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Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện đầu tư của các nhà đầu tư của 

một Bên ký kết trên lãnh thổ của Bên ký kết kia. Cho rằng việc khuyến khích và bảo hộ 

đầu tư sẽ thúc đẩy sự hợp tác cùng có lợi về kinh tế- thương mại và khoa học - kỹ thuật. 

Hai bên đã thoả thuận như sau:  

 

Điều 1 

1. Trong Hiệp định này:  

a.Thuật ngữ " nhà đầu tư ´có nghĩa là bất kỳ thể nhân nào là công dân của một 

Bên ký kết và bất kỳ pháp nhân nào được thành lập phù hợp với luật pháp của 

Bên ký kết đó. 

 

Điều 2 

1. Mỗi bên ký kết sẽ khuyến khích các nhà đầu tư của Bên ký kết kia tiến hành 

đầu tư trên lãnh thổ của mình và cho phép thực hiện các đầu tư đó phù hợp 

với luật pháp của mình.  

2. Mỗi Bên ký kết, theo luật pháp của mình, bảo đảm một sự bảo hộ hoàn toàn 

và vô điều kiện về mặt pháp lý đối với đầu tư của các nhà đầu tư của các nhà 

đầu tư của Bên ký kết kia. 

 

Điều 3 

Mỗi bên ký kết, theo luật pháp của mình đối với đầu tư của nhà đầu tư Bên ký kết kia và 

các hoạt động có liên quan đến đầu tư một chế độ công bằng, thoả đáng, loại trừ việc áp 

dụng những biện pháp có tính chất phân biệt mà có thể cản trở việc quản lý và thực hiện 

các đầu tư. 

Chế độ được nêu ở mục 1 điều này sẽ không kém thuận lợi so với chế độ dành cho đầu tư 

và hoạt động liên quan đến đầu tư của các nhà đầu tư của nước mình phù hợp với luật 

pháp của Bên ký kết mà trên lãnh thổ của Bên ký kết đó đang tiến hành đầu tư hoặc so 

với bất kỳ nhà đầu tư nước thứ ba nào.  

Mỗi bên ký kết dành cho mình quyền quyết định các ngành và quyết định các ngành và 

lĩnh vực hoạt động đó có thể loại trừ hoặc hạn chế sự hoạt động của các nhà đầu tư nước 

ngoài. 

Chế độ nước được hưởng quyền ưu đãi nhất được quy định phù hợp với mục 2 điều này 

sẽ không áp dụng cho những ưu đãi mà Bên ký kết đang dành cho hoặc sẽ dành cho. 

 

Điều 4 

 

Đầu tư của các nhà đầu tư của một Bên ký kết tiến hành trên lãnh thổ của Bên ký kết kia. 

Sẽ không bị quốc hữu hoá hoặc chịu các biện pháp có hậu quả tương tự như quốc hữu 

hoá ( sau đây gọi là " quốc hữu hoá "), trừ các trường hợp khi các biện pháp đó được áp 

dụng vì lợi ích xã hội, theo trình tự luật pháp, không phân biệt đối xử và được bồi thường 

nhanh chóng, tương ứng có hiệu quả. Việc bồi thường phải phù hợp với gía trị thực tế của 



đầu tư bị quốc hữu hoá ngay trước thời điểm khi đã thông báo chính thức về việc thực sự 

thực hiện hoặc sẽ đưa ra quốc hữu hoá. Khoản bồi thường sẽ được trả không chậm trễ 

bằng đồng tiền tự do chuyển từ lãnh thổ bên ký kết này sang lãnh thổ của Bên ký kết kia. 

Trong thời gian trước khi trả bồi thường, sẽ tính lãi theo lãi suất của Bên ký kết mà ở đó 

đầu tư thực hiện. 

 

Điều 5 

 

Mỗi Bên ký kết bảo đảm cho các nhà đầu tư của Bên ký kết kia, sau khi trả các thuế và lệ 

phí tương ứng, được chuyển tự do ra ngoài lãnh thổ các thanh toán liên quan tới đầu tư 

bằng bất kỳ đồng tiền tự do chuyển đổi nào, cụ thể là : 

a. Các thu nhập như đã quy định ở điểm c mục 1 điều 1 của Hiệp định này:  

b. Các khoản trả tiền vay mà hai Bên ký kết công nhận là đầu tư:  

c. Các khoản mà nhà đầu tư thu được do việc thanh lý toàn bộ hoặc một phần, hoặc do 

chuyển nhượng đầu tư:  

d. Các khoản bồi thường được quy định ở điều 4 Hiệp định này.  

 

Điều 6 

 

Các tranh chấp giữa một Bên ký kết và nhà đầu tư của Bên ký kế kia phát sinh từ việc 

thực hiện đầu tư: Bao gồm cả những tranh chấp về phạm vi, điều kiện hoặc trình tự trả 

bồi thường, sẽ có thể được giải quyết thông qua thương lượng. 

Nếu bằng cách đó, việc tranh chấp không được giải quyết trong vòng 6 tháng kể từ khi 

phát sinh thì việc tranh chấp đó có thể đưa ra : 

a. Toà án có thẩm quyền hay trọng tài của Bên ký kết mà tại đó đầu tư đang thực hiện.  

b. Cơ quan trọng tài của Phòng Thương mại Stockholm;  

c. Toà án trung gian "ad- hoc" phù hợp với quy chế Trọng tài của Uỷ ban Liên Hợp quốc 

về luật thương mại quốc tế ( UNCITRAL).  

 

Điều 7 

 

Các bên ký kết, theo đề nghị của bất kỳ Bên ký kết nào, có thể tiến hành tư vấn về các 

vấn đề liên quan tới việc giải thích hoặc áp dụng Hiệp định này. 

 

Điều 8 

 

1. Các tranh chấp giữa các Bên ký kết về việc giải thích và áp dụng Hiệp định này sẽ 

được giải quyết thông qua thương lượng.  

Nếu như bằng cách đó, vụ tranh chấp không được giải quyết thì theo đề nghị của 

một Bên ký kết, vụ tranh chấp sẽ được chuyển xem xét ở một toà án trung gian. 

2.  Toà án trung gian được thành lập riêng cho mỗi một trường hợp cụ thể. Mỗi Bên 

ký kết chỉ định một thành viên của toà án, đồng thời cùng cử một công dân của 

nước thứ 3 làm chủ tịch toà án. Các thành viên của toà án. Các thành viên của toà 

án cần được cử trong vòng hai tháng. Còn chủ tịch toà án trong vòng ba tháng kể 

từ thời điểm khi một Bên ký kết thông báo về ý định chuyển việc tranh chấp ra 

xem xét toà án trung gian. 



 

Điều 9 

 

Hiệp định này sẽ được áp dụng đối với tất cả các đầu tư thực hiện sau khi Hiệp định có 

hiệu lực, kể cả những đầu tư được thực hiện trên lãnh thổ của các Bên ký kết có từ trước 

khi Hiệp định này có hiệu lực với điều kiện các đầu tư như vậy được đăng ký phù hợp với 

luật pháp đầu tư nước ngoài của Bên ký kết mà trên lãnh thổ Bên ký kết đó nhưng đầu tư 

thực hiện. 

 

Điều 10 

 

1. Hiệp định này có hiệu lực vào ngày thứ 30 sau khi các Bên ký kết thông báo cho nhau 

bằng văn bản về việc hoàn thành những thủ tục cần thiết cho thủ tục pháp lý này.  

2. Hiệp định này được ký kết với thơì hạn 15 năm. Hiệp định này mặc nhiên được gia hạn 

thêm 5 năm mỗi lần, nếu một Bên ký kết không thông báo bằng văn bản cho Bên ký kết 

kia chậm nhất là 12 tháng trước khi hết thời hạn tương ứng về ý định của mình kết thúc 

Hiệp định này.  

3. Đôi với các đầu tư được thực hiện trước ngày kết thục Hiệp định này thì các quy định 

của Hiệp định này sẽ còn có hiệu lực trong vòng 15 năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc 

Hiệp định này.  

Làm tại Matxcơva ngày 16 tháng 6 năm 1994 thành hai bản bằng tiếng Việt và tiếng Nga, 

cả hai bản có giá trị ngang nhau.  

 

 


