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2021 m. gegužės 11 d. 

Lietuvos Respublikos Seimo  

Užsienio reikalų komitetui 

 

Siunčiame el. paštu: egle.mazele@lrs.lt  

 

DĖL SUSITARIMO DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ DVIŠALIŲ INVESTICIJŲ SUTARČIŲ 

NUTRAUKIMO RATIFIKAVIMO 

 

2021 m. gegužės 10 d. įvyko Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto klausymai, kurių metu 

Asociacija „Investors‘ Forum“ paaiškino savo poziciją, išsakytą Verslo tarybos vienijamų verslo 

organizacijų1 (Verslo taryba) raštuose2 dėl 2020 m. gegužės 5 d. Susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių 

narių vidaus dvišalių sutarčių nutraukimo (Susitarimas) ratifikavimo. Šiuose raštuose Verslo taryba kvietė 

susilaikyti nuo Susitarimo ratifikavimo, o jeigu Susitarimas vis dėlto bus ratifikuojamas – jį atidėti.  

2021 m. gegužės 10 d. susitikime metu asociacija „Investors‘ Forum“ taip pat pateikė siūlymus, kaip 

sumažinti neigiamą poveikį verslui dėl Susitarimo ratifikavimo. Atsižvelgiant į susitikimo metu apsikeistas 

nuomones, asociacija „Investors‘ Forum“ pateikia siūlymus raštu dėl teisės aktų pakeitimo, kurie leistų 

sušvelninti dvišalių investicijų apsaugos sutarčių nutraukimo neigiamas pasekmes: 

1. Įtraukti išlygą iš 30 d. termino skundui dėl valstybės institucijų veiksmų paduoti tuo atveju, jeigu 

užsienio investuotojo skundas grindžiamas Investicijų įstatymo teisių ir garantijų pažeidimu 

 
1 Asociacija „Investors‘ Forum“, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų 
rūmams ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. 
2 2020 m. spalio 30 d., 2021 m. vasario 12 d., 2021 m. kovo 2 d. Verslo tarybos raštai. 
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Lietuvos Respublikos Investicijų įstatymo3 (Investicijų įstatymas) 5 – 7 str. numato investuotojams 

taikomas teisių apsaugos garantijas. Investicijų įstatymo 6 str. 2 d. numato, kad ginčus tarp užsienio 

investuotojo (investuotojų) ir Lietuvos Respublikos dėl jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo (investicinius 

ginčus) šalių susitarimu nagrinėja Lietuvos Respublikos teismai, tarptautiniai arbitražai ar kitos institucijos. 

Tačiau Investicijų įstatymas nenumato termino, per kurį investuotojas privalo kreiptis į teismą dėl jo 

pažeistų teisių gynimo.  

Tokiu atveju taikoma bendra Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos (ABTĮ) 29 str. 1 d. norma, 

kuri numato, kad institucijos sprendimą galima skųsti administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo 

sprendimo priėmimo dienos, jeigu įstatymai nenustato kitaip.  

Asociacija „Investors‘ Forum“ siūlo pasinaudoti ABTĮ 29 str. 1 d. numatyta galimybe ir numatyti, kad 

užsienio investuotojas turi teisę skundą dėl jo pažeistų teisių pagal Investicijų įstatymą pateikti per 6 

mėnesius nuo valstybinės institucijos sprendimo dienos.  

Asociacija „Investors‘ Forum“ atkreipia dėmesį, kad dvišalėse investicijų apsaugos sutartyse, kurias 

Susitarimu siekiama nutraukti, apskritai nebuvo numatyta jokio maksimalaus termino, per kurį užsienio 

investuotojas privalo kreiptis į arbitražą dėl jo pažeistų teisių. Todėl dabartinės tvarkos pakeitimas iš jokio 

termino į 30 dienų terminą yra objektyviai per trumpas ir neužtikrina adekvačios užsienio investuotojo 

interesų apsaugos.  

Būtina atsižvelgti, kad užsienio investuotojai nėra lygiavertėje padėtyje su vietos investuotojais dėl 

daugelio priežasčių, t. y. dėl sprendimus priimančių subjekto buvimo užsienio šalyse, kalbos barjero, vietos 

teisės nežinojimo ir pan. Todėl užsienio investuotojui įvertinti situaciją ir priimti sprendimą, ar kreiptis į 

teismą dėl pažeistų teisių gynimo 30 d. terminas yra objektyviai per trumpas. 

2. Suteikti teisę investuotojui kreiptis į teismą su prašymu ištirti norminio teisės akto atitikimą 

Investicijų įstatymui tuo atveju, jeigu toks teisės aktas turi neigiamos įtakos investuotojams 

Investicijų įstatymas suteikia investuotojams teises ir jų teisių apsaugos garantijas, tačiau nedetalizuoja, 

dėl kokio pobūdžio jų teises pažeidžiančių teisės aktų jiems suteikiama galimybė kreiptis į teismą. Tokiu 

atveju taikomas ABTĮ, kuris nenumato teisės privatiems fiziniams ar juridiniams asmenims kreiptis į teismą 

dėl jiems neigiamas pasekmes sukeliančio norminio teisės akto teisėtumo. Asmuo turi teisę kreiptis į 

teismą tik dėl individualaus pobūdžio teisės akto, kuris pažeidžia asmens teises ir pareigas (ABTĮ 29 str. 1 

d.). Pavyzdys tokio skirtumo galėtų būti valstybės leidimų vykdyti tam tikrą komercinę veiklą išdavimo 

taisyklės (norminis teisės aktas) ir sprendimas dėl leidimo (ne)išdavimo konkrečiam asmeniui 

(individualaus pobūdžio teisės aktas).  

 
3 Žin., 1999, Nr. 66-212. 
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Asociacija „Investors‘ Forum“ siūlo Investicijų įstatyme numatyti išlygą, numatančią užsienio investuotojo 

teisę kreiptis į teismą su prašymu ištirti norminio teisės akto atitikimą Investicijų įstatymui tuo atveju, jeigu 

norminis teisės aktas turi neigiamos įtakos investuotojui. 

Visa ligšiolinė investicinio arbitražo praktika nenumatė skirtumo tarp norminių ir individualaus pobūdžio 

teisės aktų. Investuotojas turėjo teisę kreiptis į arbitražo teismą ir dėl vieno ir dėl kito pobūdžio teisės 

aktų. Siekiant priartinti Investicijų įstatymo nuostatas dvišalėse investicijų apsaugos sutartyse 

numatytoms teisių apsaugos garantijoms siūlytina atitinkamai pakeisti Investicijų įstatymo nuostatas.  

3. Suteikti sąžiningo ir teisingo investicijų traktavimo garantiją, kaip tai numatyta tarptautinėje 

viešoje investicijų apsaugos teisėje 

Dvišalėse investicijų apsaugos sutartyse numatyta investuotojų teisių apsaugos garantija, įpareigojanti 

valstybę elgtis sąžiningai ir teisingai investicijų atžvilgiu (angl. „fair and equitable treatment“) yra numatyta 

bene visose investicijų apsaugos sutartyse. Investicinio arbitražo praktikoje yra plačiai išaiškinta, koks yra 

šios garantijos turinys. Tačiau Investicijų įstatymas tokios investuotojams teisių apsaugos garantijos 

nenumato.  

Asociacija „Investors‘ Forum“ siūlo Investicijų įstatyme įtraukti nuostatą, garantuojančią, kad užsienio 

investuotojo investicijų atžvilgiu valstybinės institucijos elgsis sąžiningai ir teisingai.  

*** 

Asociacija „Investors‘ Forum“ yra pasirengusi visais priimtinais būdais dalyvauti diskusijose dėl neigiamą 

poveikį investuotojų apsaugai švelninančių priemonių taikymo Lietuvos įstatymuose bei teikti tiek žodžiu, 

tiek raštu pasiūlymus dėl konkrečių teisės aktų nuostatų formuluočių. 

Asociacija „Investors‘ Forum“ ragina spręsti dėl įstatymo dėl Susitarimo ratifikavimo priėmimo 

kompleksiškai, t. y. kartu priimant teisės aktų pataisas, švelninančios neigiamą poveikį dėl dvišalių 

investicijų apsaugos sutarčių nutraukimo. 

 

Pagarbiai, 
 

 

Vykdomoji direktorė          Rūta Skyrienė 
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