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(Suomennos)

SOPIMUS

AGREEMENT

SUOMEN TASA V ALLAN HALLITUKSEN JA MOLDOVAN TASAVALLAN
HALLITUKSEN V ALILLA SUOITUSTEN
EDISTAMISESTA JA SUOJAAMISESTA

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF FINLAND AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC· OF
MOLDOVA FOR THE PROMOTION
AND PROTECTION OF INVESTMENTS

Suomen tasavallan hallitus ja Moldovan
tasavallan hallitus, joita jaljempana kutsutaan "sopimuspuoliksi",

The Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of
Moldova, hereinafter the "Contracting Parties";
Desiring to create favourable conditions
for increased investment by investors of one
Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;
Recognizing that the encouragement and
reciprocal protection of such investments on
the basis of an Agreement will be conducive
to the stimulation of business initiatives and
increasing economic prosperity of both
Contracting Parties;
Have agreed as follows:

haluavat luoda suotuisat edellytykset toisen
sopimuspuolen sijoittajien kasvaville sijoituksille toisen sopimuspuolen alueella;
tiedostavat, etta sellaisten sijoitusten rohkaiseminen ja molemminpuolinen suojaaminen sopimuksen pohjalta kannustaa taloudellisiin aloitteisiin ryhtymista ja edistaa molempien sopimuspuolten lisaantyvaa taloudellista menestysta;
ovat sopineet seuraavaa:

M iiiiritelmiit

Article 1
Definitions

Tassa sopimuksessa:
1. Kasite "sijoitus" tarkoittaa kaikenlaista
varallisuutta, jota sopimuspuolen sijoittaja
on perustanut tai hankkinut toisen sopimuspuolen (isantaosapuolen) alueella taman jalkimmaisen sopimuspuolen lakien ja maaraysten mukaisesti, ja se tarkoittaa erityisesti, mutta ei pelkastaan:

For the purposes of this Agreement
(1) The term "Investment" means every
kind of asset, established or acquired by an
investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party (host
Party) in accordance with the laws and regulations of the latter Contracting Party, and in
particular, though not exclusively, includes:

a) kiinteata ja irtainta omaisuutta kuten
myos jalleensijoitettuja tuottoja seka omistusoikeuksia kuten kiinnityksia, pantti- ja
pidatysoikeuksia tai vuokrattua omaisuutta,
b) osakkeita, yhti6n debentuureja ja muuta
osallistumista yhtio6n,
c) vaateita rahaan tai mihin tahansa suoritukseen, jolla on taloudellista arvoa,
d) oikeuksia henkiseen omaisuuteen kuten
patentit, tekijanoikeudet, teolliset mallioikeudet, tekniset valmistusmenetelmat, osaaminen ja goodwill,
e) lupia tai oikeuksia, jotka on myonnetty
lain tai sopimuksen nojalla, mukaan lukien
toimiluvat etsia, jalostaa, louhia tai hyodyntall. luonnonvaroja.

(a) movable and immovable property as
well as reinvested returns, and property
rights such as mortgages, liens, pledges or
leases;
(b) shares and debentures of a company
and any other form of participation in a
company;
(c) claims to money, or to any performance having economic value;
(d) intellectual property rights, such as
patents, copyrights, industrial designs, technical processes, know-how and goodwill;
(e) rights or permits conferred by law or
under contract, including concessions to
search for, cultivate, extract or exploit natural resources.

1 artikla
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2. Kasite "tuotto" tarkoittaa sijoituksen
tuottamaa rahaa ja erityisesti, mutta ei pelkastaan, siihen kuuluvat voitot, korot, paaomatuotot, osingot, rojaltit ja palkkiot.
3. Kasite "sijoittaja" tarkoittaa
a) luonnollista henkiloa, jonka asema sopimuspuolen kansalaisena johtuu taman sopimuspuolen laeista, tai
b) oikeushenkilOa, yhteenliittymaa, yritysta
tai yhdistysta, joka on muodostettu tai perustettu tuon sopimuspuolen lakien mukaisesti.
4. Kasite "alue" tarkoittaa kaikkia maa- ja
vesialueita, mukaan lukien merivyohykkeet,
joihin nahden sopimuspuolella kansainvalisen oikeuden mukaan on taysivaitaiset oikeudet tai tuomiovalta.
5. Muutokset siinii muodossa, jossa varallisuudet on sijoitettu tai jiilleensijoitettu, eiviit muuta niiden luonnetta sijoituksena.

(2) The term "Returns" means the
amounts yielded by an investment and in
particular, though not exclusively, includes
profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees.
(3) The term "Investor" means
(a) any physical person deriving its status
as a national of the Contracting Party from
the laws of that Contracting Party, or
(b) any legal person, corporation, firm or
association incorporated or constituted under
the laws of that Contracting Party.
(4) The term "Territory" means all the
land and sea area including the maritime
zones over which the Contracting Party
exercises, in accordance with international
law, sovereign rights or jurisdiction.
(5) Any alteration of the form in which
assets are invested or reinvested does not
affect their character as an investment.

2 artikla
Sijoitusten edistaminen ja suojaaminen
1. Sopimuspuolet rohkaisevat alueellaan
toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksia
ja luovat suotuisat edellytykset sellaisille
sijoituksille.
2. Sopimuspuolen sijoittajien sijoituksille
myonnetaiin aina tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu ja ne nauttivat tiiyttii suojaa ja turvallisuutta isiintiiosaptiolen alueella.
Isiintiiosapuoli ei milliiiin kohtuuttomiIla tai
syrjivillii toimenpiteillii hiiiritse alueellaan
toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoitusten
johtamista, ylliipitoa, kiiyttoii, hyodyntamistii
tai luovutusta.

Article 2
Promotion and Protection of Investments
(1) Each Contracting Party shall in its territory encourage investments by investors of
the other Contracting Party and create favourable conditions for such investments.
(2) Investments by investors of one Contracting Party shall at all times be accorded
fair and equitable treatment and shall enjoy
full protection and security in the territory of
the host Party. The host Party shall in no
way in its territory by unreasonable or discriminatory measures impair the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of the investments by investors of the
other Contracting Party.

3 artikla
Sijoitusten kohtelu
1. IsiinUiosapuolen tulee aluellaan kohdella
toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksia
tavalla, joka on viihintiian yhtii suosiollinen
kuin se kohtelu, jonka se myontaa omien
kansalaisten sijoituksille tai sijoituksille mista tahansa kolmannesta valtiosta.
2. Isiintiiosapuolen tulee alueellaan kohdella toisen sopimuspuolen sijoittajia sijoitusten
johtamisen, kiiyton, hyOdyntamisen tai luovutuksen suhteen tavalla, joka on viihintaan
yhta suosiollinen kuin se kohtelu, jonka se
myontiia omille sijoittajilleen tai sijoittajille
misHi tahansa kolmannesta valtiosta.

Article 3
Treatment of Investments
(1) The host Party shall in its territory
subject investments by investors of the other
Contracting Party to treatment no less favourable than that which it accords to investments of its own nationals or to investments of any third state.
(2) The host Party shall in its territory
subject investors of the other Contracting
Party, as regards their management, use, enjoyment or disposal of their investments, to
treatment no less favourable than that which
it accords to its own investors or to Investors of any third state.
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4 artikla
Menetysten korvaaminen
1. Sopimuspuolen sijoittaja, jonka sijoituk-.
sille isantaosapuolen alueella aiheutuu menetyksia sodasta tai muusta aseellisesta selkkauksesta, vallankumouksesta, kansallisesta
hatatilasta, kansannoususta tai kapinasta, on
oikeutettu saamaan isantaosapuolelta sellaisen ennalleen palauttamisen, vahingonkorvauksen, hyvityksen tai muun jarjestelyn,
joka on vahintaan yhta suosiollinen kuin se,
jonka isantaosapuoli myontaa omille sijoittajilleen tai minka tahansa kolmannen valtion
sijoittajille.
2. Sen estamatta, mita taman artiklan 1
kappaleessa maarataan, sopimuspuolen sijoittajalle, jolle aiheutuu mainitussa kappaleessa tarkoitettuissa tilaisuuksissa menetyksia isantaosapuolen alueella johtuen isantaosapuolen asevoimien tai viranomaisten suorittamasta omaisuuden pakko-otosta julkisiin
tarpeisiin tai tuhoamisesta, isantaosapuoli
myontaa valittoman, riittavan ja tosiasiallisen korvauksen, ellei menetys aiheutunut
taistelutilanteessa.
5 artikla
Pakkolunastus
1. Sopimuspuolen sijoittajien sijoituksia
isantaosapuolen alueella ei saa pakkolunastaa tai kansallistaa eika niihin saa kohdistaa
valittomia tai valillisia toimenpiteita, joilla
on vastaava vaikutus kuin pakkolunastamisella tai kansallistamisella ("pakkolunastus"),
paitsi: yleisen edun vuoksi; syrjimattomyyden pohjalta; maksamalla valiton, riiWiva ja
tosiasiallinen korvaus; ja asianmukaisia laillisia menettelytapoja noudattaen.
2. Korvausten tulee vastata pakkolunastetun sijoituksen oikeudenmukaista markkinaarvoa valittomasti ennen kuin pakkolunastustoimenpide suoritettiin taikka tuli tunnetuksi,
sen mukaan mika tapahtui aikaisemmin;
maaritys ja suoritus tapahtuu vapaasti vaihdettavassa valuutassa sina hetkena vallinneeseen markkinakurssiin; korvaukseen tulee
myos sisaltya Lontoon pankkienvalisen tarjouskoron (Libor) mukainen korko laskettuna pakkolunastuksen paivamaarasta.
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Article 4
Compensation for Losses
(1) An investor of one Contracting Party
whose investments suffer losses owing to
war or other armed conflict, revolution, a
state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the host Party,
shall be accorded by the host Party treatment, as regards restitution, indemnification,
compensation or other settlement, no less
favourable than that which the host Party
accords to its own investors or to investors
of any third state.
(2) Without predjudice to paragraph (1) of
this Article, an investor of one Contracting
Party whose investments in any of the situations referred to in that paragraph, suffer
losses in the territory of the host Party resulting from requisitioning or destruction by
the forces or authorities of the host Party,
and the loss was not caused in combat action, shall be accorded by the host Party
prompt, adequate and effective restitution or
compensation.
Article 5
Expropriation
(1) Investments by investors of one Contracting Party in the territory of the host Party shall not be expropriated or nationalized
either directly or indirectly through measures
tantamount to expropriation or nationalization ("expropriation") except: for a public interest; in a non-discriminatory manner; upon
payment of prompt, adequate and effective
compensation; and in accordance with due
process of law.
(2) Compensation shall be equivalent to
the fair market value of the expropriated
investment immediately before the expropriatory action was taken or became known,
whichever is earlier; be calculated and transferred in a freely convertible currency on the
basis of the prevailing market rate of exchange at that time; include interest at London Interbank Offered Rate (Libor) from the
date of expropriation.
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6 artikla
Vapaat sUrrot
1. Isantaosapuoli sallii toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksiin liittyvien maksujen vapaan siirron alueelleen ja alueeltaan.
Siirtojen vapaus kasittaa muun muassa alkuperaisen paaoman tai sijoituksen lopettami~esta syntyneet saatavat, tuotot, sitoumuksista syntyvat maksut, velkojen takaisinmaksun,
rojaltit, lisenssi- tai toimilupamaksut kuten
myos ulkomailta palkatun henkilokunnan
nettotulot, riitojen jiirjestelysta johtuvat maksut seka 4 ja 5 artikloissa tarkoitetut korvaukset.
2. Tassa artiklassa tarkoitetut siirrot suoritetaan viipymatta ja vaihdettavassa valuutassa. Siirrot suoritetaan siirtopaivana vallitsevaan valittomien kauppojen markkinakurssiin.

Article 6
Free Transfer
(l) The host Party shall allow investors of
the other Contracting Party the free transfer
into and out of its territory relating to an
investment. The free transfer shall, inter alia,
include initial capital or the proceeds from
the liquidation of an investment, returns,
payments under contract, payment or repayment of loans, royalties, licences, concessions as well as net earnings of expatriate
personnel, payments arising out of the settlement of disputes, and compensation paid
pursuant to Articles 4 and 5.
(2) Transfers under this Article shall be
effected without delay and in a convertible
currency. Transfers shall be made at the spot
market rate of exchange applicable on the
date of transfer.

7 artikla
Poikkeukset
1. Taman sopimuksen maiiraykset, jotka
Iii tty vat sopimuspuolen tai minka tahansa
kolmannen valtion sijoittajille myonnettavaan suotuisimpaan kohteluun, eivat tarkoita
sita, etta isantaosapuoli olisi velvoitettu
myontamaan toisen sopimuspuolen sijoittajilIe etuja siita kohtelusta, etuoikeuksista tai
erivapauksista, joka johtuu:
a) alueellisesta taloudellisesta jarjestOsta
tai tulliliitosta, jossa isantaosapuoli on mukana tai mahdollisesti liittyy; tai
b) kansainvalisesta sopimuksesta tai jiirjestelysta, joka liittyy kokonaan tai osittain verotukseen, tai kotimaisesta lainsaadannosta,
joka liittyy kokonaan tai osittain verotukseen.
2. Taman sopimuksen maaraykset eivat
vaikuta sellaisiin sopimuspuolen oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat monenvalisesta sijoituksia koskevasta sopimuksesta
tai yleissopimuksesta, jonka osapuoli isantaosapuoli on tai mahdollisesti siihen liittyy.

Article 7
Exceptions
(1) The provisions of this Agreement, relative to the granting of treatment no less favourable than that accorded to investors of
either Contracting Party or of any third state, shall not be construed so as to oblige the
host Party to extend to investors of the other
Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:
(a) any regional economic organisation or
customs union of which the host Party is or
may become a party,
(b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation
or any domestic legislation relating wholly
or mainly to taxation.

8 artikla
S ijoittajan ja isiintiiosapuolen valiset nidat

Article 8
Disputes between an Investor and the host
Party
(1) Disputes between an investor of one
Contracting Party and the host Party relating
to an investment by an investor of the Contracting Party in the territory of the host Party should be settled amicably_

1. Sopimuspuolen sijoittajan ja isantaosapuolen valiset riidat, jotka liittyvat toisen
sopimuspuolen sijoittajan sijoitukseen isantaosapuolen alueella, tulisi selvittaa sovinnollisesti.

(2) The provisions of this Agreement shall
not affect the rights and obligations of a
Contracting Party resulting from a multilateral convention or treaty related to investments of which the host Party is or may become a party_
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2. Jos Hillaista riitaa ei siten voida selvittaa
kuuden kuukauden kuluessa siita, kun jompikumpi riidan osapuoli vaati sovinnollista
selvittamista, sijoittaja voi alistaa asian tilapiiiselle valimiesoikeudelle, joka asetetaan,
elleivat riidan osapuolet muuta sovi, Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvalisen kauppaoikeuden komitean (UNCITRAL) valimiesmenettelysaant6jen mukaisesti.
3. Siina tapauksessa, etta molemmat sopimuspuolet ovat valtioiden ja toisten valtioiden kansalaisten valisia sijoituksia koskevien
riitaisuuksien ratkaisemisesta Washingtonissa
18 paivana maaliskuuta 1965 allekirjoitettavaksi avatun yleissopimuksen osapuolia, sijoittaja voi jattaa riidan ratkaistavaksi sovittelu- tai valimiesmenettelylHi. sijoituksia koskevien riitaisuuksien ratkaisukeskukselle
(ICSID).
4. Tuomio on riidan osapuolille 10puIIinen
ja sitova. Se pannaan taytant66n kansallisen
lain mukaan.
9 artikla
Sopimuspuolten valiset riidat
1. SopimuspuoJten valiset riidat, jotka koskevat taman sopimuksen tulkintaa tai'soveltamista, tulisi mikali mahdollista, ratkaista
neuvotteluteitse.
2. Jos riitaa ei nain saada ratkaistua kuuden kuukauden kuluttua siita paivasta, kun
toinen sopimuspuoli oli vaatinut neuvotteluja, voi kumpikin sopimuspuoli toiselle sopimuspuolelle osoitetulla kirjallisella iImoituksella alistaa asian kansainvalisen valimiesoikeuden ratkaistavaksi kansainvalisen oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti.
Valitystuomio on lopullinen ja molempia
sopimuspuolia sitova.
10 artikla

Sijaantulo
Jos sopimuspuoIi tai sen valtuuttama laitos
suorittaa sijoittajalleen maksun takauksen
perusteella, jonka se on myontanyt toisen
sopimuspuolen alueella olevan sijoituksen
osalta ei-kaupallisten riskien varalta, isantaosapuoli hyvaksyy kaikkien sellaisesta sijoituksesta johtuvien oikeuksien ja vaatimusten
siirtymisen, lain tai laillisen siirron nojalla,
edelliselle sopimuspuolelle, ja hyvaksyy, etta
edellinen sopimuspuoli tai sen valtuuttama
elin on sijaantulon perusteella oikeutettu har-
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(2) If such a dispute cannot thus be settled
within a period of six months from the date
at which either party to the dispute requested amicable settlement, the investor may
submit the case to 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) In the event both Contracting Parties
are parties to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States
and Nationals of other States, opened for
signature at Washington on 18 March 1965,
the investor may submit the case for settlement by conciliation or arbitration to the
International Centre for Settlement of Investment Disputes (lCSID).
(4) The award shall be final and binding
for the parties to the dispute and shall be
executed according to national law.
Article 9
Disputes between the Contracting Parties
(I) Disputes between the Contracting Parties concerning the application or interpretation of this Agreement shall, if possible, be
settled through negotiations.
(2) If such a dispute cannot thus be settled
within six months from the date at which
either Contracting Party requested negotiations, either Contracting Party may by
written notice to the other Contracting Party
submit the matter to international arbitration
according to general principles of international law. Such arbitral award shall be final
and binding upon the Contracting Parties.
Article 10
Subrogation
If a Contracting Party or its designated
agency makes a payment to its own investor
under a guarantee against non-commercial
risks it has accorded in respect of an investment in the territory of the other Contracting
Party, the host Party shall recognize the assignment, whether under the law or pursuant
to a legal transaction, to the former Contracting Party, of all the rights and claims
resulting from such an investment, and shall
recognize that the former Contracting Party
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joittamaan naita oikeuksia ja toteuttainaan
naita vaatimuksia samassa laajuudessa kuin
alkuperainen sijoittaja.

or its designated agency is entitled to exercise such rights and enforce such claims by
virtue of subrogation, to the same extent as
the original investor.

11 artikla

Article 11

Sopimuksen soveltaminen
Tata sopimusta sovelletaan kaikkiin seka
ennen taman sopimuksen voimaantuloa etta
sen jalkeen tehtyihin sijoituksiin, mutta sita
ei sovelleta sijoituksia koskevaan riitaan,
joka on syntynyt, tai vaatimukseen, joka on
ratkaistu ennen sopimuksen voimaantuloa.

Application of the Agreement
This Agreement shall apply to all investments, whether made before or after its entry into force, but shall not apply to any dispute concerning an investment which arose,
or any such claim which was settled before
its entry into force.

12 artikla

Article 12

Loppum aaraykset
1. Tama sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentena paivana siita paivasta,
joHoin sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, etta niiden perustuslailliset edellytykset taman sopimuksen voimaantulolle on
taytetty.
2. Tama sopimus on voimassa viisitoista
vuotta. Sen jalkeen se on voimassa kaksitoista kuukautta siita paivasta, kun sopimuspuoli on kirjallisesti ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle paatoksestaan irtisanoa tama
sopimus.

Final Clauses
(1) This Agreement shall enter into force
on the thirtieth day after the day on which
the Contracting Parties have notified each
other that their constitutional requirements
for the entry into force of this Agreement
have been fulfilled.
(2) This Agreement shall remain in force
for a period of fifteen years. Thereafter it
shall remain in force for twelve months
from the date on which either Contracting
Party has in writing notified the other Contracting Party of its decision to terminate
this Agreement.
(3) In respect to investments made prior to
the date when the notice of termination of
this Agreement becomes effective, the provisions of Articles 1 to 11 remain in force
for a further period of fifteen years from the
date of notification referred to in paragraph
(2) of this Article.

3. Niiden sijoitusten osalta, jotka on tehty
ennen sita paivaa, jolloin taman sopimuksen
irtisanomisilmoitus tuli voimaan, 1-1 I artiklan maaraykset ovat voimassa viela viisitoista vuotta taman artiklan 2 kappaleessa
tarkoitetun ilmoituksen paivamaarasta lukien.
Tehty Helsingissa 25 paivana elokuuta
1995 kahtena alkuperaiskappaleena englannin kielella.

Done at Helsinki on 25 August 1995 in
two originals in the English language.

Suomen tasavallan
hallituksen puolesta

For the Government of
the Republic of Finland
Ole Norrback

Ole Norrback
Moldovan tasavallan
hallituksen puolesta

Mihai Popov

For the Government of
the Republic of Moldova
Mihai Popov

