereinafter “The Termination Agreement”): 

1. The Agreement shall be terminated in relations between the Government of the Czech Republic 
and the Government of the Republic of Finland, and 

2. For greater certainty, the Parties to the Termination Agreement also agree that Article 11, 
Paragraph 3 of The Agreement, which extends the protection of investments made prior to the 
date of its termination, shall be terminated and thus not apply and shall not produce any legal 
effects provided for it in the said Article. 

In case the Republic of Finland accepts the above-mentioned proposal, this Note and the Note of the 
Republic of Finland accepting the proposal shall constitute the Termination Agreement, which is subject 
to internal procedures on either side. The Czech Republic and the Republic of Finland shall notify each 
other about the completion of their respective internal procedures for the entry into force; it shall enter 
into force on the first day of the second month after the date of the receipt of the latter of the two 
notifications. Because on the non-application of Article 11, Paragraph 3 of the Agreement, the Agreement 
shall, on the day of entry into force of the Termination agreement, cease to apply to any investments 
made before the termination of the Agreement. 

The Embassy of the Czech Republic avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for Foreign 
Affairs of the Republic of Finland the assurances of its highest consideration. 

 

Helsinki, August 28, 2020 

 

Ministry for Foreign Affairs 
of the Republic of Finland 
Legal Service 
Helsinki 
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34/2022  
PC0TMWLC-10  
 
VERBAL NOTE  
 
The Ministry for Foreign Affairs of Finland presents its compliments to the Embassy of the Czech Republic 
in Helsinki and refers to the Embassy’s note No. 1315/2020 dated 28 August 2020, which reads as follows:  
“The Embassy of the Czech Republic in Helsinki presents its compliments to the Ministry for Foreign Affairs 
of Finland and, with reference to the previous communication, namely to the Notes No. 12/2009 dated 6 
January 2009, No. 57/2016 dated 5 February 2016 and No. 1273-1/2018 dated 7 November 2018, as well 
as the reply Note No. HELM250-18 dated 15 June 2009, concerning the proposal to terminate the 
Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the 
Republic of Finland on the Promotion and Protection of Investment, signed on 6 November 1990 in Prague 
(hereinafter “the Agreement”), and non-application of its Article 11, Paragraph 3, has the honour to 
propose the conclusion of the following Agreement between the Government of the Czech Republic and 
the Government of the Republic of Finland on the Amendment and Termination of the Agreement 
between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Republic 
of Finland on the Promotion and Protection of Investment, signed on 6 November 1990 in Prague 
(hereinafter “the Termination Agreement”):  
 
1. The Agreement shall be terminated in relations between the Government of the of the Czech Republic 
and the Government of the Republic of Finland, and  
 
2. For greater certainty, the Parties to the Termination Agreement also agree that Article 11, Paragraph 3 
of the Agreement, which extends the protection of investments made prior to the date of its termination, 
shall be terminated and thus not apply and shall not produce any legal effects provided for in the said 
Article.  
 
In case the Republic of Finland accepts the above-mentioned proposal, this Note and the Note of the 
Republic of Finland accepting the proposal shall constitute the Termination Agreement, which is subject 
to internal procedures on either side. The Czech Republic and the Republic of Finland shall notify each 
other about the completion of their respective internal procedures for its entry into force; it shall enter 
into force on the first day of the second month after the date of the receipt of the latter of the two 
notifications. Because of the non-application of the Article 11, Paragraph 3 of the Agreement, the 
Agreement shall, on the day of entry into force of the Termination Agreement, cease to apply to any 
investments made before the termination of the Agreement.  
 
The Embassy of the Czech Republic in Helsinki avails itself of this opportunity to renew to the Ministry for 
Foreign Affairs of Finland the assurance of its highest consideration.”  
 
The Government of the Republic of Finland accepts the above mentioned proposal and confirms that the 
Note of the Czech Republic No. 1315/2020 dated 28 August 2020 and this reply Note shall constitute the 
Termination Agreement, which is subject to internal procedures on either side.  
 
The Ministry for Foreign Affairs of Finland avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the 
Czech Republic in Helsinki the assurance of its highest consideration.  
 
 

5



34/2022  
 
 
The Embassy of the Czech Republic in Helsinki 
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