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Høringsuttalelse - modell for investeringsavtaler
Vi viser til departementets høringsbrev av 8. januar 2008 vedrørende ovennevnte høring.
Det er en prioritert

oppgave for Advokatforeningen

å drive rettspolitisk

arbeid gjennom

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.
Advokatforeningen

ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans

med fokus på

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.
I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspe rt organ. Årsaken til at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.
I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt
lovutvalget for nærings- og forbrukerrett. Lovutvalget består av Kristin Veierød (leder); Audun L.
Bollerud, Henrik A. Jensen,

Anne Cathrine Røed og Hilde Ulland

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:
1.

Sakensbakgrunn

En investeringsavtale

er en avtale som inngås mellom Norge og en fremmed stat for å beskytte

norske investeringer i dette landet. Avtalene er gjensidige, men har spesielt nytte for norske
bedrifter som etablerer seg i land som er ustabile.
Norge har ikke inngått slike avtaler siden midten av 9o-tallet fordi virkningene slike avtaler har
for utenlandske bedrifter som investerer i Norge har vært uklar.
Da manglende investeringsavtaler med stater gir norsk næringsliv dårligere beskyttelse enn andre

fremmede stater samt det faktum at slike avtaler har svært positive virkninger for utvikling i
utviklingsland, er det et ønske å starte og inngå slike avtaler igjen.
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2.

Generelt om investeringsavtaler

Advokatforeningen mener på generelt grunnlag at formålet med s.k. investeringsavtaler med
andre stater kan være et godt virkemiddel for å oppnå større handel, med de positive
følgevirkninger dette har.
Advokatforeningen anser likevel at slike avtaler reiser relativt kompliserte juridiske spørsmål
knyttet til gjennomføringen av disse i forhold til gjeldende nasjonalt regelverk, allerede gjeldende
bilaterale avtaler samt håndheving av slike avtaler.
Overnevnte risikomomenter er også uttrykkelig bemerket i høringsbrevet, men vurderes likevel
som akseptable i forhold til den nytte slike avtaler kan ha. Advokatforeningen har ingen
holdepunkter eller erfaringsbakgrunn for å vurdere dette annerledes, men her vil også tiden vise
hvor reelle de påpekte risikomomenter vil kunne bli.
Her nevnes spesielt at gjennomføringen av slike investeringsavtaler i betydelig grad vil avhenge
av hvem som faktisk er motpart. I høringsbrevet

nevnes spesielt at slike investeringsavtaler

kan

være et godt virkemiddel til å fremme handel og samarbeid med mindre utviklede land. I den
grad slike land også ligger etter i forhold til lovverk som sikrer demokratiske rettigheter, helse og
miljø m.v., vil dette mest sannsynelig

Utkast til modell for investe

også påvirke gjennomføringen

av en investeringsavtale.

ringsavtale

Utkastet til modell for investeringsavtale

er gjennomgått

av Advokatforeningen

og synes

umiddelbart som et godt utgangspunkt for individuelle tilpasninger i det enkelte tilfelle hvor
partene starter forhandlinger om inngåelse av en slik avtale.
Avtalen tar opp, avklarer og regulerer de vanskelige juridiske spørsmålene som slike avtaler reiser
på en god måte. Her nevnes spesielt forholdet til nasjonale skatteregler, vilkår for likebehandling,
forholdet til andre gjeldende avtaler m.v.
Spesielt viktig er også at det i avtaleverket er gode ordninger for gjennomføring av tvister,
herunder hvilke regler voldgift skal gjennomføres etter, frister for klage samt generelle
prosessregler for en ryddig gjennomføring av tvistesaker.
Advokatforeningen har etter en gjennomgang av det norske utkastet til modell for
investeringsavtale ingen konkrete merknader til de enkelte avtalepunktene. Disse synes i all
hovedsak som vel funderte og de antas at de i betydelig grad bygger på tidligere lignende avtaler.
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