
ARBITRAŽO TEISMO PRIE ATPR LIETUVA REGLAMENTO PAKEITIMAI  

1. Arbitražo teismo prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva (Arbitražo teismo) 

valdybos 2000 m. balandžio mėn. 18 d. nutarimu pakeistas Reglamento 11 straipsnio 1 dalies 

pirmas sakinys: 
 

"1. Arbitražo pirmininkas, gavęs pranešimą apie arbitražą, remdamasis galiojančiais arbitražo 

išlaidų tarifais bei atsižvelgdamas į numatomas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, nustato ir 

nurodo sumokėti avansinį mokestį arbitražo išlaidoms užtikrinti per 30 dienų." 

2. Arbitražo teismo valdybos 2001 m. gegužės mėn. 22 d. nutarimu pakeistas Reglamento 11 

straipsnio 3 dalis: 

 

"3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sumas lygiomis dalimis sumoka ieškovas ir atsakovas. Šias 

sumas gali sumokėti viena ginčo šalių, jeigu kita ginčo šalis nesumoka jai priklausančios dalies. 

Byla perduodama nagrinėti iš esmės tik sumokėjus avansu nustatytas arbitražo išlaidas. Jeigu, 

remiantis šio straipsnio 2 dalimi, ieškovui ir atsakovui yra nustatomos skirtingos mokėtinos sumos, 

tai ginčo šalims paliekama teisė susitarti dėl tokių sumų sumokėjimo lygiomis dalimis." 

3. Arbitražo teismo valdybos 2001 m. gegužės mėn. 22 d. nutarimu Arbitražo teismo 

Reglamentas papildytas 6(1) straipsniu: 

 

"6(1) straipsnis. Registracijos mokestis. 

 

1. Pateikdama pranešimą apie arbitražą suinteresuota šalis (ieškovas) privalo sumokėti registracijos 

mokestį, kuris yra negrąžinamas. Jei arbitražas dėl kurio organizavimo suinteresuota šalis 

(ieškovas) kreipiasi į Arbitražo teismą yra tarptautinis, paduodama pranešimą apie arbitražą ji 

privalo sumokėti 1000 Lt dydžio registracijos mokestį. Kitais atvejais, paduodama pranešimą apie 

arbitražą suinteresuota šalis (ieškovas) privalo sumokėti 500 Lt dydžio registracijos mokestį. 

 

2. Arbitražas yra tarptautinis, jeigu: 

1) ginčo šalių komercinės įmonės ar buvimo vieta sudarant arbitražinį susitarimą buvo skirtingose 

valstybėse; 

 

2) arbitražo vieta, jeigu ji nurodyta arbitražiniame susitarime ar aptarta kokiu nors kitu jį 

atitinkančiu būdu, yra už valstybės, kurioje šalys turi savo komercinių įmonių, ribų; 

 

3) vieta, kurioje turi būti įvykdyta didelė dalis prievolių, kylančių iš šalių komercinių santykių, yra 

už valstybės, kurioje šalys turi savo komercinių įmonių, ribų; 

 

4) vieta, labiausiai susijusi su ginčo dalyku, yra už valstybės, kurioje šalys turi savo komercinių 

įmonių, ribų; 

 

5) šalys susitarė, kad arbitražinio susitarimo dalykas yra susijęs daugiau nei su viena valstybe; 

 

6) viena ar abi ginčo šalys yra Lietuvos ūkio subjektai, į kuriuos investuotas užsienio kapitalas. 

 



3. Registracijos mokestis bylą laimėjusiai šaliai priteisiama iš pralaimėjusios šalies. Ieškinį 

patenkinus iš dalies, registracijos mokestis paskirstoma tarp šalių proporcingai patenkintų ir atmestų 

reikalavimų dydžiui. Šalys turi teisę susitarti dėl kitokio registracijos mokesčio paskirstymo." 

4. Arbitražo teismo valdybos 2001 m. lapkričio mėn. 15 d. nutarimu pakeistas Reglamento 35 

straipsnio 2 dalis: 

 

"2. Arbitražinis teismas arba arbitražo pirmininkas, jei arbitražinis teismas dar nesuformuotas, bylą 

nutraukia nutartimi, kurioje privalo nurodyti bylos nutraukimo motyvus. Nutarties kopija siunčiama 

šalims. Bylą nutraukus šalių įmokėtos sumos negrąžinamos, išskyrus atvejį, kai byla nutraukiama 

iki arbitražinio teismo suformavimo, - tuomet šalims gali būti grąžinta avansu sumokėta arbitrų 

honorarams skirta arbitražinių išlaidų sumos dalis." 

5. Arbitražo teismo valdybos 2002 m. balandžio 22 d. nutarimu pakeistas Reglamento 40 

straipsnio 2 dalis: 

 

"2. Turi būti taikomos šio Reglamento normos, galiojančios tuo metu, kai pradedama arbitražinio 

nagrinėjimo procedūra, išskyrus atvejį, kai šalys arbitražiniame susitarime buvo numačiusios taikyti 

Reglamento normas, galiojusias arbitražinio susitarimo sudarymo metu." 

6. Arbitražo teismo valdybos 2002 m. lapkričio mėn. 4 d. nutarimu pakeistas Reglamento 35 

straipsnis: 

"35 straipsnis. Bylos nutraukimas ir pareiškimo palikimas nenagrinėtu 

 

1. Arbitražinis teismas arba arbitražo pirmininkas, jei arbitražinis teismas dar nesuformuotas, bylą 

nutraukia, jeigu: 

1) šalys sudarė taikos sutartį ir neprašo šios sutarties įforminti arbitražo sprendimu;  

2) mirus(pasibaigus) vienai iš šalių, atsižvelgiant į ginčo teisinius santykius, neleidžiamas teisių 

perėmimas; 

3) ieškovui atsisakius ieškinio, jei atsakovas tam neprieštarauja; 

4) paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių ginčas negali būti sprendžiamas arbitražu. 

 

2. Arbitražinis teismas arba arbitražo pirmininkas, jei arbitražinis teismas dar nesuformuotas, bylą 

nutraukia nutartimi, kurioje privalo nurodyti bylos nutraukimo motyvus. Nutarties kopija siunčiama 

šalims. Bylą nutraukus, šalių įmokėtos sumos negrąžinamos, išskyrus atvejį, kai byla nutraukiama 

iki arbitražinio teismo suformavimo, - tuomet šalims gali būti grąžinta avansu sumokėta arbitrų 

honorarams skirta arbitražinių išlaidų sumos dalis.   

 

3. Bylą nutraukus, šalys negali kreiptis į Arbitražo teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties 

dalyko ir tuo pačiu pagrindu. 

 

4. Arbitražinis teismas arba arbitražo pirmininkas, jei arbitražinis teismas dar nesuformuotas, 

palieka pareiškimą nenagrinėtą, jeigu: 

 

1) į posėdį antrą kartą kviečiamos be svarbių priežasčių neatvyksta abi šalys, o bylą pagal joje 

esančią medžiagą arbitražinis teismas laiko nesant įmanoma nagrinėti; 



 

2) jeigu nė viena šalis per nustatytą terminą nesumoka avansinio mokesčio arbitražo išlaidoms 

užtikrinti; 

 

3) pareiškimo nagrinėjimas dėl tam tikrų priežasčių tampa neįmanomas.  

 

5. Pareiškimas paliekamas nenagrinėtas motyvuota nutartimi. Nutarties kopija siunčiama šalims. 

Palikus pareiškimą nenagrinėtą, šalių įmokėtos sumos negrąžinamos, išskyrus atvejį, kai 

pareiškimas paliekamas nenagrinėtas iki arbitražinio teismo suformavimo, - tuomet šalims gali būti 

grąžinta avansu sumokėta arbitrų honorarams skirta arbitražinių išlaidų sumos dalis. 

 

6. Pašalinus sąlygas, kurios buvo pagrindas pareiškimui palikti nenagrinėtam, suinteresuota šalis 

gali pakartotinai kreiptis į Arbitražo teismą bendra tvarka." 

7. Arbitražo teismo valdybos 2002 m. lapkričio mėn. 4 d. nutarimu pakeista Reglamento 

penktojo skyriaus numeracija: 

 "V SKYRIUS ARBITRAŽINIO TEISMO SPRENDIMAI IR NUTARTYS" 

 


