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Įregistruota Juridinių asmenų registre  

2022 m. gegužės 12 d. 
 

 

 

 

Nuolatinės arbitražo institucijos 

„Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ 
 

S T A T U T A S 

 

 

 

1. Bendrosios nuostatos 

 

1.1.  Nuolatinė arbitražo institucija „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ (toliau –

Vilniaus arbitražas) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio teisinė 

forma yra nuolatinė komercinio arbitražo institucija,  įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos 

Respublikos komercinio arbitražo įstatymą. Vilniaus arbitražas yra nevyriausybinė, 

pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra organizuoti ir administruoti 

arbitražą bei vykdyti kitas ginčo šalių suteiktas ir su nuolatinio arbitražo institucijos 

veikla susijusias funkcijas. 

 

1.2.  Vilniaus arbitražas įsteigtas sujungus nuolatines arbitražo institucijas „Arbitražo teismą 

prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos teismas – Lietuva“ ir „Vilniaus tarptautinis 

komercinis arbitražas“, kurios abi baigė veiklą kaip juridiniai asmenys ir kurių teisės ir 

pareigos perėjo Vilniaus arbitražui nuo statuto įregistravimo momento įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

1.3. Arbitražo teismo dalininkai (steigėjai) yra: 

1.3.1.  Asociacija „Infobalt“, juridinio asmens kodas 122361495; 

1.3.2. Lietuvos verslo konfederacija (ankstesnis pavadinimas - Asociacija „Tarptautiniai 

prekybos rūmai – Lietuva“), juridinio asmens kodas 110063950; 

1.3.3.  Lietuvos bankų asociacija, juridinio asmens kodas 121900744; 

1.3.4. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, juridinio asmens 

kodas 121053434; 

1.3.5. Lietuvos pramonininkų konfederacija, juridinio asmens kodas 110058241; 

1.3.6. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, juridinio asmens kodas 

110069070; 

1.3.7.  Lietuvos teisininkų draugija, juridinio asmens kodas 190785929. 

 

1.4. Vilniaus arbitražo dalininkais gali būti ir kiti juridiniai asmenys, asociacijos, kurių 

veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Dalininkų negali būti mažiau nei trys. 

 

1.5.  Vilniaus arbitražas už savo prievoles atsako visu savo turtu ir neatsako už dalininkų 

(steigėjų) prievoles. Dalininkai (steigėjai) už Vilniaus arbitražo prievoles atsako tik 

sumokėto įnašo suma. 

 

1.6. Vilniaus arbitražo buveinę nustato Valdyba. 
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1.7. Vilniaus arbitražo veiklos terminas neribojamas. 

 

1.8. Vilniaus arbitražas turi antspaudą su savo pavadinimu lietuvių ir anglų kalbomis bei 

banko sąskaitas. 

 

1.9. Vilniaus arbitražas gali steigti ir panaikinti savo filialus, veikiančius Vilniaus arbitražo, 

kaip juridinio asmens, vardu pagal šį Statutą ir Vilniaus arbitražo visuotinio dalininkų 

susirinkimo patvirtintus filialo nuostatus. 

 

1.10. Vilniaus arbitražas veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos komercinio arbitražo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, ir šiuo 

Statutu. 

 

1.11. Vilniaus arbitražo ūkinės – finansinės veiklos atskaitomybės metai sutampa su 

kalendoriniais metais. 

 

 

 

2. Vilniaus arbitražo tikslai 

 

Pagrindiniai Vilniaus arbitražo tikslai yra: 

 

2.1. Organizuoti ir aptarnauti tarptautinių ir nacionalinių komercinių  ginčų ir kitokių 

nesutarimų, kurių arbitražo vietos teisė, nustatyta šalių susitarimu ar arbitražo teismo, 

nedraudžia perduoti nagrinėti arbitražu, nagrinėjimo ir sprendimo arbitražo būdu 

procedūras; 

 

2.2. Organizuoti ir aptarnauti komercinių ginčų ir kitokių nesutarimų sureguliavimo 

alternatyviais būdais (mediacija (tarpininkavimu), sutaikinimu, ekspertize ir pan.) 

procedūras; 

 

2.3. Populiarinti ginčų sprendimą arbitražu ir kitais alternatyviais ginčų sprendimo būdais; 

 

2.4. Kaupti žinias bei apibendrinti arbitražo ir kitų alternatyvių ginčų sprendimo būdų praktiką. 

 

 

 

3.  Vilniaus arbitražo funkcijos 

 

Įgyvendindamas savo tikslus Vilniaus arbitražas: 

 

3.1.  Rengia ir tvirtina arbitražo, mediacijos (tarpininkavimo), ekspertizės, sutaikinimo ir kitų 

alternatyvių ginčo sprendimo būdų taisykles (reglamentus) bei kitus procesinius 

dokumentus. 

 

3.2.  Priima nagrinėti ir spręsti komercinius ginčus, kylančius iš sutartinių ar nesutartinių 

teisinių santykių, išskyrus ginčus, kurie pagal šalių susitarimu ar arbitražo teismo 

nustatytą arbitražo vietos teisę negali būti sprendžiami arbitražo būdu. 
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3.3.  Vadovaudamasis ginčo šalių susitarimu organizuoja tarptautinių ir nacionalinių 

komercinių ginčų nagrinėjimo ir sprendimo arbitražo būdu procedūras pagal: 

3.3.1.  Vilniaus arbitražo patvirtintas arbitražo taisykles (arbitražo reglamentus); 

3.3.2.  Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) arbitražo 

reglamentą; 

3.3.3.  Kitas šalių pasirinktas ginčo sprendimo arbitražo būdu taisykles. 

 

3.4. Vilniaus arbitražas taip pat administruoja nagrinėjimą visų iki ir po nuolatinės arbitražo 

institucijos „Arbitražo teismo prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos teismas – Lietuva“ 

ir nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo" 

reorganizavimo į Vilniaus arbitražą inicijuojamų ginčų, kurie pagal arbitražinį 

(arbitražinę išlygą) arba kitokį šalių susitarimą: 

3.4.1.  Priskirti nagrinėti Arbitražo teismui prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos 

teismas – Lietuva arba turi būti sprendžiami pagal Arbitražo teismo prie 

Asociacijos Tarptautiniai prekybos teismas – Lietuva reglamentą (arbitražo 

taisykles); 

3.4.2.  Priskirti nagrinėti Vilniaus tarptautiniam komerciniam arbitražui arba turi būti 

sprendžiami pagal Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo procedūros 

reglamentą; 

3.4.3.  Priskirti nagrinėti Nacionaliniam komerciniam arbitražui arba turi būti 

sprendžiami pagal Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentą; 

3.4.4.  Priskirti nagrinėti Vilniaus tarptautiniam komerciniam arbitražui arba turi būti 

sprendžiami pagal Vilniaus tarptautinio komercinio arbitražo tarpininkavimo ir 

taikinimo procedūros reglamentą. 

 

3.5. Vadovaudamasis ginčo šalių susitarimu organizuoja tarptautinių ir nacionalinių 

komercinių ginčų sureguliavimo procedūras, taikant alternatyvius (ekspertizės, 

sutaikinimo, mediacijos (tarpininkavimo) ar kt.) ginčų sureguliavimo būdus pagal: 

3.5.1.  Vilniaus arbitražo patvirtintas alternatyvių ginčų sprendimo būdų (sutaikinimo, 

mediacijos (tarpininkavimo), ekspertizės ar kt.) taisykles (reglamentus); 

3.5.2. Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL) Taikinimo 

procedūros reglamentą; 

3.5.3.  Kitas šalių pasirinktas alternatyvių ginčo sureguliavimo būdų taisykles. 

 

3.6.  Telkia  komercinės teisės ir ūkinės-komercinės praktikos specialistus, gebančius spręsti 

tarptautinius ir nacionalinius komercinius ginčus, ir formuoja rekomenduojamų arbitrų, 

ekspertų, mediatorių (tarpininkų) bei kitų specialistų sąrašus. 

 

3.7.  Teikia arbitražinio ir kitų alternatyvaus ginčų sprendimo  procesų dalyviams (arbitrams, 

mediatoriams (tarpininkams), ekspertams ir kt.) organizacines ir technines paslaugas, 

jiems sprendžiant ar sureguliuojant komercinius ginčus ir kitokius nesutarimus. 

 

3.8. Organizuoja konferencijas, seminarus ir kitus šviečiamojo pobūdžio bei kvalifikacijos 

tobulinimo renginius arbitražo bei kitų alternatyvių ginčų sprendimo būdų temomis. 

 

3.9.  Pataria  arbitražinių susitarimų sudarymo bei kitais su komercinių ginčų sprendimu 

susijusiais klausimais. 

 

3.10. Kaupia ir apibendrina arbitražo bei mediacijos (tarpininkavimo) ir sutaikinimo praktiką. 
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3.11. Rengia ir leidžia literatūrą arbitražo ir kitokia komercine bei teisine tematika. 

 

3.12. Bendradarbiauja su kitų valstybių bei tarptautinėmis arbitražo institucijomis ir kitomis 

organizacijomis. 

 

3.13. Kaupia organizacines-technines ir informacinių technologijų priemones, reikalingas 

nuolatinės arbitražo institucijos tiklams įgyvendinti. 

 

3.14. Vykdo kitą Statute numatytiems tikslams įgyvendinti reikalingą veiklą, išskyrus tą, kurią 

draudžia įstatymai. 

 

 

4. Dalininkų (steigėjų) teisės ir pareigos 

 

4.1. Vilniaus arbitražo dalininkais  asmenys tampa nuo įnašų įmokėjimo dienos. Vilniaus 

arbitražo dalininkų  susirinkimas vadinamas Visuotiniu dalininkų susirinkimu. 

 

4.2. Visuotiniam dalininkų susirinkimui sutikus, asmuo, pageidaujantis tapti dalininku, 

Vilniaus arbitražo dalininko teises ir pareigas įgyja po to, kai įmoka į Vilniaus arbitražo 

atsiskaitomąją sąskaitą Visuotinio dalininkų susirinkimo nustatyto dydžio įnašą. 

 

4.3. Vilniaus arbitražo dalininkas turi teisę: 

4.3.1. Dalyvauti Vilniaus arbitražo visuotiniuose dalininkų susirinkimuose su 

sprendžiamojo balso teise; 

4.3.2. Dalyvauti Vilniaus arbitražo valdybos posėdžiuose be sprendžiamojo balso 

teisės, kai dalininko atstovas neišrenkamas į valdybą; 

4.3.3. Gauti metinę ataskaitą apie Vilniaus arbitražo veiklą bei informaciją kitais jos 

veiklos klausimais; 

4.3.4. Svarstyti Vilniaus arbitražo veiklos ataskaitas, teikti pasiūlymus ar kitaip prisidėti 

prie Vilniaus arbitražo veiklos tobulinimo; 

4.3.5. Apskųsti teismui Vilniaus arbitražo visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimus, 

valdybos ir administracijos sprendimus, kai šie prieštarauja Lietuvos Respublikos 

įstatymams ir kitiems teisės aktams; 

4.3.6. Pirmumo teise pirkti kito dalininko parduodamą įnašą; 

4.3.7. Gauti likviduojamo Vilniaus arbitražo turto dalį; 

4.3.8. Parduoti ar kitaip perleisti savo įnašą kitiems asmenims Statuto 4.4 punkte 

nustatyta tvarka. 

 

4.4.Dalininkas privalo: 

4.4.1. Raštu pranešti visiems kitiems Vilniaus arbitražo dalininkams apie savo 

ketinimus parduoti ar kitaip perleisti savo įnašą, kartu nurodant jo pardavimo 

kainą ir kitas perleidimo sąlygas. Jeigu bet kuris kitas Vilniaus arbitražo 

dalininkas per 30 dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos pareiškia 

pageidavimą pirkti visą parduodamą įnąšą, dalininkas privalo jį parduoti tokiam 

kitam dalininkui už tokią pačią kainą ir tokiomis sąlygomis, kaip nurodyta 

pranešime (jeigu pageidavimą pirkti įnašą pareiškia keli dalininkai, pirmenybė 

suteikiama geresnes sąlygas pasiūliusiam dalininkui); 

4.4.2. Jeigu kiti Vilniaus arbitražo dalininkai atsisako pirkti parduodamą įnašą arba 

nepasinaudoja pirkimo pirmumo teise per 30 dienų nuo pranešimo gavimo 

dienos, jo savininkas įgyja teisę parduoti savo įnašą bet kuriam trečiajam 
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asmeniui. Visais atvejais trečiajam asmeniui turi būti perleidžiamas visas 

(neskaidomas) dalininkui priklausantis įnašas. Po įnašo įsigijimo, jo savininkas 

tampa Vilniaus arbitražo dalininku ir įgyja visas šiuo Statutu dalininkui nustatytas 

teises ir pareigas; 

4.4.3. Jeigu Vilniaus arbitražo dalininkui priklausantis įnašas parduotas pažeidžiant 

Statuto 4.4.1-4.4.2 punktuose nustatytas sąlygas, kiti Vilniaus arbitražo 

dalininkai turi teisę per tris mėnesius nuo sužinojimo apie neteisėtą įnašo 

pardavimą teismine tvarka reikalauti, kad pirkimo-pardavimo sandoris būtų 

pripažintas negaliojančiu; 

4.4.4. Vilniaus arbitražo dalininkas negali įkeisti savo įnašo ar prisiimti dėl jo kitokių 

įsipareigojimų tretiesiems asmenims, negavęs visų Vilniaus arbitražo dalininkų 

raštiško sutikimo; 

4.4.5. Dalininkas netenka savo, kaip Vilniaus arbitražo dalininko teisių, ir laikomas 

išstojusiu iš Vilniaus arbitražo kai perleidžia jam priklausantį įnašą kitam 

asmeniui; 

4.4.6. Jeigu Vilniaus arbitražo dalininkas likviduojamas, jam priklausantis įnašas 

parduodamas arba kitaip perleidžiamas kitam asmeniui 4.4.1-4.4.2 punktuose 

numatyta tvarka arba perduodamas likviduojamo dalininko dalininkams 

(steigėjams) atitinkamų įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

5. Vilniaus arbitražo organai 

 

5.1. Vilniaus arbitražo organai yra Visuotinis dalininkų susirinkimas, Valdyba, Pirmininkas 

ir Sekretoriatas (administracija). 

 

5.2. Aukščiausias Vilniaus arbitražo organas yra Visuotinis dalininkų susirinkimas. 

Kiekvienas dalininkas Visuotiniame dalininkų susirinkime turi savo įgaliotą atstovą. 

 

5.3. Visuotinis dalininkų susirinkimas: 

5.3.1. Tvirtina, keičia ir papildo Vilniaus arbitražo statutą; 

5.3.2. Renka Valdybos narius, Vilniaus arbitražo pirmininką ir pirmininko 

pavaduotojus bei juos atšaukia; 

5.3.3. Skiria ir atšaukia revizorių; 

5.3.4. Nustato atlyginimą Vilniaus arbitražo pirmininkui, pirmininko pavaduotojams ir 

revizoriui; 

5.3.5. Tvirtina Vilniaus arbitražo metinę finansinę atskaitomybę; 

5.3.6. Reorganizuoja ir likviduoja Vilniaus arbitražą; 

5.3.7. Steigia Vilniaus arbitražo filialus ir tvirtina jų nuostatus; 

5.3.8. Nustato įnašo dydį asmenims, pageidaujantiems tapti Vilniaus arbitražo 

dalininkais. 

 

5.4. Eilinį Visuotinį dalininkų susirinkimą Vilniaus arbitražo pirmininkas privalo sušaukti 

kasmet per 3 mėnesius nuo ūkinių -finansinių metų pabaigos savo iniciatyva ar bet kurio 

iš dalininkų prašymu. Esant reikalui, Vilniaus arbitražo pirmininko iniciatyva arba 

valdybos arba daugiau nei pusės dalininkų prašymu gali būti sušauktas neeilinis 

Visuotinis dalininkų susirinkimas. Motyvuotas prašymas sušaukti neeilinį visuotinį 

dalininkų susirinkimą pateikiamas raštu Vilniaus arbitražo pirmininkui, kuris privalo 

sušaukti Visuotinį dalininkų susirinkimą per 10 dienų nuo prašymo pateikimo (gavimo) 
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dienos. Apie Visuotinio dalininkų susirinkimo datą, vietą, laiką bei darbotvarkę 

dalininkams (jų įgaliotiems atstovams) pranešama raštu (laišku arba faksu) arba 

elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki Visuotinio dalininkų 

susirinkimo posėdžio dienos. Prireikus Visuotinio dalininkų susirinkimo posėdžiai gali 

vykti nuotoliniu būdu. 

 

5.5. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą 

nepriklausomai nuo jo įnašo į Vilniaus arbitražo kapitalą dydžio. Visuotinis dalininkų 

susirinkimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė dalininkų. 

Nutarimai priimami paprasta visų susirinkime dalyvavusių dalininkų balsų dauguma. 

Visuotinio dalininko susirinkimo nutarimai šio Statuto  5.3.6 ir 5.3.7 punktuose 

numatytais klausimais priimami, jei už juos balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų dalininkų. 

 

5.6. Vilniaus arbitražo Valdybą sudaro septyni Valdybos nariai, renkami Visuotinio dalininkų 

susirinkimo trejiems metams iš dalininkų teikiamų kandidatų. Jeigu Valdybos narys 

neišbūna išrinktos kadencijos laiko, į jo vietą renkamas naujas valdybos narys tik 

likusiam kadencijos laikui. Vieną iš Valdybos narių, turintį universitetinį teisinį 

išsilavinimą, Visuotinis dalininkų susirinkimas trejų metų laikotarpiui renka Vilniaus 

arbitražo pirmininku ir tuo pačiu Valdybos pirmininku. Vilniaus arbitražo pirmininko 

pavaduotojus Vilniaus arbitražo pirmininko teikimu skiria Visuotinis dalininkų 

susirinkimas. 

 

5.7. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, sprendžiantis pagrindinius Vilniaus arbitražo 

veiklos klausimus. Valdyba: 

 

5.7.1. Tvirtina, keičia ir papildo šio Statuto 3.3.1, 3.4.1-3.4.3 punktuose paminėtas 

arbitražo taisykles ir procedūrų reglamentus bei kitus procesinius dokumentus, 

reguliuojančius arbitražo procesą; 

5.7.2. Tvirtina, keičia ir papildo šio Statuto 3.4.4 ir 3.5.1 punktuose paminėtas 

alternatyvių ginčų sprendimo būdų taisykles ir procedūrų reglamentus bei kitus 

procesinius dokumentus, reguliuojančius alternatyvių ginčų sprendimo būdų 

(mediacijos (tarpininkavimo), taikinimo, ekspertizės ir kt.) procesą; 

5.7.3. Tvirtina, keičia bei papildo rekomenduojamų arbitrų, ekspertų, mediatorių 

(tarpininkų) ir kitų specialistų sąrašus; 

5.7.4. Tvirtina, keičia ir papildo šio Statuto 3.3, 3.4 bei 3.5 punktuose paminėtose 

arbitražo bei alternatyvių ginčų sprendimo būdų (sutaikinimo, mediacijos 

(tarpininkavimo), ekspertizės ir kt.) taisyklėse, reglamentuose ar kituose 

dokumentuose numatytų rinkliavų nustatymo taisykles, rinkliavų 

administracinėms išlaidoms užtikrinti ir arbitrų, ekspertų, mediatorių (tarpininkų) 

bei kitų specialistų honorarų dyžius; 

5.7.5. Tvirtina metinę Vilniaus arbitražo pajamų ir išlaidų sąmatą; 

5.7.6. Tvirtina Sekretoriato darbo reglamentą; 

5.7.7. Svarsto ir teikia tvirtinti Visuotiniam dalininkų susirinkimui metinę finansinę 

atskaitomybę; 

5.7.8. Nustato Vilniaus arbitražo buveinę. 

 

5.8. Valdybos posėdžius šaukia Vilniaus arbitražo pirmininkas, esant reikalui, bet ne rečiau 

kaip du kartus per metus. Valdybos posėdžio kvorumą sudaro penki Valdybos nariai. 

Prireikus Valdybos  posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu. Valdybos nutarimai priimami 
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paprasta posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius 

po lygiai, lemia Vilniaus arbitražo pirmininko balsas. 

 

5.9. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti Vilniaus arbitražui nuostolius, 

padarytus dėl Valdybos nutarimų, priimtų pažeidžiant Vilniaus arbitražo statutą, 

Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės 

aktus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį 

nutarimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to, kai sužinojo ar turėjo 

sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą. Valdybos nario 

atsistatydinimas ar pašalinimas iš užimamų pareigų neatleidžia nuo iki 

atsistatydinimo/pašalinimo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Valdybos narys 

gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, kuriuos jis padarė, atlikdamas savo 

pareigas, jeigu jis rėmėsi Vilniaus arbitražo dokumentais ir kita informacija, kurios 

tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios ūkinės rizikos 

laipsnio. Ginčai dėl nuostolių atlyginimo sprendžiami teisme. 

 

5.10. Jeigu šio Statuto nustatytos dalininkų teisės buvo įgyvendintos teisminiu būdu, tai 

Valdybos nariai solidariai atlygina teismo išlaidas ir nuostolius, kuriuos dalininkai patyrė 

dėl jų teisių pažeidimo. 

 

5.11. Vilniaus arbitražo pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas ir atlieka šias 

funkcijas: 

 

5.11.1. Vienasmeniškai atlieka Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatyme , 

arbitražo,  mediacijos ir kitose taisyklėse institucijos pirmininkui priskirtas 

funkcijas; 

5.11.2. Vadovauja Vilniaus arbitražo Sekretoriatui, jei neskiriamas generalinis 

sekretorius ; 

5.11.3. Šaukia Visuotinį dalininkų susirinkimą, Valdybą šio Statuto 5.4 ir 5.8 

punktuose nustatyta tvarka; 

 

5.11.4. Atstovauja Vilniaus arbitražui santykiuose su kitais fiziniais bei juridiniais 

asmenimis ir valstybinėmis institucijomis; 

5.11.5. Atstovauja Vilniaus arbitražui sudarant sandorius; 

5.11.6. Priima į darbą ir atleidžia Vilniaus arbitražo Sekretoriato darbuotojus, tame 

tarpe  generalinį sekretorių ir vyriausiąjį finansininką; 

5.11.7. Atlieka kitas funkcijas, susijusias su Vilniaus arbitražo  veiklos organizavimu ir 

vykdymu. 

 

5.12. Vilniaus arbitražo pirmininkas yra atskaitingas Visuotiniam dalininkų susirinkimui ir už 

savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Ginčus dėl Vilniaus arbitražui 

padarytų nuostolių apimties ir atlyginimo dydžio sprendžia valstybinis teismas. 

 

5.13. Sekretoriatas atlieka šias funkcijas: 

 

5.13.1. Registruoja ieškininius pareiškimus (pranešimus apie arbitražą) ir kitus 

Vilniaus arbitražui adresuotus dokumentus; 

5.13.2. Teikia arbitražo teismui (arbitrui arba arbitrų kolegijai), ginčų šalims ir kitiems 

proceso dalyviams organizacines ir technines paslaugas; 
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5.13.3. Esant reikalui parūpina tinkamas patalpas arbitražo teismo ar kitų procesų 

posėdžiams; 

5.13.4. Persiunčia arbitrams, mediatoriams (tarpininkams), taikintojams, ekspertams, 

kitiems specialistams ir ginčo šalims ieškininius pareiškimus, pranešimus ir 

kitokius dokumentus; 

5.13.5. Teikia informaciją apie Vilniaus arbitražą ir jo atliekams funkcijas; 

5.13.6. Organizuoja konferencijas, seminarus ir kitokius šviečiamojo pobūdžio bei 

kvalifikacijos tobulinimo renginius; 

5.13.7. Kaupia ir apibendrina komercinių ginčų nagrinėjimo arbitražu bei kitais 

alternatyvaus ginčų sprendimo būdais praktiką; 

5.13.8. Tvarko turtą, dokumentaciją ir atlieka kitas organizacines ir administracines 

funkcijas; 

5.13.9. Organizuoja valdybos ir Visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimų 

įgyvendinimą; 

5.13.10. Rengia nuolatinę Vilniaus arbitražo veiklą reglamentuojančių dokumentų, jų 

pakeitimų bei papildymų projektus ir teikia juos atitinkamiems Vilniaus 

arbitražo organams svarstyti ir tvirtinti; 

5.13.11. Rengia sutarčių su arbitrais, ekspertais, mediatoriais (tarpininkais) bei kitais 

specialistais ir kitų susijusių dokumentų sąlygas (formas), standartines procesinių 

dokumentų formas; 

5.13.12. Atlieka kitas arbitražo ir kitų alternatyvių ginčo sprendimų būdų taisyklėse 

Sekretoriatui priskirtas funkcijas. 

 

5.14. Vilniaus arbitražo pirmininkui atostogaujant, išvykus ar dėl ligos ar kitokių priežasčių 

negalint atlikti savo pareigų, jo funkcijas atlieka vienas ar keli pavaduotojai.  

 

 

5.15. Vilniaus arbitražo finansinius dokumentus tvarko ir apskaitą veda vyriausiasis 

finansininkas, priskiriamas Sekretoriatui. 

 

5.16. Vilniaus arbitražo dalininkų atstovams, Valdybos nariams, Vilniaus arbitražo 

pirmininkui, jo pavaduotojams bei Sekretoriato darbuotojams draudžiama daryti bet 

kokią įtaką arbitražiniams teismams ar kitiems ginčus nagrinėjantiems organams, jiems 

nagrinėjant ir sprendžiant konkrečius ginčus. Dalininkų atstovai, Valdybos nariai, 

Vilniaus arbitražo pirmininkas, jo pavaduotojai ir Sekretoriato darbuotojai privalo laikyti 

paslaptyje ir neatskleisti informacijos, susijusios su ginčais, perduotais administruoti 

Vilniaus arbitražui. Ginčą nagrinėjančio arbitražo teismo prašymu Sekretoriatas gali 

suteikti tik informaciją dėl arbitražo sprendimų formos, jų įgyvendinimo formalumų 

atskirose užsienio šalyse ir/ar kitais arbitražo technikos klausimais. 

 

 

 

6. Vilniaus arbitražo revizorius 

 

6.1. Visuotinis dalininkų susirinkimas 2 metų terminui skiria revizorių. Revizoriumi gali būti 

skiriamas fizinis ar juridinis asmuo, turintis atitinkamą išsilavinimą arba licenciją. 

 

6.2. Pasibaigus Vilniaus arbitražo ūkinės-finansinės veiklos metams revizorius iki metinės 

finansinės atskaitomybės svarstymo Visuotiniame dalininkų susirinkime atlieka Vilniaus 

arbitražo ūkinės-finansinės veiklos reviziją ir paruošia ataskaitą. 
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6.3. Vilniaus arbitražo revizorius: 

 

6.3.1. Tikrina Vilniaus arbitražo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinius-

finansinius dokumentus, pateikia finansinės atskaitomybės patikrinimo ataskaitą 

Visuotiniam dalininkų susirinkimui; 

6.3.2. Visuotinio dalininkų susirinkimo pavedimu arba ne mažiau kaip dviejų dalininkų 

prašymu atlieka Vilniaus arbitražo finansinės- ūkinės veiklos patikrinimus; 

6.3.3. Artimiausiame Visuotiniame dalininkų susirinkime ar Valdybos posėdyje 

praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus. 

 

 

7. Vilniaus arbitražo turtas ir lėšos 

 

7.1. Vilniaus arbitražui nuosavybės teise priklauso dalininkų (steigėjų) jam perduotas turtas, 

taip pat bet koks kitas teisėtai įgytas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kitas turtas 

reikalingas jo veiklai vykdyti. 

 

7.2. Vilniaus arbitražo turtą ir lėšas sudaro: 

 

7.2.1. Steigėjų ir kitų dalininkų piniginiai įnašai; 

7.2.2. Turtas ir lėšos, perduotos reorganizavus Arbitražo teismą prie Asociacijos 

Tarptautiniai prekybos teismas – Lietuva ir Vilniaus tarptautinį komercinį 

arbitražą; 

7.2.3. Lėšos, kurias Vilniaus arbitražas surenka iš ginčo šalių už teikiamas ginčų 

sprendimo organizavimo paslaugas; 

7.2.4. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas; 

7.2.5. Lėšos ir turtas, gauti kaip labdara, parama, dovana, taip pat gauti pagal 

testamentą; 

7.2.6. Lėšos, gaunamos iš Vilniaus arbitražo organizuojamų renginių ir leidybinės 

veiklos; 

7.2.7. Kitos teisėtai įgytos lėšos, materialus ir nematerialus turtas. 

 

7.3. Vilniaus arbitražo lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kredito įstaigose, 

atsiskaitomosiose sąskaitose eurais ir kita valiuta. 

 

7.4. Vilniaus arbitražas negali teikti paskolų, įkeisti savo turto (išskyrus atvejus, kai turtas 

įkeičiamas savo prievolių užtikrinimui), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų 

asmenų prievolių įvykdymą. 

 

7.5. Vilniaus arbitražo lėšos ir kitas turtas yra atskirtas nuo dalininkų (steigėjų) turto. 

 

7.6. Vilniaus arbitražo lėšos ir turtas gali būti naudojamos tik jo veiklai, nustatytai šiame 

Statute, finansuoti. 

 

7.7.  Vilniaus arbitražo turtą tvarko ir juo disponuoja Vilniaus arbitražo pirmininkas.  

 

8.   Vilniaus arbitražo reorganizavimas ir likvidavimas 
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8.1. Vilniaus arbitražas gali būti reorganizuojamas (jungiamas su kitomis nuolatinėmis 

arbitražo institucijomis arba skaidomas į atskiras nuolatines arbitražo institucijas) 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

8.2. Vilniaus arbitražo reorganizavimas galimas tik Visuotinio dalininkų susirinkimo 

nutarimu, balsavus už jį dviems trečdaliams Vilniaus arbitražo  dalininkų.  

 

8.3. Vilniaus arbitražui reorganizuoti Valdyba rengia reorganizavimo sąlygas (projektą), kurį 

tvirtina reorganizuojamo Vilniaus arbitražo Visuotinis dalininkų susirinkimas. 

 

8.4. Vilniaus arbitražas gali būti likviduotas: 

 

8.4.1. Visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimu, balsavus už likvidavimą ne mažiau 

kaip dviems trečdaliams visų Vilniaus arbitražo dalininkų; 

8.4.2. Valstybiniam teismui priėmus sprendimą likviduoti Vilniaus arbitražą už įstatymų 

pažeidimus. 

 

8.5.  Institucija, nutarusi likviduoti Vilniaus arbitražą, skiria likvidatorių, kuris privalo atlikti 

visas įstatymais jam nustatytas funkcijas. 

 

8.6. Vilniaus arbitražo likvidavimo atveju, jo turtas ir lėšos paskirstomos Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir Visuotinio dalininkų susirinkimo nustatyta tvarka. 

 

 

9.  Statuto keitimas ir papildymas 

 

9.1. Vilniaus arbitražo Statutą gali keisti ir pildyti tik Visuotinis dalininkų susirinkimas. 

Statuto pakeitimai ar papildymai įsigalioja juos įregistravus teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Šis Statutas patvirtintas šios nuolatinės arbitražo institucijos visuotinio dalininkų susirinkimo, 

įvykusio 2022 m. kovo 24 d., nutarimu.  

 

Nuolatinės arbitražo institucijos 

„Vilniaus komercinio arbitražo teismas“  

pirmininkė VITALIJA BARANOVIENĖ  __________________________ 


