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VKAT steigėjai  
Lietuvos verslo konfederacija 

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija 

Lietuvos pramonininkų konfederacija 

Lietuvos bankų asociacija 

 
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA” 

Lietuvos teisininkų draugija 

 
Asociacija “Infobalt” 

3 

http://www.lvk.lt/
http://www.chambers.lt/lt/?


www.arbitrazas.lt 

Bylų skaičiaus dinamika  
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Ženkliai didėja asmenų, norinčių tapti arbitrais, 
skaičius. 

 

Ką daryti? 
 

Ypatingas dėmesys arbitrų kokybiniam 
pasirengimui.  
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Naujasis LR Komercinio arbitražo įstatymas (KAĮ) kaip priemonė, 
daranti Lietuvą dar draugiškesnę arbitražui: 

 
• Arbitruotinų ginčų išplėtimas; 

 
• Konfidencialumo principo įtvirtinimas; 

 
• Laikinųjų apsaugos priemonių (LAP) įtvirtinimas; 

 
• Kt. 
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Naujasis VKAT Reglamentas 

įsigaliojo  

2013 m. sausio 1 d. 
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Ginčo nagrinėjimo procedūrų pasirinkimas: 
 
 

• Bendroji procedūra; 
 

• Finansinių ginčų sprendimo procedūra; 
 

• Sporto ginčų sprendimo procedūra. 
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Įteikimas 
 
VKAT Reglamento 4 str. 1 d.: 
 
• Jeigu šalys susitaria dėl šio Reglamento taikymo, laikoma, kad tuo pačiu jos susitaria, jog visi procesiniai dokumentai 

joms bus įteikiami elektroniniu paštu. Šiuo atveju procesiniai dokumentai laikomi įteiktais šaliai kitą dieną nuo jų 
išsiuntimo. Vilniaus komercinio arbitražo teismui ir Arbitražo teismui šalių pateikiami visų procesinių dokumentų 
originalai ir jų elektroninės kopijos.  

 
 
VKAT Reglamento 4 str. 2 d.: 
 
• Išimtiniais atvejais procesiniai dokumentai gali būti įteikiami asmeniškai, registruotu paštu, kurjeriu, kitais 

elektroninių ryšių galiniais įrenginiais arba bet kuria kita priemone, liudijančia siuntėjo pranešimo išsiuntimą.  
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VKAT Reglamento 9 str. įtvirtinta galimybė pateikti 

VKAT ieškinį arba pranešimą apie arbitražą 

10 



www.arbitrazas.lt 

VKAT Reglamento 16 str. 2 d.: 

 
•Jeigu arbitražiniame susitarime nėra susitarimo dėl arbitrų skaičiaus, laikoma, kad šalys susitarė dėl to, 

kad ginčą nagrinės vienas arbitras, išskyrus atvejus, kai bet kuri iš šalių prašo, kad ginčas būtų 

nagrinėjamas trijų arbitrų. Prašymas yra pareiškiamas ieškinyje (pranešime apie arbitražą) arba 

atsiliepime į ieškinį (pranešimą į arbitražą). Tokiu atveju trys arbitrai skiriami šio straipsnio 4 ir 5 dalyse, 

taip pat 17 straipsnyje nustatyta tvarka. 

 
 

 

 

11 



www.arbitrazas.lt 

VKAT Reglamento 17 str. 6 d.: 
 

• VKAT pirmininkas arbitru skiria asmenį, įrašytą VKAT rekomenduojamų arbitrų sąraše. Prireikus 

arba šalims susitarus dėl reikalavimų arbitrui, VKAT primininkas gali skirti arbitrą ne iš Vilniaus 

komercinio arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašo.  
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VKAT Reglamento 18 str. 3 d.: 
 
• Išimtinais atvejais, prieš tai išklausęs šalių nuomonės, VKAT pirmininkas gali atsisakyti sudaryti 

sutartį su šalies paskirtu arbitru, jeigu Sekretoriatui yra pateikiamas sąlyginis arbitro 

nepriklausomumo ir sutikimo būti arbitru byloje pareiškimas (deklaracija). Tokiu atveju šaliai 

pasiūloma paskirti kitą arbitrą. Jeigu šalis antrą kartą paskiria arbitrą, kuris Sekretoriatui 

pateikia sąlyginį arbitro nepriklausomumo ir sutikimo būti arbitru byloje pareiškimą 

(deklaraciją), VKAT pirmininkas atsisako sudaryti su juo sutartį ir paskiria arbitrą pats.  
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VKAT Reglamento 27 str. 2 d.: 
 
• Jeigu šalys nesusitaria dėl arbitražinio nagrinėjimo formos, Arbitražo teismas nagrinėja bylą 

rašytiniame procese, išskyrus atvejus, kai pripažįsta esant būtiną žodinį nagrinėjimą.  
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Laikinųjų apsaugos priemonių (LAP) 
skyrimo iki arbitražo teismo 

suformavimo procedūra  
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Bendrieji finansinių ir sporto ginčų 
nagrinėjimo ypatumai 
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Nuolatinė arbitražo institucija  
„Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ 

Gedimino pr. 50 
LT – 01110 Vilnius 

Lietuva  
Tel.: 8 5 261 4517 

Faks.: 8 5 278 4363 
info@arbitrazas.lt 
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