
 

31 

 

Patvirtinta 
Nuolatinės arbitražo institucijos  

„Vilniaus komercinio arbitražo teismas“  
valdybos 2022 m. lapkričio 17 d. nutarimu 

 

Priedas Nr.4. SPORTO ARBITRAŽO PRIE VILNIAUS KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMO 

PROCEDŪROS REGLAMENTAS 

 

Galioja nuo 2023 m.  sausio 01 d. 

1. ĮŽANGA 

 

1.1. Sporto arbitražas prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo (toliau – Sporto arbitražas) yra 

nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ struktūrinis padalinys  

skirtas iš sutartinių ir/ar nesutartinių santykių sporto srityje kylančių ginčų sprendimui. 

 

1.2. Sporto arbitražą organizuoja ir administruoja nuolatinė arbitražo institucija „Vilniaus 

komercinio arbitražo teismas“, siekiant patenkinti Lietuvos ir užsienio subjektų poreikį turėti 

galimybę spręsti sporto srityje kylančius ginčus operatyviai, lanksčiai ir prieinamais kaštais, bei 

kurie būtų sprendžiami kompetentingų sporto teisės srities profesionalų. 

 

 

2. SĄVOKOS 

 

2.1. Šiame Reglamente naudojamos sąvokos turi šias reikšmes: 

 

A. VKAT SA - Sporto arbitražas prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo. 

 

B. VKAT – Vilniaus komercinio arbitražo teismas. 

 

C. Apeliacinis skundas – ieškovo pateiktas skundas, kuriuo VKAT SA apeliacine tvarka yra 

skundžiamas sporto organizacijos  (federacijos, asociacijos ir/ar kitos sporto įstaigos) 

organo sprendimas. 

 

D. Reglamentas – Sporto arbitražo prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo procedūros 

reglamentas (Sporto arbitražo procedūros reglamentas). 

 

E. Bendrasis reglamentas - Vilniaus komercinio arbitražo teismo Arbitražo procedūros 

reglamentas. 

 

F. Sporto organizacija – sporto federacija, asociacija ir/ar kita sporto įstaiga. 

 

2.2. Kitos nei šio Reglamento 2.1. punkte nurodytos sąvokos turi Bendrajame reglamente nustatytas 

reikšmes. 

 

 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 
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3.1. Reglamentas yra taikomas, kai šalys susitaria spręsti pagal Reglamentą sporto srityje kylantį 

ginčą VKAT SA ar VKAT ir dėl to sudaro arbitražinį susitarimą arba arbitražinis susitarimas yra 

numatytas Sporto organizacijos ar jos organo įstatuose ar kitame veiklos reglamente. 

 

3.2. Sporto srityje kylančiais ginčais yra laikomi bet kokie ginčai, kurių dalykas yra susijęs su sportu, 

sportine veikla, sporto valdymu, politika ir/ar vystymu, išskyrus atvejus, kai nepaisant to, ar 

šalys yra sudariusios susitarimą dėl arbitražinės išlygos, arba arbitražinė išlyga yra įtraukta į 

Sporto organizacijos ar jos organo įstatus, ginčas ex officio vis tiek yra priskirtas kitiems ginčų 

nagrinėjimo organams.  

 

3.3. Ginčų nagrinėjimas VKAT SA yra vykdomas pagal Bendrąjį reglamentą, kiek jis neprieštarauja 

Reglamentui ir tarptautiniams teisės aktams. Reglamentas yra laikomas specialiu procedūriniu 

reglamentu Bendrojo reglamento atžvilgiu. 

 

 

4. VKAT SA VIETA 

 

4.1. VKAT SA vieta yra Vilnius, Lietuva. Bet kuris procedūrinis veiksmas, atliktas ginčą nagrinėjant 

VKAT SA, bus laikomas atliktu Vilniuje, Lietuvoje. 

 

5. KALBA 

 

5.1. Oficialios VKAT SA kalbos yra lietuvių, rusų ir anglų kalbos. Dokumentai VKAT SA turi būti 

pateikiami kalba, nurodyta arbitražiniame susitarime. Jeigu arbitražiniame susitarime nėra 

nurodyta ginčo nagrinėjimo kalba, dokumentai VKAT SA pateikiami lietuvių kalba, nebent šalys 

raštu susitartų ginčui taikyti kitą oficialią VKAT SA kalbą.   

 

5.2. Dokumentai, kurie VKAT SA yra teikiami kita nei oficialia VKAT SA kalba, turi būti teikiami kartu 

su jų vertimu į lietuvių kalbą. 

 

5.3. Šalims susitarus ginčą nagrinėti  kita nei oficiali VKAT SA kalba, VKAT sekretoriatas šaliai ar 

šalims nustato kompensavimo rinkliavą VKAT ir/ar Arbitražo teismo priimamų dokumentų 

vertimo į atitinkamą kalbą išlaidoms padengti. 

 

6. VKAT SA ARBITRŲ SĄRAŠAS 

 

6.1. VKAT yra sudaromas rekomenduojamų VKAT SA arbitrų sąrašas, tvirtinamas VKAT valdybos. Į 

šį sąrašą yra įtraukiami tik pakankamą patirtį ir kompetenciją sporto teisės srityje turintys 

asmenys Sporto organizacijų teikimu. 

  

6.2. Ginčus VKAT SA nagrinėja tik į rekomenduojamų VKAT SA arbitrų sąrašą įtrauktas arbitras(-

ai), išskyrus 8.3 p. numatytą atvejį. 

 

 

7. ARBITRŲ SKAIČIUS 

 

7.1. Šalys gali susitarti dėl arbitrų skaičiaus jų ginčui spręsti. 
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7.2. Jeigu arbitražiniame susitarime nėra susitarimo dėl arbitrų skaičiaus, laikoma, kad šalys 

susitarė dėl to, kad ginčą nagrinės vienas arbitras.  

 

7.3. Bet kuri iš šalių turi teisę prašyti, kad ginčas būtų nagrinėjamas trijų̨ arbitrų. Prašymas turi būti 

pareiškiamas ieškinyje, Apeliaciniame skunde arba atsiliepime į ieškinį ar Apeliacinį skundą.  

 

8. ARBITRŲ SKYRIMAS 

 

8.1. Šalys gali susitarti dėl arbitro(-ų) skyrimo tvarkos  ar konkretaus (-čių) arbitro(-ų) iš VKAT SA 

arbitrų sąrašo skyrimo jų ginčui spręsti. 

 

8.2. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl arbitro(-ų) skyrimo tvarkos arba dėl jo(-ų) skyrimo nesusitaria 

per 2 (dvi) savaites nuo ieškinio ar Apeliacinio skundo  įteikimo atsakovui dienos, arba 

paskirtas asmuo atsisako būti arbitru,  arbitras(-ai) yra skiriamas (-i) tokia tvarka: 

 

A.  tuo atveju, kai ginčą nagrinėja vienas arbitras: arbitrą iš VKAT SA arbitrų sąrašo skiria 

VKAT pirmininkas; 

 

B. tuo atveju, kai ginčą nagrinėja trys arbitrai: Ieškovas ir Atsakovas per VKAT sekretoriato 

nustatytą terminą skiria po vieną arbitrą iš VKAT SA arbitrų sąrašo, o trečiąjį arbitrą iš 

VKAT SA arbitrų sąrašo paskiria VKAT pirmininkas.  

 

8.3. Prireikus arba šalims susitarus dėl reikalavimų arbitrui, VKAT pirmininkas gali skirti arbitrą ne 

iš VKAT SA arbitrų sąrašo. 

 

 

9. GINČŲ NAGRINĖJIMO TERMINAS 

 

9.1. Ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas byloje priimtas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius 

nuo bylos perdavimo Arbitražo teismui dienos. Išimtiniais atvejais VKAT pirmininkas gali 

pratęsti šiame straipsnyje nustatytą terminą.  

 

9.2. Esant šalių sutarimui ir poreikiui ginčą išnagrinėti per kuo trumpesnį terminą, ginčas gali būti 

nagrinėjamas  taikant šalių bendru susitarimu  pasiūlytas ir Arbitražo teismo priimtas išimtis 

iš Reglamento (Bendrojo reglamento) dėl trumpesnių procesinių terminų ir/arba  bylos 

nagrinėjimo formos pakeitimo.  

 

 

10. GINČO NAGRINĖJIMO INCIJAVIMAS 

 

10.1. Suinteresuota šalis inicijuoja arbitražo procesą pateikdama VKAT sekretoriatui ieškinį arba 

Apeliacinį skundą, kai VKAT SA pagal arbitražinį susitarimą veikia kaip apeliacinė ginčo 

nagrinėjimo instancija arba kai VKAT veikia kaip išimtinė institucija apskųsti Sporto 

organizacijos ar jos organo sprendimus. VKAT SA sprendimas dėl ginčo dalyko yra galutinis. 

 

10.2. Ieškinys turi atitikti Bendrajame reglamente ieškiniui nustatytus reikalavimus. 
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10.3. Apeliacinio skundo turiniui mutatis mutandis yra taikomi tokie patys reikalavimai kaip 

ieškiniui. Kartu su Apeliaciniu skundu turi būti pateikiamas sprendimas, dėl kurio yra 

teikiamas Apeliacinis skundas, ir įrodymai, patvirtinantys skundžiamo sprendimo įteikimo  

šaliai momentą. 

 

10.4. VKAT sekretoriatui gavus ieškinį ar Apeliacinį skundą, atitinkantį šio Reglamento 

reikalavimus, ir dokumentą, įrodantį registravimo rinkliavos sumokėjimą, VKAT pirmininkas 

priima nutartį ir išsiunčia kitai šaliai pranešimą dėl ginčo perdavimo arbitražui kartu su 

ieškiniu ar Apeliaciniu skundu.  

 

10.5. Jeigu ieškinys ar Apeliacinis skundas neatitinka šio Reglamento reikalavimų ir/ar nesumokėta 

registravimo rinkliava, VKAT pirmininkas neperduoda ieškinio ar Apeliacinio skundo nagrinėti 

Arbitražo teismui ir paskiria protingą terminą pašalinti trūkumus. Per nustatytą terminą 

nepašalinus trūkumų ieškinys ar Apeliacinis skundas laikomas nepaduotu.  

 

11. ARBITRAŽO RINKLIAVOS 

 

11.1. Pateikdamas ieškinį ar Apeliacinį skundą, ieškovas privalo sumokėti nustatyto dydžio 

registravimo rinkliavą. Kol registravimo rinkliava nesumokėta, byla nagrinėti arbitražu 

nerengiama. Registravimo rinkliava negrąžinama. 

 

11.2. Registravimo rinkliavos dydis nustatytas Bendrojo reglamento Priede Nr.2. Arbitražo 

rinkliavos ir jų mokėjimo tvarka. 

 

11.3. Gavęs ieškinį ar Apeliacinį skundą, VKAT pirmininkas atsižvelgdamas į ginčo sudėtingumą, 

arbitražinio nagrinėjimo kalbą (kalbas), arbitrų skaičių ir Arbitražo teismui tikėtinai būtiną 

laiką bylos išnagrinėjimui nustato iš anksto (avansu) mokėtinos arbitravimo rinkliavos dydį, 

vadovaujantis Bendrojo reglamento Priedo Nr. 2 3 punktu.  

 

11.4. Jeigu šalys nesusitarė kitaip, arbitravimo rinkliavą moka ieškovas per VKAT pirmininko 

nustatytą terminą. 

 

11.5. Kol arbitravimo rinkliava nesumokėta, byla neperduodama Arbitražo teismui ir iš esmės 

nagrinėti nepradedama.  

  

11.6. Nesumokėjus visos arbitravimo rinkliavos per VKAT pirmininko nustatytą terminą, ieškinys ar 

Apeliacinis skundas yra paliekamas nenagrinėtas. 

 

11.7. Bet kuriuo arbitražinio nagrinėjimo metu VKAT pirmininkas, atsižvelgdamas į padidėjusias 

arbitražo išlaidas ar padidėjusią pareikštų reikalavimų sumą, gali perskaičiuoti arbitravimo 

rinkliavos dydį ir nurodyti šalims per VKAT pirmininko nustatytą terminą sumokėti 

papildomas sumas.  
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11.8.  Papildomų išlaidų atveju šalims gali būti nustatoma kompensavimo rinkliava Reglamento bei 

Bendrojo reglamento nustatytais atvejais ir tvarka . 

 

12. ARBITRAŽINIS BYLOS NAGRINĖJIMAS 

 

12.1. Suformavus Arbitražo teismą ir šaliai (šalims) sumokėjus nustatytas arbitražo rinkliavas, 

arbitražo byla perduodama nagrinėti Arbitražo teismui.  

 

12.2. Arbitražinis bylos nagrinėjimas yra vykdomas rašytinio proceso tvarka, nebent Arbitražo 

teismas arba šalys bendru sutarimu nusprendžia, jog yra būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. 

 

12.3. Arbitražinis bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka yra suprantamas kaip bylos 

nagrinėjimas tik pagal šalių pateiktus rašytinius įrodymus ir kitą rašytinę medžiagą. 

 

12.4. Arbitražo teismas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso 

tvarka eigos.  

 

12.5. Nagrinėdamas bylą, Arbitražo teismas turi teisę priimti šalims privalomus nurodymus, 

įskaitant, bet neapsiribojant, nurodyti šalims pateikti konkrečius įrodymus, atsakyti į 

konkrečius Arbitražo teismo užduotus klausimus ir/ar teikti kitus nurodymus dėl bylos 

nagrinėjimo eigos. 

 

12.6. Tuo atveju, jeigu yra nusprendžiama rengti žodinį bylos nagrinėjimą, Arbitražo teismas 

sprendžia kokiu būdu toks nagrinėjimas yra rengiamas (pvz., telefoninės ar video 

konferencijos būdu ar rengiant posėdį, kuriame šalys dalyvauja). 

 

12.7. Šalims pačioms tenka visos su įrodymų surinkimu ir pateikimu Arbitražo teismui, įskaitant 

ekspertizę, liudytojų apklausą, susijusios išlaidos. Šalis, pageidaujanti remtis liudytojų 

parodymais, privalo užtikrinti Arbitražo teismui galimybę tokius liudytojus apklausti 

Arbitražo teismo nurodytu būdu. Šalių liudytojų, ekspertų atvykimo į Arbitražo teismo posėdį 

išlaidas dengia atitinkama šalis. 

 

13. ARBITRAŽO PROCESO PAGAL APELIACINĮ SKUNDĄ YPATUMAI 

 

13.1. Tuo atveju, kai Sporto organizacijos ar jos organo įstatai ar kiti dokumentai, kurie įtvirtina 

arbitražinę išlygą, suteikiančią teisę atitinkamus sprendimus skųsti VKAT SA apeliacine tvarka, 

nenumato Apeliacinio skundo pateikimo termino, Apeliacinis skundas dėl atitinkamo 

sprendimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo skundžiamo 

sprendimo įteikimo dienos. 

  

13.2. Apeliacinis skundas nepradedamas nagrinėti, jeigu yra nustatoma, jog buvo praleistas 

Apeliacinio skundo pateikimo terminas ir/arba buvo neišnaudotos visos vidinės Sporto 

organizacijos ar jos organo atitinkamo sprendimo apskundimo galimybės, o pats Apeliacinis 

skundas tokiu atveju yra paliekamas nenagrinėtas. 

 

13.3. Arbitražo teismas, nagrinėdamas bylą pagal Apeliacinį skundą, turi teisę peržiūrėti visą bylą iš 

esmės de novo, t. y. tiek nustatyti bylos išnagrinėjimui reikšmingus faktus, tiek taikytiną teisę, 

ir ją taikyti, priimant sprendimą. 
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13.4. Arbitražo teismas turi teisę pareikalauti atitinkamos Sporto organizacijos pateikti visą bylos 

medžiagą, kurios pagrindu buvo priimtas skundžiamas sprendimas. 

 

14. ARBITRAŽO TEISMO SPRENDIMAI 

 

14.1. Arbitražo teismo sprendimo priėmimo tvarkai ir turiniui yra taikomos Bendrajame reglamente 

nustatytos taisyklės. 

 

 

15. KITOS NUOSTATOS 

15.1. Šis Reglamentas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.  

 

 

*** 

 


