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Santrauka 
 

Tiesioginės užsienio investicijos dėl savo objekto specifikos sukuria santykius 
tarp kelių valstybių. Sparčiai didėjant užsienio investicijų apimčiai vyksta tarptau-
tinės ekonominės teisės plėtra, taigi atsiranda ir poreikis sukurti tarptautinį investi-
cijų apsaugos mechanizmą. Nors bandymai sukurti universalią sutartį, kurioje būtų 
įtvirtintas pažangus investicijų apsaugos mechanizmas, nebuvo sėkmingi, vis dėlto 
dabartinės tendencijos rodo, kad tokią apsaugą šalys bando įdiegti dvišalėmis inves-
ticijų sutartimis. Viena iš apsaugos mechanizmo grandžių randama dvišalėse inves-
ticijų sutartyse yra skėtinė nuostata. Tokį pavadinimą ši nuostata įgavo dėl savo 
specifikos – ji kontraktinius investicinius susitarimus tarsi patalpina po tarptauti-
nės sutarties apsauga. Tačiau tai nėra vienintelis jos pavadinimas. Tarptautinės 
ekonominės teisės literatūroje ir investicinių ginčų jurisprudencijoje aptinkami to-
kie skėtinės nuostatos sinonimai kaip „veidrodžio efekto“, „lifto“, „paralelinio efek-
to“ nuostata bei pacta sunt servanda nuostata. Jos dėka dvišalėse investicijų sutarty-
se sukuriamas investuotojo apsaugos mechanizmas, kurio esmė – privačių valstybės 
asmenų kontraktinių susitarimų apsauga valstybių dvišalėmis sutartimis.  
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ĮVADAS 
 

1973 m. tiesioginės užsienio investicijos pasaulyje buvo tik 25 mlrd. JAV do-
lerių, o 2005 m. šis skaičius jau siekė 916 mlrd. JAV dolerių [1]. Akivaizdi užsie-
nio investicijų rinkos plėtra per pastaruosius dešimtmečius lėmė ir didelį teisinių 
santykių investicijų srityje reglamentavimo poreikį. Kadangi kiekviena užsienio 
investicija yra susijusi su kelių valstybių interesais, siekiant užtikrinti valstybių 
prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, jas būtina apsaugoti pirmiausia tarptautinėmis 
teisinėmis priemonėmis. Taigi užsienio investicijų apsaugos klausimai tarptauti-
nėje teisėje yra aktualūs, o investicijų teisė dėl didelės užsienio investicijų apim-
ties tarptautinėje arenoje ir reikšmės tiek investicijas priimančios, tiek investuo-
jančios valstybės ekonomikai yra svarbi tarptautinės ekonominės teisės dalis. 
 

DVIŠALIŲ INVESTICINIŲ SUTARČIŲ BENDRIEJI BRUOŽAI 
 

Užsienio investicijų teisinio reglamentavimo sistemą sudaro įvairūs teisiniai 
instrumentai: tarptautinės paprotinės teisės normos (pvz., valstybių atsakomy-
bės, minimalaus elgesio su užsienio subjektais standartų), universalios tarptau-
tinės investicijų sutartys, regioninės investicijų sutartys, dvišalės investicijų su-
tartys, vadinamoji švelnioji teisė (angl. soft law, pvz., Pasaulio banko rekomen-
dacijos) ir t. t. Nors ir yra pripažįstama, kad būtina sukurti privalomą universalią 
užsienio investicijų apsaugos sutartį, bandymai šį tikslą įgyvendinti, deja, nebu-
vo sėkmingi [2]. Galima paminėti tik keletą sėkmingai veikiančių privalomų uni-
versalių susitarimų dėl užsienio investicijų apsaugos – 1965 m. ICSID konvenci-
ją, įkūrusią Tarptautinį investicinių ginčų sprendimo centrą, 1985 m. konvenciją, 
įkūrusią Tarptautinių investicijų garantijų agentūrą (angl. MIGA) ir kt. Tačiau ir 
šie susitarimai reglamentuoja tik tam tikrus investicijų apsaugos klausimus. Iš 
regioninių susitarimų paminėtina Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis 
(angl. NAFTA), Pietryčių Azijos tautų asociacija (angl. ASEAN). Taigi valstybių 
santykiai investicijų srityje daugiausia reglamentuojami dvišalėmis investicinė-
mis sutartimis.  

Dvišalė investicinė sutartis (angl. bilateral investment treaty, santrumpa – 
BIT) yra tarptautinė sutartis, sudaroma tarp dviejų valstybių ir teisiškai reglamen-
tuojanti investicijų srautus tarp jų [3, p. 326]. Šiuolaikinių dvišalių investicinių su-
tarčių pradininkėmis laikytinos vadinamosios draugystės, komercijos ir navigaci-
jos sutartys (angl. friendship, commerce and navigation treaties), mat jose būta 
tam tikrų nuostatų dėl užsienio investicijų. Dvišalės investicinės sutartys, kokios 
jos yra dabar, atsirado Europoje XX a. šeštajame dešimtmetyje – pirmoji buvo 
sudaryta 1959 m. tarp Vokietijos ir Pakistano [4, p. 141]. Sparčiai didėjant užsi-
enio investicijų kiekiui, dvišalių investicinių sutarčių, dabar sudarančių tarptauti-
nės investicinės teisės pagrindą, skaičius taip pat didėjo ir 2004 m. pasaulyje jų 
buvo jau 2392 [5, p. 1]. Tai gan įspūdingas užsienio investicijų apsaugos tarp-
tautinio teisinio reglamentavimo pasikeitimas per tokį trumpą laiką, ypač turint 
omenyje, kad dar 1970 m. Tarptautinis Teisingumo Teismas Barcelona Traction 
byloje stebėjosi, jog užsienio investicijų apsaugos srityje nepastebėta ryškesnės 
teisinio reglamentavimo plėtotės, ir to meto užsienio investicijų apsaugos siste-
ma tarptautinėje teisėje buvusi gana skurdi, atsiliko nuo nuolat besivysčiusios 
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investavimo praktikos ir susidėjo iš pavienių tarptautinių papročių ir principų [6, 
p. 52]. Sudarydamos dvišales investicines sutartis, valstybės siekia tam tikrų 
tikslų, kurie paaiškina tokių sutarčių esmę. Prof. J. W. Salacuse skiria tokius pa-
grindinius dvišalių investicinių sutarčių tikslus [6, p. 59]: 

1. Investicijų apsauga. Paprastai abi valstybės – tiek investuojanti, tiek prii-
manti – siekia šio tikslo ir įsipareigoja apsaugoti investicijas. Tačiau šis 
tikslas vienodai svarbus abiems valstybėms yra tada, kai abi valstybės 
yra panašaus ekonominio išsivystymo, faktiškai investuoja viena į kitą. 
Vargu ar šis tikslas yra labai aktualus dėl silpnos ekonomikos praktiškai 
neinvestuojančiai valstybei. 

2. Investicijų skatinimas. Pripažįstama, kad šis tikslas aktualesnis yra inves-
ticijas priimančioms valstybėms, mat jos, prisiimdamos tam tikrus tarptau-
tinius įsipareigojimus, siekia pagrindinio tikslo – ekonomikos augimo, kuris 
turėtų atsirasti valstybėje padidėjus kapitalo kiekiui. Didesnis investicijų 
kiekis joms siejasi su ekonomikos augimu, kartu ir valstybės gerovės už-
tikrinimu, todėl jos yra suinteresuotos skatintis užsienio investicijas į save. 

3. Investicijų liberalizavimas. Šis tikslas yra tikslo skatinti investicijas analo-
gas, tačiau būdingas investuojančiai valstybei, ir parodo jos siekį supap-
rastinti investavimo kitoje valstybėje tvarką. 

4. Investicijų patekimo į valstybę ir jų veikimo joje palengvinimas. 
Kaip pirmiau pažymėta, dvišalių investicinių sutarčių pasaulyje yra be galo 

gausu, todėl gali atrodyti, kad investicinių santykių tarp valstybių tarptautinis tei-
sinis reglamentavimas yra fragmentinis. Vis dėlto dvišalės investicinės sutartys 
savo sandara yra panašios ir turi daug bendrybių. Teisės literatūroje skiriami 
tam tikri elementai, būdingi beveik kiekvienai dvišalei investicinei sutarčiai. To-
liau juos ir panagrinėsime. 

Pirma, sutarties taikymo sritis. Dvišalėse investicinėse sutartyse ji dažniau-
siai apibrėžiama pateikiant investicijos, investuotojo sąvokas. Šios sąvokos pa-
deda išsiaiškinti, kas įgyja apsaugą, teises ir garantijas pagal minėtas sutartis. 
Tarptautinėje teisėje nėra visuotinio sutarimo dėl tiesioginių užsienio investicijų 
sąvokos. Dauguma dvišalių sutarčių investicijų sąvoką pateikia, tačiau kiekvie-
noje sutartyje ji yra skirtinga. Investicija dažniausiai apibrėžiama kiek galima 
plačiau [2, p. 220]. Dvišalių investicinių sutarčių praktika rodo, kad jose norima 
suderinti turto, kuriam siekiama suteikti specialią apsaugą, sąrašą su atvira in-
vesticijų sąvoka, kuri apimtų visų kategorijų turtą, turtines teises. Taigi viso to 
rezultatas yra labai platus investicijų apibrėžimas, kuriame viskas, kas turi eko-
nominę vertę, yra apsaugoma dvišale sutartimi. Teisės literatūroje nurodoma, 
kad investicijų definicija neapima vienetinių sandorių (pvz., prekių pirkimas ir pa-
rdavimas, trumpalaikiai komerciniai kreditai ir t. t.). Byloje CME v. Czech Repuc-
lic teisėjas prof. I. Brownlie atskirojoje nuomonėje pažymėjo, kad investicijos są-
voka neapima visų rūšių nuosavybės. Pasak I. Brownlie, būtina, jog arbitrai pri-
pažintų investicijų apsaugos sutarčių naudą tiktai nuosavybės teisėms, kurios 
vertinamos kaip investicijos. Siekiant išvengti investicijų sąvokos skirtumų, būti-
nas investicijų apibrėžimas daugiašale sutartimi. Deja, Vašingtono konvencijoje, 
kuria buvo įkurtas Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras, investicijos 
definicijos nėra. Jos 25 str. teigiama, kad Centro jurisdikcija apima „kiekvieną 
teisinį ginčą, tiesiogiai kylantį iš investicijų“ [2, p. 337]. Tačiau daugelio tarptauti-



MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ – 2007 

 

17 

nės teisės mokslininkų yra pripažinta, kad investicijoms yra būdingi penki požy-
miai [2, p. 338]: 1) investicijoms būdinga tam tikra laiko trukmė, 2) investicijos 
apima reguliarų pelno gavimą, 3) abiem investicinės sutarties šalims būdingas 
rizikos veiksnys, 4) investicijos paprastai apima įsipareigojimą arba kontribuciją, 
5) investicijos turėtų būti reikšmingos jas priimančios šalies plėtrai. Investicinėse 
sutartyse svarbus ir laiko aspektas: kai kurios sutartys taikomos tik investici-
joms, atsiradusioms po sutarties įsigaliojimo, kai kurios – ir iki įsigaliojimo, dar 
kitos (pvz., JAV pavyzdinė dvišalė investicijų sutartis) nustato ir tam tikrą laiko 
tarpą, per kurį investuotojams bus garantuojama apsauga, numatyta sutartyje, 
jei sutartis nustos galioti ar bus nutraukta [6, p. 62]. 

Antra, užsienio investicijų priėmimo sąlygos. Nors dvišalės investicinės su-
tartys paprastai teisės investuoti kitoje valstybėje tiesiogiai nesuteikia, nemažai 
sutarčių numato, jog investicijos turėtų būti priimamos pagal priimančios valsty-
bės teisę ir investicijoms turi būti sukuriamos palankios sąlygos [7, p. 713]. Antai 
JAV dvišalėse investicinėse sutartyse numatoma teisė sutarties šalių subjek-
tams patekti į kitą valstybę sutarties šalį siekiant investuoti ar valdyti jau esamas 
investicijas [6, p. 67]. 

Trečia, elgesio su užsienio investuotojais standartai. Šie standartai yra su-
prantami kaip įsipareigojimai, kuriuos priimančioji valstybė prisiima investuotojo 
ar investicijų atžvilgiu [6, p. 64]. Paprastai dvišalėse investicinėse sutartyse ga-
lime rasti tokius standartus: 

• Teisingas ir nešališkas režimas (angl. fair and equitable treatment). Ši 
formuluotė laikoma klasikine tarptautinėje teisėje ir yra ne kartą komentuo-
ta ir interpretuota [6, p. 64]. Ja daugelyje dvišalių investicinių sutarčių prii-
mančioji valstybė įsipareigoja užsienio investicijas vertinti teisingai ir neša-
liškai. 

• Visiška apsauga ir saugumas (angl. full protection and security). Šiuo re-
žimu priimančioji valstybė įsipareigoja suteikti visišką arba nuolatinę ap-
saugą ir saugumą kitos valstybės subjektų investicijoms. Nors nemanytina, 
kad priimančioji valstybė privalo atsakyti už bet kokią žalą investuotojui, 
tačiau ji gali būti pripažinta atsakinga už tai, kad nesiėmė protingų priemo-
nių investicijoms apsaugoti, pvz., nuo nusikalstamų grupuočių grėsmės, 
policijos, saugumo pareigūnų prievartos [6, p. 64]. 

• Nediskriminacija (angl. non-discrimination). Šis režimas reiškia, kad vals-
tybė įsipareigoja tapačių investicinių atvejų nevertinti skirtingai, skirtingų 
atvejų nevertinti vienodai ir netaikyti neprotingų priemonių subjektams val-
dant užsienio investicijas. 

• Nacionalinis režimas (angl. national treatment). Šiuo režimu valstybė įsipa-
reigoja užsienio investuotojus traktuoti taip pat, kaip ji traktuoja savo sub-
jektus. 

• Didžiausio palankumo režimas (angl. most-favoured-nation treatment). Šis 
režimas reiškia, kad valstybė sutarties šalis įsipareigoja kitos valstybės su-
tarties šalies investuotojams suteikti ne mažiau teisių, nei ji suteikia kitų 
valstybių investuotojams. 

• Režimas pagal tarptautinę teisę. Kartais jis apibūdinamas ir kaip tarptauti-
nis minimalus standartas (angl. international minimum standard) ir yra ski-
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riamas nuo nacionalinios režimo [8, p. 502] Šis režimas reiškia, kad vals-
tybė užsienio investicijoms taikys ne mažesnę apsaugą, nei garantuoja 
bendroji tarptautinė teisė (pvz., klasikinės garantijos ekspropriacijos atve-
ju). Manoma, kad tai yra mažiausia apsauga, kokią galima garantuoti [6, p. 
65]. 

• Kontraktinių įsįpareigojimų laikymasis (angl. observation of contractual ob-
ligations). Šiuo režimu valstybės įsipareigoja viena kitai laikytis kontraktinių 
sutarčių, sudarytų su investuotojais. Tokia nuostata dvišalėje investicijų 
sutartyje dar yra žinoma kaip skėtinė nuostata (angl. umbrella clause) ir 
sukelia nemažai problemų. Ji šiame straipsnyje analizuojama kiek vėliau. 

Dvišalėse investicinėse sutartyse dažniausiai taikomi ir derinami keli iš pir-
miau minėtų režimų, pvz., visiškos apsaugos ir saugumo režimas taikomas kartu 
su nediskriminacijos režimu, ir pan. [7 p. 713] 

Ketvirta, apsaugos nuo politinės rizikos nuostatos. Dvišalėse investicinėse 
sutartyse paprastai nustatomos apsaugos priemonės nuo nusavinimo (eksprop-
riacijos) ir įvairų suvaržymų laisvam kapitalo judėjimui. Apsaugai nuo nusavini-
mo pasitelkiama tradicinė taisyklė, tarptautinėje teisėje plačiau žinoma kaip 
Hull’o formulė (angl. Hull forumla), kad nusavinimas tarptautinėje teisėje laiko-
mas teisėtu tik tada, jei už nusavintą turtą suteikiama kompensacija, kuri yra su-
teikiama nedelsiant, pakankama ir reali (angl. prompt, adeąuate and effective) 
[8, p. 509]. Nemažai dvišalių investicinių sutarčių reglamentuoja ir atvejus, kai 
užsienio investuotojas patiria žalos dėl valstybėje kilusio karinio konflikto ar vidi-
nių neramumų. Tačiau absoliuti teisė į kompensaciją šioje srityje nėra numato-
ma, o dažniausiai pažymima, kad, atlyginant žalą minėtais atvejais, užsienio in-
vestuotojui bus garantuojamos tokios pačios teisės kaip ir valstybės subjektams 
(angl. nationals) [6, p. 67]. Kalbant apie laisvą kapitalo judėjimą, reikia paminėti, 
jog jis dvišalėse investicinėse sutartyse užtikrinamas įtvirtinant bendras teises 
investuotojui daryti piniginius pervedimus ir nustatant, kokio tipo piniginiai pe-
rvedimai patenka į minėtų teisių sąvoką, kokia valiuta investuotojas gali daryti 
piniginius pervedimus, taikomą valiutos keitimo normą ir laiką, per kurį valstybė 
turi suteikti teisę investuotojui daryti piniginius pervedimus [6, p. 66]. Be to, pa-
prastai nustatoma, kad suvaržymai piniginiams pervedimams galimi tik ypatin-
gais atvejais [7, p. 713]. 

Penkta, investicinių ginčų nagrinėjimo tvarka. Pažymėtina tai, kad ginčų nag-
rinėjimo tvarkos nustatymas, kaip ir reali galimybė išspręsti ginčą, yra labai 
svarbūs dvišalės investicinės sutarties aspektai užsienio investuotojui. Visos ki-
tos sutarties nuostatos praktiškai netenka prasmės, jei valstybė jų nesilaiko ir jei 
negalima jų laikymosi užtikrinti teisinėmis priemonėmis privalomai kreipiantis į 
ginčų nagrinėjimo instituciją. Ilgą laiką investicinius ginčus nagrinėti buvo pro-
blematiška, nes, norint privalomai nagrinėti ginčą tarptautinėje institucijoje, būti-
nas susitarimas dėl jos jurisdikcijos, o valstybės paprastai niekur nebūdavo įsi-
pareigojusios nagrinėti ginčą. Dvišalės investicinės sutartys išsprendė šią pro-
blemą [6, p. 68]: paprastai į tokias sutartis įtraukiamos nuostatos dėl privalomos 
ginčų nagrinėjimo tvarkos tiek tarp abiejų sutartį pasirašiusių valstybių, tiek tarp 
valstybės ir investuotojo, taigi investicinio ginčo nagrinėjimas sutartu būdu tam-
pa privalomas. Ginčai dėl sutarties tarp valstybių nagrinėjami tradiciniais tarp-
tautiniais teisiniais ginčų tarp valstybių nagrinėjimo būdais (pvz., JT Chartijos 33 
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str.), o nagrinėjant ginčus tarp investicijas priimančios valstybės ir investuotojo, 
dvišalės investicinės sutartys paprastai leidžia investuotuojui pasirinkti ginčą 
nagrinėti [7, p. 713]: 

• investicijas priimančios valstybės teisme; 
• Tarptautiniame investicinių ginčų nagrinėjimo centre (ICSID); 
• arbitraže pagal UNCITRAL arbitražo taisykles. 
Šias bendrybes svarbu išskirti ne tik norint išsiaiškinti investicijų apsaugos 

dvišalėse investicinėse sutartyse bendrus bruožus, bet jos gali būti pavyzdys, ką 
reikėtų įtraukti į projektus, kuriant naujus universalius investicijų apsaugos susi-
tarimus. 

Žvelgiant į ateities tendencijas dvišalių investicinių sutarčių srityje, galima 
pasakyti, kad tokių sutarčių ateityje turėtų padaugėti, nemažai dabar galiojančių 
sutarčių bus peržiūrėta dėl pasibaigusio galiojimo termino [5, p. 15]. Taip pat 
pažymėtina tai, kad pamažu atsiranda nauja dvišalių investicinių sutarčių karta, 
nuo tradicinių besiskirianti šiais aspektais [5, p. 4]: 

1. nuo plataus investicijų apibrėžimo pereinama prie griežtesnio ir išsames-
nio; 

2. peržiūrimos, tikslinamos senos ir diegiamos naujos svarbiausių sutarties 
nuostatų tekstinės formuluotės, siekiant išvengti dviprasmybių ir neaišku-
mų jas taikant; 

3. saugumui, sveikatos apsaugai, aplinkosaugai, visuotinai pripažintoms 
darbuotojų teisėms suteikiama pirmenybė prieš investicijų apsaugą ir libe-
ralizavimą – pastarieji du tikslai negali būti siekiami viešojo intereso tikslų 
sąskaita;  

4. įdiegiama ginčų tarp valstybės ir investuotojo arbitražinio bylos nagrinėji-
mo naujovių, siekiant didesnio skaidrumo, ir įtraukti bei informuoti visuo-
menę, pvz., bylos medžiagos, dokumentų paviešinimas, vieši bylos posė-
džiai arbitraže, galimybė visuomenės atstovams pateikti savo nuomonę 
ginčo klausimais. 

Taigi dvišalės investicinės sutartys ir toliau bus svarbus užsienio investicijų 
apsaugos instrumentas tarptautinėje teisėje, todėl jų problematika išliks aktuali. 
 

DVIŠALĖS INVESTICINĖS SUTARTYS IR VALSTYBIŲ SUDAROMOS 
KONTRAKTINĖS SUTARTYS 

 
Pažymėtina, kad dvišalėmis investicinėmis sutartimis valstybės nustato tik 

tarpusavio investicinių srautų teisinius pagrindus. Tačiau konkretūs investuotojai 
dažnai sudaro ir vadinamąsias kontraktines sutartis. Kontraktine sutartimi laiky-
tina užsienio investuotojo (tiek fizinio, tiek juridinio asmens) sutartis su investici-
jas priimančia valstybe, jos institucijomis ar pagal tos valstybės teisę įsteigtomis 
įmonėmis, įstaigomis ar organizacijomis, kurioms suteikta teisė valdyti tam tikrą 
ekonominės veiklos sritį [9, p. 3]. Tokiose sutartyse paprastai sprendžiami leidi-
mų konkrečiai investicijai, jos apmokestinimo ar įvairių lengvatų klausimai [10, p. 
12], jos taip pat gali būti sudaromos dėl prekių ar paslaugų teikimo, didelių inf-
rastruktūros projektų (kelių, uostų ar užtvankų statybos) ar dėl teisės eksplotuoti 
išteklius (pastarosios sutartys dar vadinamos koncesijų sutartimis) [9, p. 3]. 
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Tarptautinė viešoji teisė aiškiai skiria tokias sutartis nuo valstybių sudaromų su-
tarčių pagal tarptautinę teisę, taigi ir dvišalių investicinių sutarčių. Vienas iš skir-
tumų yra tas, kad kontraktinės sutartys yra sudaromos pagal investicijas prii-
mančios valstybės nacionalinę teisę, o dvišalės investicinės – pagal tarptautinę 
teisę. Taipogi teisės, numatytos dvišalėje investicinėje sutartyje, yra abstrakčios 
ir apibrėžiamos pagal tarptautinę teisę, o kontraktinėje sutartyje – konkrečios ir 
apibrėžiamos pagal investicijas priimančios valstybės nacionalinę teisę [3, p. 
328]. Kitas skirtumas yra tas, kad pažeidus dvišalę investicinę sutartį valstybei 
atsakomybė kyla pagal tarptautinę teisę, o kontraktinės sutarties pažeidimas, 
kaip teigia prof. I. Brownlie, dar nereiškia tiesioginio tarptautinės teisės pažeidi-
mo, nors yra ir priešingų nuomonių [8, p. 522, 523]. Valstybei pažeidus kontrak-
tinę sutartį, apie valstybės atsakomybę ir pagal tarptautinę teisę galėtume kalbė-
ti tuomet, jei kontraktinė sutartis būtų pažeista tokiu būdu, kad būtų pažeidžiami 
ir tarptautinėje teisėje numatyti minimalūs elgesio su užsienio subjektais stan-
dartai kaip nediskriminacija ar teisė į kompensaciją ekspropriacijos atveju. Be to, 
atsakomybės klausimas dėl kontraktinės sutarties pažeidimo paprastai nagrinė-
jamas investicijas priimančios valstybės teisme, o atsakomybės dėl dvišalės in-
vesticinės sutarties pažeidimo klausimas nagrinėjamas tarptautinėmis teisinėmis 
priemonėmis (paprastai Tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre Va-
šingtone ar arbitraže).  

Taigi matome, jog minėtos dvi sutartys yra skirtingos ir kiekvienos jų pažei-
dimas turėtų reikšti skirtingą teisinę atsakomybę. Tačiau praktika rodo, kad šis 
skirtumas, deja, tampa nebe toks aiškus dėl dvišalėse investicinėse sutartyse 
ganėtinai dažnai įtraukiamų vadinamųjų skėtinių nuostatų. Toliau jas ir panagri-
nėsime.  
 

SKĖTINĖS NUOSTATOS BENDRIEJI BRUOŽAI 
 

Investicijų apsaugos srityje užtikrinant investicinių įsipareigojimų laikymąsi 
svarbi skėtinė nuostata. Skėtinė, arba įsipareigojimų laikymosi, nuostata aptin-
kama daugelyje dvišalių investicinių sutarčių ir yra skirta užtikrinti papildomą in-
vestuotojo apsaugą. Dvišalių investicinių sutarčių analizė rodo, 40 proc. Tokių 
sutarčių yra įtvirtinta skėtinė nuostata [11, p. 5]. Šios nuostatos reikšmė yra ta, 
kad sutartį pasirašančios šalys pasižada laikytis savo įsipareigojimų. Dėl to skė-
tinė nuostata dažnai vadinama pacta sunt servanda principo vardu. Tačiau šis 
principas nėra tradicinis, tai yra koks jis yra pateiktas 1969 m. Vienos konvenci-
joje dėl sutarčių teisės. Konvencijos 26 straipsnyje, kuriam suteiktas „Pacta sunt 
servanda“ pavadinimas, yra numatyta, kad „kiekviena įsigaliojusi sutartis jos ša-
lims yra privaloma, ir šalys privalo sąžiningai ją vykdyti“ [12, p. 10]. Taigi tradici-
nis pacta sunt servanda principas, apie kurį pirmasis prabilo Hugo Grocijus, skė-
tinėje nuostatoje buvo nukreiptas šiek tiek kita linkme – skėtinė nuostata skirta 
apsaugoti ne susitariančių šalių, o jų piliečių interesams. Daugelis mokslininkų 
sutaria, kad skėtinės nuostatos tikslas yra privataus pobūdžio įsipareigojimus 
transformuoti į tarptautinių įsipareigojimų lygmenį [13, p. 11]. Komentuodamas 
1967 m. Straipsnių projekto dėl užsienio nuosavybės apsaugos 2 straipsnį, prof. 
P. Weil pabrėžė, kad „skėtinės nuostatos atsiradimas perkelia kontraktinius įsi-
pareigojimus į tarptautinių įsipareigojimų lygį“ [14, p. 80]. Pasak Dolzer ir Ste-
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vens, skėtinė nuostata siekia garantuoti, kad abi sutarties šalys gerbs ir vykdys 
kitos šalies piliečiams prisiimtus įsipareigojimus. Ši nuostata yra ypatingos svar-
bos, nes ji saugo investuotojo kontraktines teises nuo bet kokio (valstybės) kiši-
mosi administracinėmis ar legislatyvinėmis priemonėmis <...> [11, p. 9]. Būtina 
pabrėžti, kad vienas iš pagrindinių investicijų sutartyse naudojamos skėtinės 
nuostatos bruožų yra tas, kad ji liečia išimtinai valstybės prisiimtus įsipareigoji-
mus ir jos objektas nėra privačių asmenų pareigos. 

 Lyginant šiuos požiūrius su kitais, išsiskiria kontroversiškas P. Mayer požiū-
ris. Jis tvirtina, kad inter partes santykių prigimtis išlieka nepakitusi ir yra lex 
contractus objektas, o vieninteliu tarptautinės teisės objektas – tarpvalstybiniai 
santykiai [11, p. 9]. Taigi P. Mayer nesutiko su teiginiu, kad kontraktiniai įsipa-
reigojimai skėtinės nuostatos dėka yra perkeliami į tarptautinių įsipareigojimų 
lygmenį. Reikia sutikti su E. Gaillard, kuris teigė, kad: „istorinė įsipareigojimų lai-
kymosi nuostatos – „nuostatos su veidrodžio efektu“ – analizė aiškiai rodo, kad 
šalių derybų ir (skėtinės) nuostatos įtraukimo į sutartį tikslas yra kontraktinius 
pažeidimus apibūdinti kaip tarptautinės sutarties pažeidimus. Nuostatos poveikis 
– tarptautiniu lygiu „atspindėti“ tai, kas privatinės teisės lygiu apibūdinama kaip 
kontraktinis pažeidimas“ [11, p. 8]. Darytina išvada, kad skėtinės nuostatos po-
veikis reiškiasi per jos sukurtą mechanizmą, kurio esmė yra ta, jog kontraktinių 
įsipareigojimų pažeidimai yra pakeliami į aukštesnį lygį, taigi kartu tampa ir in-
vesticinės sutarties, sudarytos tarp valstybių, pažeidimais. 
 

SKĖTINĖS NUOSTATOS FORMULUOTĖ  
 

Pirmoji skėtinės nuostatos, kaip savarankiškos investicijų apsaugos nuosta-
tos, apraiška laikomas 1956–1959 m. Straipsnių projektas dėl abipusės privati-
nės nuosavybės teisių apsaugos užsienio šalyse. Projekto 4 straipsnyje nustaty-
ta: „Tiek, kiek geresnė padėtis yra garantuojama ne šalies piliečiui, lyginant su 
ta, kuri nustatyta piliečiui tarpvyriausybiniais ar kitokias susitarimais bei bet ku-
rios iš susitariančių šalių administraciniais aktais, nustatančiais didžiausio pa-
lankumo nuostatas, tokie įsipareigojimai turi galioti“. Laikui bėgant šis požiūris 
buvo pakeistas 1959 m. Straipsnių projekte, skirtame užsienio investicijoms. 
Projekte buvo suformuluota tokia skėtinės nuostatos konstrukcija: „Kiekviena 
Šalis turi garantuoti visų įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė dėl bet kurios kitos ša-
lies piliečių atliktų investicijų, laikymąsi “. Minėtina, kad skėtinė nuostata buvo 
viena iš esminių 1967 m. Straipsnių projekto dėl užsienio nuosavybės apsaugos 
normų. Projekto 2 straipsnyje teigiama, kad: „Kiekviena sutarties šalis visada turi 
užtikrinti įsipareigojimų, prisiimtų dėl nuosavybės bet kurios kitos šalies pilie-
čiams, vykdymą“. Straipsnių projekto komentare straipsnis yra apibūdintas kaip 
„bendrojo principo pacta sunt servanda taikymas kitos valstybės piliečių naudai 
ir jų teisių perėmėjams, nebent toks įsipareigojimas neapima atskiro teisių pe-
rėmimo“ [11, p. 4].  

Skėtinė nuostata taip pat aptinkama 1994 m. Energijos chartijoje (angl. 
Energy charter treaty), kuri buvo priimta tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo 
energijos sektoriuje tikslais. Chartijoje numatyta skėtinės nuostatos konstrukcija 
beveik nesiskiria nuo jau minėtų pavyzdžių. Minėtina, kad Chartijoje yra išskirti 
veiksmai, kurių kiekviena susitarianti šalis turi siekti, kad pagerintų investuotojo 
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padėtį, pvz., panaikinti ribojimus, liečiančius kitų Susitariančių Šalių investuoto-
jus [15, p. 13]. 

Pirmą kartą skėtinė nuostata dvišalėje sutartyje buvo panaudota 1959 m. su-
tartyje, sudarytoje tarp Vokietijos ir Pakistano, ir nuo tada plačiai paplito dvišalė-
se investicijų sutartyse. Dvišalėje Pakistano ir Vokietijos sutartyje skėtinė nuo-
stata buvo suformuluota taip: „Kiekviena sutarties šalis turės laikytis visų įsipa-
reigojimų, kuriuos prisiėmė sutartyje su kitos šalies piliečiais ar kompanijomis 
investicijų atžvilgiu“ [11, p. 4]. J. Karl, komentuodamas Vokietijos ir Pakistano 
sutartį, teigė, kad tokia skėtinė nuostata susijusi su kontraktinėmis sutartimis, 
sudarytomis tarp investuotojo ir (investicijas) priimančios valstybės, ir perkelia 
atsakomybę privačiam investuotojui į tarptautinę atsakomybę. Jis taip pat pa-
brėžė, kad tokių sutarčių apsaugos mechanizmas dabar yra pavyzdinė nuostata 
dvišalėse investicinėse sutartyse [4, p. 148].  
 

SKĖTINĖS NUOSTATOS „VIETOS MODELIAI“ IR JŲ ĮTAKA  
INVESTICIJŲ APSAUGAI 

 
Tarptautinių dvišalių investicinių sutarčių praktikoje nesutarimų objektas yra 

skėtinės nuostatos vieta sutartyje. Yra trys skėtinės nuostatos „vietos modeliai“: 
olandiškasis, šveicariškasis ir vokiškasis. Pagal olandiškąjį modelį, skėtinė nuo-
stata yra įtraukiama į sutarties skyrių, aprašantį Sutarties apsaugos ypatumus. 
Skirtingai nei olandiškajame, šveicariškajame modelyje skėtinė nuostata yra 
skyriuje „kiti įsipareigojimai“, kur ji atskirta nuo esminių sutarties sąlygų dviem 
ginčų sprendimo ir subrogacijos nuostatomis. Pagal trečiąjį, vokiškąjį, skėtinės 
nuostatos „vietos modelį“, skėtinė nuostata dedama atskirai nuo sutarties ap-
saugos nuostatų, bet prieš ginčų sprendimo nuostatas. Atrodytų, kad skėtinės 
nuostatos vieta dvišalėje sutartyje nėra svarbi, tačiau Tarptautinis investicinių 
ginčų sprendimo centras (toliau – Centras) šią nuomonę paneigė. Byloje SGS 
Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan [16], jis konstatavo, kad skėti-
nės nuostatos įtraukimas į dvišalės sutarties, sudarytos tarp Šveicarijos ir Pakis-
tano, pabaigą (šveicariškasis modelis), buvo nurodantis, kad Šalys skėtine nuo-
stata nesiekė sukurti esminių įsipareigojimų. Centras taip pat nurodė, kad jeigu 
Susitariančios Šalys būtų siekusios skėtinės nuostatos pagrindu sukurti esmi-
nius įsipareigojimus, logiška, kad nuostata būtų įtraukta šalia kitų, vadinamųjų 
pirminių, esminių (angl. first order) įsipareigojimų [11, p.10].  
 

LINGVISTINĖ SKĖTINĖS NUOSTATOS ANALIZĖ 
 

Nors dvišalių sutarčių skėtinės nuostatos ištakos siekia 1959 m., tačiau gi-
lesnės analizės ji sulaukė tik 2003 m. Tarptautiniam investicinių ginčų sprendi-
mo centrui sprendžiant dvi SGS Societe Generale de Surveillance SA bylas 
(pirmoji − prieš Pakistaną, antroji – prieš Filipinus) [16, p. 14]. Lingvistinė skėti-
nės nuostatos analizė sukelia tam tikrų klausimų, vienas iš jų – ar pagrįsta jos 
formuluotė „bet kokie įsipareigojimai“ ir kokios tų įsipareigojimų ribos? Į šį klau-
simą Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras atsakė byloje Eureko v. 
Poland. Savo sprendime jis pareiškė, kad kategorija „bet kokie įsipareigojimai“ 
yra labai plati; ji reiškia ne tik tam tikros rūšies įsipareigojimus, o „bet kokius“ ar-
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ba, kitaip sakant, – visus įsipareigojimus, kuriuos šalis prisiėmė kitos sutarties 
šalies investuotojų atžvilgiu“. Be to, Centras pabrėžė, kad frazė „privalo laikytis“ 
(angl. shall observe) yra imperatyvi ir kategoriška [14, p. 78]. Tačiau skėtinės 
nuostatos aiškinimas kitose bylose buvo visiškai priešingas. El Paso Energy In-
ternational Company v. Argentina byloje Centras pasisakė, kad plati skėtinės 
nuostatos interpretacija sukeltų „radikalių padarinių, turinčių įtakos atskiriant na-
cionalinę ir tarptautinę teisinę tvarką“. Gerai žinomas Centro specialistas Ch. 
Shreuer nusakė, kokie gali būti praktiniai padariniai plačiai interpretuojant skėti-
nę nuostatą. Jis teigė, kad: „problemų gali kilti, jei investuotojai skėtine nuostata 
pradėtų naudotis nereikšmingiems ginčams. Pavyzdžiui, nežymus mokėjimo 
termino praleidimas <…> negalėtų pateisinti ginčo sprendimo pagal dvišalę su-
tartį“ [17, p. 29]. Jau minėtoje byloje SGS Société Générale de Surveillance SA 
v. Pakistan, kurioje ginčas kilo dėl išankstinės laivo apžiūros sutarties prieš kro-
vą (sutartį vienašališkai nutraukė Pakistano Vyriausybė), Centras skėtinę nuo-
statą analizavo siaurai. Dvišalės Pakistano ir Šveicarijos sutarties 11 straipsnyje 
teigta, kad: „Kiekviena susitarianti šalis turi nuolat garantuoti įsipareigojimų, pri-
siimtų kitos Susitariančios Šalies investuotojų atžvilgiu, laikymąsi”. Analizuoda-
mas 11 straipsnį, Centras atmetė SGS argumentą, kad skėtinė nuostata auto-
matiškai pakėlė visus kontraktinės sutarties pažeidimus į dvišalės sutarties pa-
žeidimų lygį. Centras teigė, kad toks platus skėtinės nuostatos aiškinimas nepa-
grįstai apimtų visas valstybės sutartis ir kitus susitarimus, kuriuose įtvirtinti vals-
tybės įsipareigojimai ir kurių pažeidimai būtų traktuojami kaip dvišalės sutarties 
pažeidimai. Kaip minėta ankstesnėse bylose, skėtinė nuostata sukelia pareigas 
išimtinai valstybei, todėl šioje byloje Centras konstatavo, kad toks platus skėti-
nės nuostatos aiškinimas pažeistų kontraktinių teisių pusiausvyrą. Centras at-
kreipė dėmesį į teisinius padarinius, kurių gali kilti taip plačiai aiškinant skėtinę 
nuostatą ir konstatavo, kad tokiam aiškinimui pateisinti turi būti pateikti „aiškūs ir 
įtikinami įrodymai“, o jų, deja, nebuvo rasta. Galiausiai Centras kvestionavo tokį 
investuotojo gynybos būdą, nes Šveicarijos ir Pakistano dvišalėje sutartyje skė-
tinė nuostata buvo įtvirtinta sutarties pabaigoje [18]. 

Tuo pat metu, kai SGS pareiškė ieškinį prieš Pakistaną, buvo paduotas ieš-
kinys prieš Filipinus. Pastarasis rėmėsi Filipinų ir Šveicarijos dvišale investicijų 
sutartimi. Centras šioje byloje nagrinėjo nuostatos interpretaciją, atliktą SGS v. 
Pakistan sprendime. Buvo pažymėta, kad skėtinės nuostatos formuluotė šioje 
byloje nebuvo tapati. Šveicarijos ir Filipinų dvišalės investicijų sutarties 2 
straipsnyje teigta: „Kiekviena susitarianti šalis turi laikytis bet kokių įsipareigoji-
mų, kuriuos ji prisiėmė savo teritorijoje specifinių investicijų atžvilgiu su kitos su-
sitariančios šalies investuotojais“ [19]. Išanalizavus šią nuostatą, nuspręsta, kad 
dvišalės sutarties 2 straipsnis sudaro pagrindą šalies įsipareigojimų nesilaikymą 
(įskaitant ir kontraktinius įsipareigojimus, kuriuos ji prisiėmė specifinių investicijų 
atžvilgiu <...> ir pažeidė) traktuoti kaip dvišalės sutarties pažeidimą.  

Taigi iš investicinių ginčų jurisprudencijos matyti, kad Centras skėtinei nuo-
statai netaiko vienodo jos aiškinimo modelio, o atskirose bylose nuostatą interp-
retuoja skirtingai. Tačiau Centras yra pasisakęs, kad laikosi Vienos konvencijoje 
dėl sutarčių teisės įtvirtintų sutarčių aiškinimo taisyklių.  
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IŠVADOS 
 

1. Nors ir pripažįstama, kad yra būtina sukurti privalomą universalią užsienio 
investicijų sutartį, užsienio investicijų apsauga tarptautinėje ekonominėje teisėje 
daugiausia reglamentuojama dvišalėmis investicinėmis sutartimis. 

2. Dvišalė investicinė sutartis yra tarptautinė sutartis, sudaroma tarp dviejų 
valstybių ir teisiškai reglamentuojanti investicijų srautus tarp tų dviejų valstybių. 
Sudarydamos jas valstybės siekia investicijų apsaugos, liberalizavimo ir skati-
nimo. 

3. Pasaulyje dvišalių investicinių sutarčių yra be galo gausu, jos savo sanda-
ra yra panašios ir turi daug bendrybių, kurios gali būti pavyzdys, ką reikėtų 
įtraukti į projektus, kuriant naujus universalius investicijų apsaugos susitarimus. 

4. Tarptautinė viešoji teisė skiria valstybės sudaromas kontraktines sutartis 
nuo valstybių sudaromų sutarčių pagal tarptautinę teisę, taigi ir dvišalių investi-
cinių sutarčių. Minėtos dvi sutartys yra skirtingos ir kiekvienos jų pažeidimas tu-
rėtų reikšti skirtingą teisinę atsakomybę. Tačiau praktika rodo, kad šis skirtumas 
nėra toks aiškus dėl dvišalėse investicinėse sutartyse ganėtinai dažnai įtraukia-
mų skėtinių nuostatų. 

5. Skėtinė nuostata dvišalėse užsienio investicijų sutartyse sukuria unikalų 
apsaugos mechanizmą, kurio esmė yra ta, jog privataus pobūdžio įsipareigoji-
mai yra perkeliami į tarptautinę sutartį. Ji liečia išimtinai valstybės prisiimtus įsi-
pareigojimus ir neapima privačių asmenų pareigų. 

6. Efektyviam skėtinės nuostatos veikimui įtakos turi ne tik jos vieta dvišalėje 
sutartyje, bet ir tai, kaip Tarptautinis investicinių ginčų sprendimų centras aiškina 
šią nuostatą – plečiamai ar siaurinamai.  
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Summary 

 
A substantial rise in international investment over the past few decades gave the im-

petus for creation of various legal measures for protecting them. While it is generally ac-
cepted that there is a need for a global treaty for protection of foreign investment, currently 
the legal framework of investment protection is mainly based on bilateral investment trea-
ties, commonly referred to as BITs. A bilateral investment treaty is a treaty between two 
states establishing a legal framework for the investment flows between the two countries. 
This scientific work presents the fundamentals of bilateral investment treaties, their com-
mon structure, goals and gives and insight into their future. The article also deals with one 
of the most problematic issues in bilateral investment treaty practice – the so-called umb-
rella clauses. An umbrella clause is a clause by which both states concluding a bilateral 
investment treaty shall at all times ensure the observance of undertakings given by it in re-
lation to property of nationals of any other contracting party. These kinds of clauses may 
cause problems distinguishing contract and treaty claims by investors because according 
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to this clause a breach of an investment contract is a breach of an investment treaty while 
there used to be a clear distinction between the two in international law. This article pre-
sents the concept of umbrella clauses, their development and main features. 

 
 
 

 

 
 
 

AMERIKOS REGIONO EKONOMINĖ INTEGRACIJA 
 

Indrė Miserkejevaitė 
 

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto IV kursas 
Tel. +370 620 55399 
El. paštas indre.mis@gmail.com  

 

Justė Zlatkutė 
 

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto IV kursas 
Tel. +370 687 45284 
El. paštas juste.zlatkute@gmail.com  
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Santrauka 
 

Straipsnyje analizuojamos ir aprašomos regioninės organizacijos Amerikos že-
myne. Valstybės, būdamos gana skirtingos, ieško būdų vienytis. Apžvelgiama susi-
tarimų ir organizacijų istorija. Pietų Amerikoje veikia LAFTA/ALALC, LAIA/ 
ALADI, CAN, MERCOSUR, Pietų Amerikos tautų sandrauga. Karibų valstybėse 
– CARICOM. Šiaurės ir Centrinėje Amerikoje – NAFTA ir CAFTA. Taip pat jau 
daugiau nei dešimtmetį deramasi dėl FTAA susitarimo, apjungsiančio net 34 vals-
tybes Amerikos žemyne. Apibūdinamas šių susitarimų veikimo principas bei pa-


