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[ LITHUANIAN TEXT – TEXTE LITUANIEN ]

Lietuvos
ir
Vietnamo

SOd3.nstin,~s

s

UT
dėl

Socialistinės

Lietuvos Respublikos
toliau vadinamos

Vyriausybė

siekdamos

plėsti

ir pramoninį
Susitariančiosios

bendradarbiavimą

ir ypač
Salies investitorių investicijoms

teritorijoje,
Susitariančiųjų Salių investitorių

.
. ~)Fipaži~da!11os būt~nt:mą aps~u~pti.
1ll,'estlCljaS, talp pat skatmtl llYv'estįCiJ3.S lr
Susit3riančilįj1-i Šalių ekonominio gerbūvio,

verslo iniciatyvą dėl abiejų

susitarė

Šios sUtarties tikslais:

(a) "investicijos" reiškia bet

apima:

lr

(i). kilr:ojar~ąjį ir
tokias kaIp hlpoteKa, turto

oet kurias kitas

nuosa\~ybės

(ii) akcijas" :~rtybinius
tokių bendrovlŲ nuosavYDeJe;

(iii) pretenzijas

į

arba dalis

pinigus arba

į

vertę turinčią veiklą;

. (iv) illte1ekh!al~::)~s)r nrarnjfIin~~ . nllosavybės
autorines le~ses, pat.::ntus, preknĮ zenkhls, prekYDllJmS
}J2vyzdžius, prekyoines pas!antis, technologinius procesus,

teises,

įskaitant

(v) verslo koncesijas, suteiktas įstatymu arba kontraktu, įskaitant
koncesijas gamtinių išteklių paieškai,
gavybai ar eksploatacijai.
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bet

ir

gaunamas sumas ir
pajamas,

(b)
išilDtinai,
autorinius

Pajamoms iš
kaip ir investkijai.

yra suteikiama tokia pat apsauga

Cc) "investitorius" kjeh.vjclJoS
jos

įstatymus

(ii)
Įstatymus

ir

turinčius Susitariančiosios Šalies pilietybę

(i) fizinius
arba mlo~at
bet

mgco.y;iZacIJą, asociaciją

Susitariančiosios Šalies atžvilgiu reiškia:

joje; arba

kurią
korporaciją,
bendrovę,
trestą,
bendrą
įmonę, tinKamai įkmlą pagal Susitariančiosios

arba

tvarką;

(iii) bet

kŪlį

subjektą

ar

organizaciją, įsteigtą..

pagal bet kurios

trečiosios Valstybės .is~~1ymus, kuri >'Ia tos Sus!tar!afl~~os!Os SaEes pili~čit{. ?f
akinių subjektų, tU:nDcrų savo buvemę tos SusltananclOslOs ŠalIes teIltOrlJOje,

kontroliuojama.
(d) "teritorija" reiškia:
(i) Lietuvos
.
Lietuvos ~e.spublikos
.
jsk?Jtant te.6to!inę j~rą ir.
Jt1flDHlS ar povandemmus plotus, kunume
paga~ t~rptautl.n<{ teISę Lletuvos
gali naudotis jūros dugno, žerDės
gelSll.Į lr galntirnų :rcStlrsų
HA·~·,,"CH'.J, .e~:sp]()d.1.at::ljus iI ~i~ ugojimo teisėlnis;
plotą

(ii) Vietnamo Socialistinės
ri:!rinius
ir

atžvilgiu reiškia visą ž(:.111ės
plotus, kuriuose Vietnamo

(įskaitant salas),

SO<:1aE;;,tinė

Respubi1ka

J

suverenitetu, sl1vereniornis

tarptautinę

pagal .
1eisėnlis

(e) "Ia isvai
naudojama tarptautiniuose
tarptautinėse valiutos rinkose.

reiškia
ir ja
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2

skatinirnas

ir

apsauga
ir

Susitariančiosios
sąžiningai ir lygiavertiškai

Bet kurios

kitos Susitariančiosios Salies

u,,·n·''"1n,n,,''

Didžio.usio

(1)

Vienos

Susitariančiosios

Susir:ariančiosios Šalies teritorijoje yra tniKtD'J12!lTIOS

.ne mažiau palankiai negu

trečiosios Valstybės

ir

,.".,,~ct;inr·ll1

(2) Vienos Susitariančiosios Šalies
kurių irsestlc;JOS kitos
Šalies teritorijoje patma nuostolius dėl karo ar kitokio
rr;aišto, riaušių ar sukilimo,
ginkluoto konflikto, revoliucijo\ yparingosios
na.starosios Susitarlančiosios 021ies dėl
nuostolių
padengimo,
kompensacijos arba kitokio atsiskaitymo yra
ne rnaž.iau palankiai
Iš tai kylanti
negu kad j~ traktuoja ~et kurios trečiosios
kompensaCija yra J:.USVaI pervedama.
Susitariančiosios

4

Išimtys
Šios Sutarties sąlygos, suteikiančios ne

traJ.;:tavimą, teikiamą trečiųjų Valstybių ifl',le~;tltoriarns,

įParehlOtų.

\'ieną

Susitarlančią5ą

Šalį

!n~'esilionarns nuolaidas, pirmenybę ar

T)l-jVldPG"i,i5l<;;

'--

(a) bet kurios esančios arba būsimos
1!10netarinė~ .sąjungos arba. f:anašaus
reglOmmo ekonommlO bendradar1:n3.vlITw fOn-IItĮ,
o?.I gali tapti šalimi; arba

.!&H1.oS,.

~ais:Gsios pfeky~s
SI~slt~nn2? .. arba. bfJ-Į
SusltanancįoJl Šahs yra

(b) iš susitarimų, kurių tikslas sudaf'jti arba praplėsti tokias sąjungas ar
:zonas per tam tikrą laikotarpį; arba
(c) iš bet kokios tarptaulinėssutarties ar susitarimo, visiškai ar didžiąja
,'paJimi susijusios su apmokestininm, arba vietin1Ų Įstatymų, visiškai ar didžiąja
p~Į1":rd susijUsių su apmokestinimu.
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5

yra imamasi

b)

visuomenės

interesams ir

yra nediskriminacinio
lydi

greitai išmokama
atitikti ekSjJ'[OPfljl]!otų
ekspropriaciją ar
zmoma, ir yra nedelsiant išmokama.
nuo ekspropriacijos dienos, pagai
realizuojama ir lalsvai pervedama.

kc~mD(:nsaCl1a turi

2. Investitoriai, kurių turtas eksproprijuojamas, turi teisę į
eksproprijuojančios Susitanančiosios Šalies teismmlŲ
ar
institucijų
atliekamą
peržiūrą,
kad nustatytų, ar tokia
vėJesnė jos kompensacija atitinka šio straipsnio
ir
Susilarjančiosios Šalies istatymus.

3.

minimi 1 straipsnio c punkto (iii) papunktyje, negali reikšti
pagal šio straipsnio dal~s, jeigu kOHlpensacjja jau ~~uyo išmo.kėta pagal
ll1\'est1CljŲ apsaugos sutartJes, sudal)'tos Susltar;anC;')SlOS ŠalIes kurios
teritorijoje buvo padaryta investicija, p<?-našias sąlygas.
'~t","L."U

6 straipsnis
Pef',Jedimai

be

(1) Kiekviena
Šalis. sutinkamai su savo
uždelsimo leidžia pervesti bet kuria laisvai

p~jaI,:as,

~au~1al.nas

yi.~iškai

Šalies Hwestltonų mvestlC1J3s;

ir
valiuta:

arba dalinai likvidavus kitos

(c) lėšas, skirtas su iE\Jesticija susijusių paskoh.!

(d) yieD;os Su~iiarian?iosio~ Š~1ies piliečių ir nuolatinių gyventoj11,
.l\.tlf,le yra. !sl~a.[bm! lr J::unems leIsta dilbtI su mvestidja kitos Susitariančiosios
Šalies tentoHji:"'.le, lizdarbms.

l '

•

•
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(2) Valiutos
yra

šio

7
Investi.dn~ų Ę.l.nC~

SusltananCloSlOS
(1) Tam, kad su investicijomis
kitos Susitariančiosios Šalies investitoriaus
būdu tarp ginčo šalių yra rengiaulOs

SusitariaIJ<:i!JS!OS
kiek
šešis

(2) Jejgu tokios konsultacijos nesibaigia
pr3šyrno dėl ginčo sprendimo pateik~fno datos,
perduoti ginčą spręsti:

ir

draugišku
mėnesius

savo

a) Susitariančiosios Šalies, kurios

nuo

gali

buvo a tlikta investicija

kompetentingam teismui; arba
.~
.
.b).
Tarptautinial~. i'l\'f.,;.stl~ln;Ų e.į.n~ų
at:'-.lZvelg!ant Į tmkamas KonvenclJos del lI1VestlCInlŲ

cent:-ui (ISCIP),

ir kitų valstybių piliečių sprendimo, atviros pasirašymui
dienos Vašingtone, nuostatas, jeigu abi Susitariančiosios
Konvencijos šalimis; arba

12) ad hoc arbitražo
nesusilaria, yra sudaromas pagal Jungtinių
komisijos (UNCITRAL) arbitražo taisykles.

2.1skmĮ va]styOlŲ
rnetų kovo 18

yra

šios
šalys
klsės

(3) Kiekviena Susi tariančioji Šalis sutiLka
tarptautiniam taikinimui arba arbitražui.
(4) Smitariančioji Šalis, kuri yra gmco
~nčų

sprendimo metu kaip gynybos priemone
fak,tu, ,kad, investitc;rJ21s pagal drau~imo

paoengla

V1Są

ar

dalĮ

z.alos ar

nc~Slt1ali{:iO!a

savo hJ1Unitetu ar tuo
kuri

nuostohų .

(5) Arbi.tra~o SJ?r~n~Jm.ai yra galutiniai ir privalomi
gmco šalirns.
Sahs JUOS vykdo pagal savo ,r'~,''''-'-''·''
pagal 1958
Konvenciją
dėl
užsienio
snrendimų
p,ripažinimo ~~ vykd~mo (Niujorko Konvencija), jeigu """"~"'~"~-~n(}OSiC}S §aiys yra
SlOS KonVenCijOS nares.
•

1

•

KIeKViena Sus!tananClOJI
metų
Jungtinių
Tautų
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8

tarp
(1) Ginčai
jeigu tai yra

arba

(2) Jei ginčas
jis, bet kurios iš

būti tokiu būdu
yra perduodamas į

teIsmą·

(3) Toks arbitražo teisnias yra
Gavus prašymą perduoti
Šalis per du mėnesiuspasklria po
SIUO būdu,

t;t;č!osios Val,stybės
pirmųjų

pili:;ti,

teismo Plnmmnku,
dviejų narių paskyrin:lO dienos.

SKInamas

(4) Jeigu per
nurodytus šio ~s~rajpsnio 3 dalyje, reikiami
paskyrimai nebuvo atlikti,
Su si tarian čioji Šalis, nesant kitų susitarimų,
gali kreiptis į Tarptautinio Teismo Prez:ident.ą, kad jis atliktų reikiamus
paskyrimus. Jei Prezidentas yra kurios nors iš Susitariančiųjų Šaliq pilietis arba
dėl kitų priežasčių negali vykdyti nurodytos funkcijos, yra kreipIam si į Vice. Pre~idenlą, ,~ad jis .atl~t:t rei~iamus
, .Jeigu. Yicv~-Pre~identas yr~
kUDos ,nors JS Susltananc~~JŲ Šahų
del ~Jt!.t p~:ezasClŲ taIp .pat ~n,?gah
vykdytI nurodytOS funkcljOS, yra
vynausl:.m Tarplaut1DlO 1 eIsmo
narį, kuris nėra kurios rrors iš
Šalių pilietis, kad jis atliktų
reikalingus paskyrimus.
'-.
.(5) Arbitr~~o teismas
balsų. ~a~guma, ~ok~ sp!.er:.dim~s
yra prIvalomas amems
KieKViena SusltananClOJl ŠalIs
padengia savo teismo nario ir savo 3t.sto.vavimo ~eismo. proc,?se. iš~~jd~s,
Pirmininko ir likusias išlaidas lygiomis daliEm padengta abI SusltananclOslOs
Šalys. Tačiau teismas gali savo
nurodyt~ ~ad ~ide~~nė išlaidų. dalis yra
pa,dengiama ,:,ienos i~ d.vieįų ,
valių Ir SlS sprendimas yra
pnvalomas ahlems SusllanaIiCJoSlOD1S
pats nustato savo darbo
tvarką·

Jeigu Susitariančioji . Šalis
~ a~entQra, aprrH?~~, 5a,:,0
iDves~it:}fiui pag~l' su~eiktą ~ėI, ~, .
tai kIta Susltanan,ClOJI ŠalIs,
Dt;paZel5-da.ma p!.rm,oslOSv S~sltan~r~ClOSiOS
jos paskirtos agentūros kaip
teises penmancwsws salIes teIslŲ,
straipsnyje, pripažįsta tokio
iml;::S!itoriau~ bet ku~ų .teisių ar nyC?sav):bb; i?e: dav:r?ą pi~~aj~i Susit~ri3nčiaįai
ŠahaI
aL JOS paSkJftal agentūraI IT pml1oslOs Sl1,,;tananCiO~lOs Šalies ar JOs
paskirtos agentūros perėmimą teisių ar
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10
Palankesnės

arba
vėliau
są lygas

Degu šios

11

informacija

ir
Bet kurios Susitar;ančiosios Šalies

kita Susitariančioji

Šalis

nedelsdama turi sutikti
konsultacij?cs
510S Sutarties sąlygų aiškinimo
ir taik) mo. Bet kurios
Šalies prašymu turi būti keičiamasi
inf ~rr:Jacija> susijusia su ,isfatymai.\ i10rminJais .aktais, . spr~nd}.m.~i~ a.dmin~stra.cin~
rT2:KtJka ar .procedūroml~ ar po~~t1ka, kuną kIta SusltananciOJI :::,a11s galI talkytl
SiOJe Sutartyje aptartoms InVesticiJoms.

Ši Sutartis taikoma

padarytoms kitos
nuo 1990 fl1. gruodžio 29 dienos.

Susitariančiosios Šalies investitorių investicijoms,
Šalies
pagal jos įstatymus ir

trllkJnė

(~)

$i

ir rHJtrauk.iInas

-,
tos datos, kai Susitar;ančios!os Ša1{'s praneša

Sl~larti~

viena . klt~_~ al?ji~. ta~,

oūtmi

šios

Ji lieka galioti toliau, jeigu

nėra

visi konstituciniai reikajavimai

Sutartlcs !slgahoJlll1Ul.
(2) Ši Sutartis
nutraukiama pagal šio

(3) Bet
Cy

"'

Susitarjančioji
Šalis gali pnes vienerius (1) [(ič:tus
pran.ešir~·~ą kitai Sllsitariančiajai Šaliai nutra.ukti šią S1Jtarti

kuri

rD-'~'l!~~_ak,,~t~ms~
a
~ pirmajam
U

melą.

dešimtks (l0)

rn_etl-Į

vėliau.
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žerniau

asmenys,

tinkamai

·D
1 tf fi ii) {Ali
L(;~Jj/ IV~ Jt \/
l

vardu
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