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Vilniaus komercinio arbitražo teismo 

ARBITRŲ SĄRAŠO SUDARYMO PRINCIPAI IR TVARKA 

 

1. Arbitrų sąrašą tvirtina, keičia ir pildo  NAI „Vilniaus komercinio arbitražo teismo“ (toliau – 

VKAT) valdyba. 

2. Kandidatus į arbitrus gali siūlyti: 

2.1.  VKAT steigėjai ir dalininkai;  

2.2.  kitos Lietuvos ir užsienio visuomeninės organizacijos, atstovaujančios gamybos, verslo ir 

teisinės veiklos ūkio subjektams, mokslo ir mokymo įstaigos, Lietuvos Advokatų Taryba, 

Teisėjų asociacija, nuolatinės arbitražo institucijos. 

3. Asmenims pageidaujantiems būti įrašytais į arbitrų sąrašą keliami sekantys kvalifikaciniai 

reikalavimai: 

3.1.  baigtas teisės, ekonomikos, vadybos (administravimo) ar kitoks aukštasis mokslas; 

3.2. ne mažesnė nei 5 metų profesinė darbo patirtis pagal įgytą išsilavinimą arba tam tikro 

verslo srityje; 

3.3. nepriekaištinga reputacija, kurią vertina valdyba; 

3.4. turėti praktinės, mokslinės ar pedagoginės patirties arbitražo ir/arba tarpininkavimo 

(taikinimo) srityje; 

3.5. išklausyti VKAT organizuojami arbitrų parengimo kursai, išskyrus atvejus, kai VKAT 

valdyba nusprendžia  konkrečiam pretendentui, atsižvelgdama į jo patirtį bei pripažinimą, 

netaikyti šio reikalavimo. 

4. Kandidatuojantis asmuo VKAT sekretoriatui pateikia atitinkamą prašymą įrašyti jį į arbitrų 

sąrašą, siūlančios jį organizacijos rekomendaciją ir užpildo nustatytos formos arbitro anketą. 

5. Asmuo įrašytas arbitrų sąraše privalo per protingą terminą raštu informuoti VKAT sekretoriatą 

apie duomenų nurodytų arbitro anketoje pasikeitimus. 

6. Valdybos nutarimu asmuo iš arbitrų sąrašo išbraukiamas asmeniui: 

6.1. mirus; 

6.2. netekus veiksnumo ar apribojus jo veiksnumą; 

6.3. pateikus prašymą išbraukti iš arbitrų sąrašo; 

6.4. pažeminus arbitro vardą; 

6.5. per protingą terminą nepranešus VKAT sekretoriatui apie arbitro duomenų pasikeitimus, 

kai nepavyksta su juo susisiekti; 

6.6. nepateikus atnaujintų asmens duomenų VKAT sekretoriato nustatytu terminu. 

6.7. kitais atvejais, kai arbitras negali vykdyti arba aplaidžiai vykdo arbitro pareigas; 

6.8. arbitrą rekomendavusio asmens (VKAT steigėjo ir dalininko) ar rekomendavusios 

organizacijos prašymu.  

7. Arbitrų sąrašas yra rekomendacinio pobūdžio. Asmens įrašymas į arbitrų sąrašą negarantuoja 

asmens skyrimo arbitru ginčams nagrinėti ir spręsti. 

8. Ši tvarka įsigalioja nuo 2014 metų sausio 1 d. 


