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TEXTE LITUANIEN ]

ARGENTINOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBi.S
IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBgS
SUTARTIS
DPL INVESTICIJJ SKATINIMO IR ABIPUSEIS APSAUGOS

Argentinos Respublikos Vyriausyb6 ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb6,
toliau vadinamos "Susitarian~iosiomis Salimis",
nor~damos pltoti ekonomin i bendradarbiavim4 tarp abiejq galiq,
siekdamos sukurti palankias stlypas vienos Susitarianiosios
investitorii investicijoms kitos SusitarianZiosios Salies teritorijoje,

Salies

pripaiindamos, kad tokill investicijq skatinimas ir apsauga, remiantis gia
Sutartimi, skatins individualaus verslo iniciatyvq ir pakels abiejq Valstybiq
klestejim,
susitar6:

1 straipsnis
Sqvokos
Sios Sutarties tikslais:

(1) S~voka "investicija" reiskia bet kurios rolies turt4, apibrOit4
SusitananZiosios Salies, kurios teritorijoje atlikta investicija, istatymais ir kitais
teisw aktais, ir investuot4 vienos Susitarianiosios Salies investitoriaus kitos
Susitarian~iosios Salies teritorijoje pagal pastarosios istatymus. Tai ypat, nors ne
i'simtinai, apima:
(a) kilnojama** ir nekilnojamaj i turt, taip pat bet kurias
nuosavybes teises, tokias kaip hipoteka, uistatas ir turto arestas;
akcijas, dalis bendrov~s
(b)
bendrovese formas;

kapitale ir kitas dalyvavimo

(c) pretenzijas i pinigus ir i ekonomin vertj turiniq veikl;
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(d) intelektualins nuosavybes teises, ypa6 iskaitant autorines teises,
patentus, pramoninius pavyzdius, prekil ienklus, prekybinius pavadinimus,
techninius procesus, know-how ir goowill;
(e) verslo koncesijas, suteiktas istatymu ar pagal sutart, iskaitant
koncesijas gamtiniq igtekliq "valgybai, apdirbimui, gavybai ar eksploatacijai.
Bet koks investuoto turto formos pakeitimas neturi itakos investicijos kaip
tokios traktavimui su s4yga, kad tas pakeitimas yra padarytas pagal investicij4
priimanbiosios Susitarian iosios Salies istatymus ir kitus teises aktus.

Si Sutartis yra taikoma vienos Susitarianiosios Salies investitoril
investicijoms, atliktoms kitos Susitarian6osios Salies teritorijoje prieg isigaliojant
iai Sutariai ar po jos jsigaliojimo, su slyga, kad tokios investicijos buvo atliktos
pagal galiojancius priimanciosios Susitananiosios alies istatymus ir kitus teisis
aktus. Taiau gios Sutarties nuostatos n~ra taikornos bet kuriam gin~ui,
pretenzijai ar nesutarimams, kilusiems iki jos isigaliojimo.
(2) Sqvoka "investitorius" reigkia:
(a) bet kuri fizin i asmen i, kuris yra Susitarian iosios Salies pilietis
pagal jos istatymus;
(b) bet kuri akio subjektq, jstei&t4 pagal Susitarian~iosios Salies
galiojan~ius istatymus ir turinti savo buvem tos Susitarian~iosios Salies
teritorijoje; ir
(c) bet kuri ukio subjekt4, isteigt4 pagal bet kurios valstybes
istatymus,
Susitarianiosios Salies fiziniq asmemn ar 1klo subjekttq,
kontroliuojam4
turin.&
savo buvemi
Susitarian~iosios Salies teritorijoje ir vykdanij savo
pagrindinq ekonominq veikl4 tos Susitarian~iosios Salies teritorijoje.
(3) Sios Sutarties nuostatos n6ra taikomos investicijoms, atliktoms fizinih
asment, kurie yra vienos Susitarian~iosios Salies 1ilieiai, kitos Suisitarian~iosios
Salies teritorijoje jeigu tokie asmenys investavimo metu gyveno pastarojoje
Susitarianiojoje galyje daugiau negu dvejus metus, su stlyga, jeigu n6ra irodoma,
kad tokia investicija yra uisienio kilmes.
(4) S4voka "pajamos" reiskia visas ig investicijq gautas sumas, tokias kaip
pelnas, dividendai, palukanos, autoriniai honorarai ir kitos einamosios iplaukos.
(5) Sqvoka "teritorija" kiekvienos Susitariandiosios Salies ativilgiu reiskia
jos teritorij, taip pat teritorinj jlr1 ir tuos jaros plotus, iskaitant jtlros dugn4 ir
podirvj,kuriuose Susitarian-ioji Sails pagal tarptautinq teisq gali naudotis
ygamtinit4 igtekliq tyrin~jimo eksploatacijos ir saugojimo suvereniomis teis6mis ar
jurisdikcija.

2 straipsnis
Investicij4 skatinimas
Kiekviena Susitarianeioji
Salis
skatina
savo
teritorijoje kitos
Susitarianiosios Salies investitoriq investicijas ir pagal savo jstatymus ir kitus
teis&s aktus priima tokias investiciias.
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3 straipsnis
Investicijq apsauga
(1) Kiekviena Susitarian6ioji Salis visada uitikrina teising4 ir lygiaverti
kitos Susitanian~iosios Salies investitoriq investicij traktavim4 ir netaiko
nepateisinamq ar diskrimninuojaniq priemonil jq valdymui, palaikymui,
panaudojimui, pasinaudojimui ar disponavirnui.
(2) Kiekviena Susitarianoji Safis suteikia visigk4 teisinj apsaug
investicijoms, atliktoms jos teritorijoje, ir traktuoja jas ne maziau palankiai negu
savq investitoriq investicijas ar tre iqjq Valstybiq investitori4 investicijas.
(3) Nepaisant gio straipsnio 2 dalies nuostatl, didiiausio palankumo
statusas nera taikomas privilegijoms, kurias bet kuri Susitarianaoji Sais suteikia
treCiosios Valstybes investitoriams d~l esamo ar basimo dalyvavimo muitq
sajungoje, bendrojoje rinkoje, laisvos prekybos zonoje, ekonomineje sqjungoje ar
kitose regioninio ekonominio bendradarbiavimo formose.
(4) Sio straipsnio 2 dalies nuostatos n6ra sudarytos taip, kad jpareigotq
vienq Susitarian~iajq Salj taikyti kitos Susitariancosios Sahes investitoriams
traktavim4, lengvatas ar privilegijas, kylan ias d~l tarptautini4 sutariq, visitkai
ar dalinai susijusi su apmokestimmu.
(5) Sio straipsnio 2 dalies nuostatos n~ra sudaromos taip, kad
Susitarianziosios Salies investitoriams butq suteiktas traktavimas, lengvatos ar
privilegijos, kylan'ios del koncesinio finansavimo dvialiq sutari, sudarytq
Argentinos Respublikos su Italijos Respublika 1987 m. gruodiio 10 d. ir su
Ispanijos Karalyste 1988 m. bidelio 3 d.

4 straipsnis
Ekspropriacija ir kompensacija
(1) Nei viena Susitarianqioji Salis nesiima jokiq nacionalizacijos ar
ekspropriacijos priemoniq ar bet kuri4 kiti priemoniq, turin~iq toki pat poveik,
savo teritorijoje esan'ioms kitos Susitariandiosios Salies investitoriams
priklausan~ioms investicijoms, igskyrus tuos atvejus, kai tokiq priemoniq yra
imamasi visuomen~s interesams, nediskriminaciniu pagrindu ir istatymq nustatyta
tvarka. Priemones lydi greita, adekvati ir veiksminga kompensacija. Tokia
kompensacija turi atitikti eksproprijuotos investicijos rinkos vertq, esan~iq prieg
pat ekspropriacijl arba prieg tai, kai i tapo viegai zinoma; i j4 leina palukanos
nuo ekspropriacijos datos, apskaikiuotos pagal normaIl komercinj kursq; ji yra
igmokama nedelsiant, veiksmingai realizuojama ir laisvai pervedama.
(2) Bet kurios Susitarian~iosios Salies investitoriams, kurie. patyre
nuostolius kitos SusitarianZiosios Salies teritorijoje d6l karo ar kito ginkluoto
konflikto, ypatingos pad~ties ivedimo, maigto, sukilimo ar riaugi4, dMl nuostoliq
atlyginimo, padengimo, kompensacijos ar kito atsiskaitymo, yra suteikiamas
traktavimas ne maziau palankus negu saviems investitoriams ar bet kurios
tre~iosios Valstybes investitoriams.
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(3) Investitoriai, kuriq turtas eksproprijuojamas, turi teis
pagal
eksproprijuojaniosios Susitarianiosios Salies istatymus i neatideliotin4 tos
Susitanfanliosios Salies teisminiq ar kitq nepnklausomq institucijq atliekam
perirq, nustatyti, ar tokia ekspropriadja tr jos kompensacija atitinka io
straipsmo prmcipus.

5 straipsnis
Pervedimai
(1) Kiekviena Susitarian~ioji Salis kitos Susitarian~iosios Salies
investitoriams leidia neribotai pervesti investicijas ir pajamas, o ypaZ, nors ne
iimtinai:
pl6tojimui;

(a) kapital

ir
ir papildomas sumas, butinas investicijq palaikymui

(b) pajamas, pelnq, pallikanas, dividendus ir kitas einamqsias
iplaukas;
(c) 1 as, skirtas reguliariai gaunamoms ir dokumentais
iformintoms, su konkrefiomis investicijomis tiesiogiai susijusioms, paskoloms
apmokuti;
(d) autorinius honorarus ir mokujimus;
(e) pajamas, gautas it investicijos dalinio ar visitko pardavimo ar
likvidavimo;
(f) kompensacijas, nurodytas 4 straipsnyje;
(g) vienos Susitarian~iosios Salies pilie~q uidarbius, kuriems yra
leidiiama dirbti su investicija kitos Susitarian~iosios Salies teritorijoje.
(2) Pervedimai, ivykdius visus mokestinius isipareigojimus, atliekami
nedelsiant laisvai konvertuojama valiuta pagal pervedimo dien4 taikom4
normalq valiutos keitimo kurs4 ir pagal Susitarianziosios Salies, kurios teritorijoje
atikta mvesticija, nustatyt4 tvark4, kuri nepaleidiia giame straipsnyje i~d~stytt
teishl esmes.

6 straipsnis
Subrogacija
(1) Jeigu Susitarianioji Salis ar jos paskirta agentura apmoka bet kuriam
savo investitoriui pagal garantijq ar draudlmq, kuriuos Ji sudar6 del investicijos,
kita Susitariandioji Salis pripaljsta pirmosios Susitananciosios Salies ar jos
paskirtos agentaros visq
investitoriaus teisiq ar jo turimq dokumentq,
patvirtinan~itl nuosavyb s teisq, perdavimo galiojimn. Susitariani~oJi Salis ar jos
paskirta agentnra subrogacijos ribose turi teisq naudotis tomis paiomis teisemis,
kuriomis investitorius bnti turejqs teisq naudotis.
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(2) Esant subrogacijai, apibrtitai auk iau 1 dalyje, investitorius negali
kelti pretenzijq, igskyrus, jeigu Susitarianioji Salis ar jos paskirta agentura J yra
igaliojusi tai daryti.

7 straipsnis
KitM taisykliq taikymas
Jeigu bet kurios Susitarian~iosios Salies istatyrnq nuostatos ar
isipareigopmai p al tarptautinQ teisq, epistuojantys iuo metu ar prisiimti
SusitarianiqjSliq v~liau papildomai prie gis Sutarties, arba jeigu bet koks
susitarixnas tarp vienos Susitarian'iosios Salies investitoriaus ir kitos
Susitarian iosios Salies nustato bendras ar specialias taisykies, suteikian~ias
Susitarianiosios Safies investitoi.N investicijoms palankesnj traktavim negu
suteikia gi Sutartis, tai yra taikomos tokios taisykls, tiek kiek jos yra
palankesn~s.

8 straipsnis
GinN tarp Susitarianiqjq Safiq sprendimas
(1) GinCai tarp Susitarian i"j Saliq dl gios Sutarties
taikyrmo, jeigu imanoma, sprendiiami diplomatinlais kanalais.

ai~kinimo ar

(2) Jeigu tokiu budu gincas tarp Susitarian&uji
aliiq negali buti iMsprptas
per 6 menesius nuo derybl pradiios, tai bet kuriai Susitarianiajai Saliai
papralius, jis yra perduodamas arbitraiiniam teismui.
(3) Toks arbitraiinis teismas sudaromas kiekvienam atskiram atvejui
sekan-iu blldu. Dviejq menesiq laikotarpyje nuo pragyrno gin-4 perduoti
arbitrafiniam teismui gavimo dienos kiekviena Susitanandioji Salis paskiria po
vien teismo nar. Sie du nariai igrenka treCosios Valstybes piliet, kuris, pritarus
abiems Susitarian~iosioms Salims, paskiriamas teismo Pirmininku. Pirmininkas
paskiriamas per du mcnesius, skaiiuojamus nuo kitq dviejq teismo nari4
paskyrimo dienos.
(4) Jeigu per laikotarpius, nurodytus No straipsnio 3 dalyje, reikalingi
paskyrimai nebuvo atlikti, bet kuri Susitarianioji Salis, nesant jokio kito
susitarimo, gall pakvisti Tarptautinio teismo Prezident4 atlikti reikalingus
paskyrimus. Jeigu Prezidentas yra kurios nors Susitarianiosios Salies pilietis ar
d~l kitokiq prieasciq negali atlikti minetos funkcijos, atlikti reikalinfus
paskyrimus yra kvieiamas Viceprezidentas. Jeigu Viceprezidentas yra bet kunos
usitarian~iosios Salies pilietis arba jei jis taip pat negali atlikti minetos
funkcijos, tai atlikti reikalingus paskyrimus yra kvie&amas sekantis pagal
vresniskum=4 Tarptautinio teismo narys, kuris hera kurios nors id Susitarianiujk
Saliq pilietis.
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(5) Arbitraiinis teismas sprendimq priima balsq dauguma. Toks
sprendimas yra privalomnas abiems Susitananiosioms Salims. Kiekviena
Susitarianqioji Salis apmoka savo teismo nario iIaidas ir jos atstovavimq
arbitraiiniame procese. Pirmininko ir likusias islaidas pagrindinai abi
Susitarianiosios Salys apmoka po lygiai. Taziau teismas gali savo sprendimu
paskirti didesnq ilaid4 dali apmok~ti vienai iR SusitarianZiqjq Saliq, ir toks
sprendimas yra privalomas abiems Susitarianiosioms Salims. Teismas pats
nustato savo darbo tvarkq.

9 straipsnis
GinN tarp investitoriaus ir Susitarian iosios Salies sprendimas
(1) Bet kuris gin~as, kuris kyla papal Ki4 Sutartq dMl investicitiL tarp vienos
Susitarian~iosios Salies investitonaus ir kitos SusitarianZiosios Salies, jeigu
imanoma, sprendiiamas draugigkai.
(2) Jeigu tokiu bodu gin~as neigsprendiiamas per 6 menesius nuo datos,
kai bet kuri galls isk&l6 gin~q, tai investitoriaus pralymu jis gall btti perduotas:
- Susitarian~iosios Salies, kurios teritorijoje buvo atlikta investicija,
kompetentingam teismui; arba
-

Tarptauitiniam arbitraiui

Jeigu investi t orius perdave gin6

pagal 3 dalies nuostatas.

auk~iau mintam Susitarianiosios

Salies, kurios teritorijoje buvo atikta investicija, kompetentingam teismui arba
tarptautiniam arbitta-ui, tai toks pasirinkimas yra galutmis.

(3) Tarptautinio
perduodamas:

arbitraio atveju

gin.as

investitoriaus

pasirinkimu

- Tarptautiniam
investiciniq inq sprendimo centrui (ICSID),
jsteigtam pagal Konvencij4 del investiciniq gin-q tarp atskiN valstybiq ir kitil
valstybiq pilie~iq sprendino atvir4 pasiragAmui Vaingtone 1965 m. kovo 18 d,
jeigu abi Susitarianiosios Salys yra jos nares. Jeigu i nuostata n~ra tinkama
taikyti, kiekviena Susitarian~ioji Sails sutinka, kad gindas butl perduotas
arbitraui pagal ICSID Papildomo mechanizmo d~i administracinio sutaikymo,
arbitraio ir faktq nustatymo procedtlros taisykies, arba

- arbitraiini teismq,, sudarom4 kiekvienamn atvejui atskirai pagal
Jungtiniq Tautq tarptautin~s prekybos teis~s komisijos (UNCITRAL) arbitraio
taisykIes.
(4) Arbitraiinis teismas, priridamas sprendimus, vadovaujasi gios Sutarties
nuostatomis, gin~e dalyvaujancios Susitarian~iosios Salies istatymais, iskaitant
normas istatymnt kolizijq klausimais, bet kurios specifin~s sutarties, sudarytos d~l
tokios investicijos, nuostatomis ir tinkamais tarptautin~s teis~s principals.
(5) Arbitraio sprendimai yra galutiniai ir privalomi gin~o galims.
Kiekviena Susitarianioji Salis vykdo juos pagal savo istatymus.
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10 straipsnis
jsigaliojimas, galiojimo trukm6 ir nutraukimas
(1) Si Sutartis isigalioja pirmni kito m~nesio dien, po datos, kai
Susitarian~iosios Salys viena kitai ragtu pranea, kad konstituciniai reikalavimai,
bittini giai Sutar~iai sgalioti, yra ivykdyti ir galioja 10 mettN. Ji lieka galioti
toliau, kol nepraeis 12 menesiq po dienos, kada viena ig Susitarian~iqjq Saliq
rattu praned kitai apie savo sprendim4 nutraukti §i Sutarti.
(2) Investicijtq, atlikt4 iki pranegimo apie ios Sutarties nutraukim,
jsigaliojimo dienos, atvilgiu 1 - 9 straipsniq nuostatos lieka galioti tolimesniam
10 met laikotarpiui nuo tos dienos.

Sudaryta

............

.....

men. ..........
d. dviem

egzemplioriais ispant, lietuviq ir anghj kalbomis, visi trys tekstai vienodos
teisin~s galios. Tuo atve, kai yra nesutapimai d~l nuostatq aigkinimo,
remiamasi tekstu anglq kalba.

Argentinos /publikos
Vyriausyb~s fardu

Lietuvos Respublikos
Vyriausyb~s vardu
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PROTOKOLAS

Pasiragydami Argentinos Respublikos Vyriausyb~s ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybis Sutartj del investicijq skatinimo ir abipuses apsaugos, iemiau
pasira* atstovai susitar6 d~l sekan~ios nuostatos, kuri yra Sutarties neatskiriama
dalis:
IM1 1 straipsnio 1 dalies c punkto - Susitarianioji Salis, kurios teritorijoje
yra atliekama investicija, gali reikalauti irodymil d~l kitos Susitarianiosios Salies
investitoriaus tuimos kontrolks. Sekantys faktai, inter alia, yra pripaiistami kaip
kontrol patvirtinantys irodymai:
i) buvimas kitos Susitarian6osios Salies juridinio asmens dukterine
imone;
ii) tiesioginis ar netiesioginis dalyvavimas bendrov s kapitale, turint
daugiau kaip 49 %, arba tiesioginis ar netiesioginis tur~jimas balsq, reikalingq
igauti dominuojantiq pozicijq akcininkq susirinkime ar bendrov~s organuose.

Sudaryta ......... ...............
m~n... d. dviem
egzemplioriais ispanq, lietuviij ir angli kalbomis, visi trys tekstai vienodos
teisin6s alios. Tuo atveju, kai yra nesutapimai d~l nuostatq aisikinimo,
remiamasi tekstu angli kalba.

Argentnos espublikos
Vyriausy
vardu

Lietuvos Respublikos
Vyriausybbs vardu

