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Patvirtinta 
Nuolatinės arbitražo institucijos 

"Vilniaus komercinio arbitražo teismas" 
 valdybos  2022 m. lapkričio 17 d.  
(Galioja nuo 2023 m. sausio 1 d.) 

 
 
 
Priedas Nr.1. LAIKINŲJŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKA (PROCEDŪRA) IKI 
ARBITRAŽO TEISMO SUFORMAVIMO  
 

1 straipsnis. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių  taikymo 

1. Šalis, norinti pasinaudoti laikinojo arbitro pagalba vadovaujantis Reglamento 35 straipsniu, turi 
pateikti Sekretoriatui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki arbitražo teismo 
suformavimo (toliau - Prašymas). 

2. Prašymo egzempliorių turi būti pateikta tiek, kad tektų kiekvienai šaliai, laikinajam arbitrui ir 
Sekretoriatui. 

3. Prašyme turi būti nurodyta: 
a) tikslūs šalių pavadinimai ar vardai ir pavardės, kodai ir adresai, telefono, fakso numeriai, elektroninio 
pašto adresai; 
b) jeigu šalys turi atstovus, šalių atstovų vardai, pavardės (pavadinimai), adresai, telefonai, faksai ir 
elektroninio pašto adresai; 
c) Prašymą pagrindžiančių aplinkybių ir ginčo perduoto arbitražui ar nagrinėtino arbitraže 
apibūdinimas; 
d) laikinosios apsaugos priemonės, kurias prašoma pritaikyti; 
e) priežastys pagrindžiančios būtinumą skubiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki arbitražo 
teismo suformavimo; 
f) nuoroda į arbitražinį susitarimą ir sutartis, susijusias su ginču; 
g) bet koks  susitarimas dėl arbitražo vietos, taikytinos teisės ar arbitražo kalbos; 
h) rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas; ir  
i) informacija apie ieškinius ar kitus prašymus susijusius su ginču, pateiktus Sekretoriatui  bet kurios  
ginčo šalies iki Prašymo pagal šiame priede nustatytą tvarką padavimo. 

4. Prie Prašymo gali būti pridėti ir kiti, pareiškėjo nuomone, reikiami dokumentai ar informacija, galinti 
paspartinti Prašymo nagrinėjimą.  

5. Prašymas turi būti pateiktas ta kalba, kuria numatyta spręsti ginčą arbitraže, o nesant tokio 
susitarimo, ta kalba, kuria sudarytas arbitražinis susitarimas. Jeigu tai nėra viena iš oficialių Vilniaus 
komercinio arbitražo teismo kalbų, Sekretoriatui turi būti pateiktas Prašymo vertimas į vieną iš jų. 

6. Jei Prašyme pateiktos informacijos pagrindu VKAT pirmininkas nusprendžia, kad atsižvelgiant į 
Reglamento 35 straipsnio 5 ir 6 dalis Prašymas gali būti nagrinėjamas, Sekretoriatas persiunčia 
Prašymo kopiją su priedais atsakančiajai šaliai. Jei VKAT pirmininkas nusprendžia priešingai, 
Sekretoriatas informuoja  šalis, kad  laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki Arbitražo teismo 
suformavimo procedūra tam tikrų ar visų šalių atžvilgiu negali būti taikoma ir perduoda jų žiniai 
Prašymo kopiją. 

7. VKAT pirmininkas gali nutraukti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki Arbitražo teismo 
suformavimo procedūrą, jei Sekretoriatas negauna ieškinio per 10 dienų nuo Prašymo gavimo dienos,  
nebent laikinasis arbitras  nusprendžia, kad reikalingas ilgesnis laikas. 
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2 straipsnis. Laikinojo arbitro paskyrimas. Bylos perdavimas  

1. VKAT Pirmininkas  paskiria laikinąjį arbitrą per trumpiausią įmanomą laiką, paprastai per 3 darbo 
dienas nuo prašymo gavimo Sekretoriate dienos. 

2. Laikinasis arbitras nebus skiriamas po bylos perdavimo Arbitražo teismui pagal Reglamento 22 str. 
Laikinasis arbitras paskirtas iki to, turi teisę priimti nutartį nustatytu laiku pagal šio Priedo 6 straipsnio 
4 dalį.  

3. Paskyrus laikinąjį  arbitrą, Sekretoriatas apie tai informuoja šalis ir perduoda bylą laikinajam arbitrui. 
Nuo to laiko, visa šalių korespondencija turi būti siunčiama tiesiogiai laikinajam arbitrui su kopija 
kitoms šalims ir Sekretoriatui. Bet kokie laikinojo arbitro rašytiniai pranešimai siunčiami šalims su 
kopija Sekretoriatui. 

4. Kiekvienas laikinasis arbitras turi būti ir išlikti nepriklausomas ir nešališkas ginčo šalių atžvilgiu. 

5. Iki paskyrimo laikinuoju arbitru asmuo pasirašo sutikimo, nešališkumo ir nepriklausomumo 
deklaraciją, kurios kopiją  Sekretoriatas išsiunčia šalims. 

6. Laikinasis arbitras negali būti arbitru jokiame arbitraže dėl ginčo, kurio atžvilgiu buvo pateiktas 
Prašymas.  

 

3 straipsnis. Laikinojo arbitro nušalinimas  

1. Šalis gali pareikšti nušalinimą laikinajam arbitrui per 3 dienas nuo pranešimo apie laikinojo arbitro 
paskyrimą gavimo dienos arba nuo dienos, kai sužinojo apie aplinkybes, kuriomis pagrįstas nušalinimas, 
jei sužinojo vėliau negu buvo gautas pranešimas. 

2. Nušalinimo klausimą VKAT pirmininkas išsprendžia po to, kai laikinajam arbitrui ir kitai šaliai ar 
kitoms šalims sudaryta galimybė per Sekretoriato nustatytą terminą pateikti rašytinę nuomonę dėl 
pareikšto nušalinimo. 

 

4 straipsnis. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki Arbitražo teismo suformavimo 
procedūros vieta  

1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki Arbitražo teismo suformavimo procedūros vieta yra 
Vilniaus komercinio arbitražo teismo buveinės vieta.  

2. Susižinojimas su laikinuoju arbitru gali vykti susitikimų forma bet kurioje vietoje, kurią arbitras laiko 
tinkama, arba video ar telekonferencijų ar kitų panašių susisiekimo priemonių pagalba.  

 

5 straipsnis. Prašymo nagrinėjimas  

1. Laikinasis arbitras praneša šalims ir Sekretoriatui apie prašymo nagrinėjimo tvarkaraštį per 
įmanomai trumpiausią laiką, paprastai per 3 dienas nuo bylos perdavimo laikinajam arbitrui. 

2. Laikinasis arbitras nagrinėja Prašymą tokiu būdu, kurį laiko tinkamu, atsižvelgdamas  į Prašymo 
prigimtį ir skubumą. Bet kuriuo atveju, laikinasis arbitras privalo veikti sąžiningai ir nešališkai, 
užtikrindamas  kiekvienos šalies  galimybę pateikti savo argumentus. 
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6 straipsnis. Nutartis   

1. Laikinasis arbitras priima sprendimą dėl Prašymo priimdamas nutartį (toliau - Nutartis). 

2. Nutartyje laikinasis arbitras nurodo, ar Prašymas priimtinas  Reglamento 35 str. 1 d. prasme, ir 
pasisako dėl savo kompetencijos skirti laikinąsias apsaugos priemones.  

3. Nutartis  turi būti rašytinė ir pagrįsta. Nutartį datuoja ir pasirašo laikinasis arbitras. 

4. Nutartis  turi būti priimta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo bylos perdavimo laikinajam  arbitrui dienos. 
VKAT pirmininkas gali pratęsti terminą priimti Nutartį remdamasis laikinojo arbitro pagrįstu prašymu 
arba savo paties iniciatyva, jeigu VKAT pirmininkas nuspręs, kad tai būtina. 

5. Per šio Priedo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytą  terminą, laikinasis arbitras išsiunčia Nutartį  šalims su 
kopija VKAT Sekretoriatui bet kuriomis komunikacijos priemonėmis, numatytomis Reglamento 4 
straipsnyje, kurias laikinasis arbitras laiko tinkamomis užtikrinant greitą gavimą. 

6. Nutartis nustoja galioti šalių atžvilgiu, kai: 
a) VKAT pirmininkas nutraukia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki Arbitražo teismo 
suformavimo procedūrą  šio Priedo 1 straipsnio 6 dalies pagrindu; 
b) laikinasis arbitras yra nušalinamas šio Priedo 3 straipsnyje numatyta tvarka; 
c) priimtas Arbitražo teismo galutinis sprendimas, nebent Arbitražo teismas nuspręstų kitaip; arba 
d) nutraukus arbitražinį nagrinėjimą arba  palikus ieškinį nenagrinėtą iki Arbitražo teismo sprendimo 
priėmimo.  

7. Laikinasis arbitras gali priimti Nutartį tokiomis sąlygomis, kurias mano esant tinkamomis, tame tarpe 
išspręsti klausimus dėl reikalingo užtikrinimo.  

8. Motyvuotu šalies prašymu, jei byla dar neperduota Arbitražo teismui pagal Reglamento 22 straipsnį, 
laikinasis arbitras gali pakeisti arba panaikinti Nutartį. 

 

7 straipsnis. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki Arbitražo teismo suformavimo 
procedūros išlaidos  

1. Šalis pateikusi Prašymą už laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki Arbitražo teismo suformavimo 
procedūrą sumoka  800 eurų rinkliavą ir atitinkamą PVM, kuri apima Vilniaus komercinio arbitražo 
teismo administravimo išlaidas ir  laikinojo arbitro honorarą bei išlaidas. Nepaisant šio Priedo 1 
straipsnio 5 dalies, Prašymas nepersiunčiamas, kol rinkliava neužskaitoma Vilniaus komercinio 
arbitražo teismo banko sąskaitoje.  

2. Bet kuriuo procedūros metu VKAT Pirmininkas gali padidinti rinkliavą laikinojo arbitro honorarui ar 
Vilniaus komercinio arbitražo teismo administravimo išlaidoms, atsižvelgiant be kita ko, į bylos prigimtį 
bei laikinojo arbitro, VKAT Pirmininko ir Sekretoriato atliktą darbą. Jei šalis pateikusi Prašymą 
nesumoka nustatytų papildomų rinkliavų sumų per Sekretoriato nustatytą terminą, Prašymas laikomas 
atšauktu.  

3. Laikinasis arbitras Nutartyje nurodo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki Arbitražo teismo 
suformavimo procedūros išlaidas ir jų paskirstymą šalims. 

4. Procedūros išlaidas sudaro Vilniaus komercinio arbitražo teismo administravimo išlaidos, laikinojo 
arbitro honoraras ir išlaidos bei protingo dydžio teisinės pagalbos ir kitos šalių išlaidos patirtos 
procedūros metu. 

5. Tuo atveju, jeigu procedūra nevyksta šio Priedo 1 straipsnio 6 dalyje numatytu atveju ar yra 
pasibaigusi kitais pagrindais iki Nutarties priėmimo, VKAT Pirmininkas gali nustatyti šaliai grąžintiną 
sumokėtos rinkliavos dalį.  
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8 straipsnis. Baigiamosios nuostatos 

1. VKAT pirmininkas turi teisę nuspręsti dėl bet kokių klausimų, susijusių su procedūros  
administravimu, nesureguliuotų šiame Priede.    

2.  VKAT pirmininko pavedimu ar jam nesant, VKAT pirmininko pavaduotojas gali priimti sprendimus 
VKAT pirmininko vardu. 

3. Visus su procedūra susijusius klausimus, kurie aiškiai nereglamentuoti šiame Priede, VKAT 
Pirmininkas, Sekretoriatas ir laikinasis arbitras sprendžia atsižvelgdami į Reglamento ir šio Priedo 
nuostatas bei tikslus.  

*** 

 

 

 

  


