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Arbitro nušalinimo instituto taikymas Vilniaus komercinio arbitražo 

teismo praktikoje 

Skaičiai  

Vertinant VKAT veiklos 2005-2015 metus, darytina išvada, kad VKAT praktikoje arbitro nušalinimo 

institutas taikomas retai, kadangi per paskutinius dešimt VKAT veiklos metų, iš 277 per minėtą 

laikotarpį gautų bylų, tik 14 bylų buvo pareikštas nušalinimas arbitrui (-ams), t.y. 5 proc. per 

paskutinius 10 metų gautų bylų: 2005 m. – 1 byloje pareikštas nušalinimas, 2006 m. – 0,  2007 m. – 

1, 2008 m. – 0, 2009 m. – 0, 2010 m. – 2, 2011 m. – 1, 2012 m. - 1, 2013 m. - 2, 2014 m. – 6, 2015 

m. – 0. Iš 14 bylų pareikštų nušalinimų, 4 bylose buvo patenkinti prašymai dėl arbitro nušalinimo nuo 

arbitražo procedūros.  

 

 Atkreiptinas dėmesys į tai, kad diagramoje pavaizduotas bei įvardintas VKAT bylose 

pareiktų nušalinimų skaičius neapima tų atveju, kaip arbitras atsistatydina ar VKAT pirmininkas 

atsisako sudaryti sutartį su šalies paskirtu arbitru (VKAT Reglamento 18 str., 20 str., 21 str.). 

Diagramoje vaizduojamas bylų skaičius, kuriose buvo keliamas nušalinimo klausimas, tačiau ne 

pačių nušalinimų, keltų arbitrams, skaičius.  

 Vertinant VKAT pateiktus prašymus dėl arbitro (- ų) nušalinimų, pastebėtina tai, kad 

nušalinimas dažniausiai yra reiškiamas priešingos šalies paskirtam arbitrui – atsakovas reiškia 

nušalinimą ieškovo paskirtam arbitrui ir atvirkščiai, dalis prašymų dėl nušalinimo yra reiškiama 

visam arbitražo teismui. Retesni atvejai, kai nušalinimas reiškiamas VKAT pirmininko paskirtam 

arbitrui (iš ieškovo ar iš atsakovo pusės). Neretai reiškiami nušalinimai ir šalių bendru sutarimu 

paskirtų arbitrų paskirtam pirmininkaujančiam (trečiam) arbitrui.   

VKAT praktika: nušalinimo pagrindai  

Nesutikimas su arbitražo teismo priimtu procedūriniu sprendimu  

Neretai arbitražo teismo priimamai procedūriniai sprendimai bet kuriai iš šalių gali sudaryti 

šališkumo įspūdį, kadangi arbitražo teismas sprendžia procedūrinius klausimus ne tik abiejų šalių, bet 

ir atskirai kiekvienos ginčo šalies atžvilgiu.  

Vienoje iš VKAT bylų, ieškovas pareiškė abejones dėl pirmininkaujančio arbitro ir kitų arbitrų 

nešališkumo. Ieškovas pareiškime nurodė, jog atsakovas gavo iš ieškovo ieškinio papildymus ir 

nepareiškė nesutikimo dėl ieškinio papildymo pateikimo, o tik paprašė papildomo termino savo 

atsiliepimams parengti. Arbitražo teismas nutartimi paragino šalis susitarti dėl leidimo ieškovui 
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pakeisti ieškinio reikalavimus. Ieškovo nuomone, savo esme šalių susitarimas ieškovui leisti pateikti 

kokius nors reikalavimus reiškia ne ką kitą, o atsakovo sutikimo, kad tokie reikalavimai būtų pateikti, 

gavimą. Ieškovo teigimu, akivaizdu, kad jau esant šalių ginčui ir atsakovui ginantis nuo ieškovo 

reikalavimų, faktiškai neįmanoma gauti atsakovo pritarimo, kad būtų pateikti dar kokie nors ieškovo 

reikalavimai. Ieškovų teigimu, iš atsakovo elgesio galima pagrįstai manyti, jog iki Arbitražo teismo 

nutarties, jis neketino pareikšti nesutikimo dėl ieškovo rašytiniuose paaiškinimuose ir rašte pateiktų 

reikalavimų papildymų pateikimo, tačiau, užuot leidęs šalims pačioms spręsti dėl savo procesinių 

teisių realizavimo pagal jų pačių supratimą ir apsisprendimą, ieškovo teigimu, Arbitražinis teismas, 

ragindamas šalis susitarti dėl leidimo ieškovui pakeisti ieškinio reikalavimus (t.y. nurodydamas gauti 

atsakovo sutikimą), išreiškė savo išankstinę nuomonę dėl reglamento interpretavimo, pareikšdamas 

ginčytiną poziciją, kad ieškovo rašytiniuose paaiškinimuose ir rašte nurodytiems reikalavimams 

pateikti būtinas atsakovo sutikimas. Tuo, ieškovo teigimu, Arbitražinis teismas faktiškai leido 

atsakovui iš anksto suprasti, jog Arbitražinis teismas laiko atsakovą turint teisę nesutikti, kad būtų 

pateikti tokie reikalavimų papildymai, o taip pat ir tai, kad būtų pateiktas toks atsakovo 

prieštaravimas, tai Arbitražo teismas jį patenkintų, ir tuo inspiravo atsakovą pareikšti nesutikimą dėl 

ieškinio reikalavimų papildymo pateikimo jau po to, kai atsakovas šios savo teisės buvo atsisakęs 

pagal VKAT Reglamento 33 str. (galiojusio iki 2012 m. gruodžio 31 d.) 

 Ieškovas pareiškime nurodė, jog tokiais veiksmais Arbitražinis teismas aiškiai pažeidė 

šalių lygiateisiškumo principą, priimdamas tendencingą nutartį, atliko šalies advokato vaidmenį – 

inspiravo atsakovą pasinaudoti tariamomis procesinėmis teisėmis, kuriomis jis neketino naudotis. Dėl 

minėtų priežasčių, ieškovui kilo rimtų abejonių dėl arbitrų nešališkumo šioje byloje.  

 Arbitražinis teismas, gavęs ieškovo pareiškimą, nustatė, jog: 1) ieškovas ieškiniu 

kreipėsi į VKAT; 2) atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog nesutinka su ieškiniu ir prašo jį 

atmesti; 3) Arbitražinis teismas nutartimi paskyrė posėdį byloje; 4) pagrindinis posėdis įvyko 

Arbitražinio teismo nutartimi nustatytą dieną; 5) ieškovas likus dienai iki posėdžio kreipėsi į 

Arbitražinį teismą prašydamas leisti pateikti atsiliepimą į atsakovo tripliką bei nukelti pagrindinį 

posėdį vėlesniam laikui. Tokį savo prašymą ieškovas palaikė ir pagrindiniame posėdyje, 

motyvuodamas tuo, jog ieškovas neturėjo laiko pakankamai patikslinti (paneigti) naujų aplinkybių, 

iškeltų atsakovo triplike. Atsakovas tokiam prašymui prieštaravo; 6) Arbitražo teismas 

atsižvelgdamas į tai, kad ne visi ieškovo reikalavimai yra apmokėti arbitravimo mokesčiu, atidėjo 

posėdį ir leido ieškovui ir atsakovui pateikti papildomus paaiškinimus. Ieškovas rašytiniuose 

paaiškinimuose išdėstė savo patikslintus reikalavimus. Vėliau dar kartą patikslino ieškinio 

reikalavimus; 7) Arbitražinis teismas nutartimi paragino šalis susitarti ieškovui leisti keisti ieškinio 

reikalavimus, ieškovo išdėstytus Arbitražiniam teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose ir 

rašte, o atsakovui – savo atsiliepime išdėstytus prieštaravimus ir apie savo susitarimą/nesusitarimą 

Arbitražiniam teismui pranešti iki tam tikro nustatyto termino.  

 Ieškovas prašė leisti pateikti papildytus ieškinio reikalavimus, o atsakovas prašė 

Arbitražinio teismo visus po įvykusio pagrindinio posėdžio pareikštus ieškovo reikalavimus ir 

reikalavimus, už kuriuos ieškovas nesumokėjo nustatytų arbitražo mokesčių, palikti nenagrinėtais.  

 Arbitražo teismas nutartimi nusprendė nepriimti ieškovo pakeistų reikalavimų. 

Arbitražinis teismas gavo ieškovo pareiškimą, kuriuo išreiškė nesutikimą dėl priimto sprendimo bei 

išreiškė rimtas abejones dėl Arbitražinio teismo nešališkumo.  

 Arbitražinis teismas išnagrinėjęs ieškovo prašymą konstatavo, jog Arbitražinio teismo 

atliktas Reglamento nuostatų aiškinimas ir taikymas, nesutampantis su vienos iš ginčo šalių 

aiškinimu, negali būti priežastimi ir pagrindu nušalinti Arbitražinį teismą. Arbitražinis teismas atmetė 

ieškovo pareišktą nušalinimą ir kreipėsi į VKAT pirmininką dėl Arbitražinio teismo in corpore 
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nušalinimo išsprendimo. VKAT pirmininkas sutiko su Arbitražo teismo pateiktais argumentais bei 

atmetė pareikštą nušalinimą.  

 Kitoje byloje atsakovas pareiškė arbitražo teismui nušalinimą, nesutikdamas su 

arbitražo teismo priimtu sprendimu – atmetus atsakovo pareikštą prašymą. Atsakovai informavo 

arbitražo teismą apie susitarimo su savo atstovais nutraukimą ir paprašė suteikti vieno mėnesio 

laikotarpį naujiems atstovams susirasti, taip pat nurodė, kad neatvyks į arbitražo teismo posėdį be 

atstovų. Ieškovas prašė atsakovo prašymą atmesti. Arbitražo teismas nutartimi nutarė netenkinti 

atsakovo prašymo. Arbitražo teismas nurodė, jog atstovų neturėjimas arbitražo procese negali būti 

laikomas pakankamu ir svarbiu pagrindu atidėti pagrindinį posėdį. Arbitražo teismas taip pat nustatė, 

jog atsakovas buvo atstovaujamas teisinių patarėjų ilgą laikotarpį arbitražo procese, atsakovas yra 

pats atsakingas už sutarties su teisiniais atstovais nutraukimą, kadangi turėjo pareigą apmokėti 

atstovavimo išlaidą, tačiau jų neapmokėjo, dėl ko ir buvo nutraukta atstovavimo sutartis, be to, 

atsakovui buvo likęs 10 dienų terminas iki pagrindinio posėdžio, kas yra pakankama susirasti naujus 

atstovus. VKAT pirmininkas atsakovo prašymą taip pat atsisakė tenkinti.  

Arbitro (-ų) ir šalies, šalies atstovo (-ų) tarpusavio santykiai arbitražo procedūroje  

Bene dažniausias arbitražo procedūroje arbitrų nušalinimo pagrindas – tai šalies, jos atstovų bei 

arbitrų tarpusavio santykiai praeityje arba dabartyje, buvę ar esami arbitrų partnerystės ryšiai, 

konsultacijų vienai iš šalių teikimas ir kt. Minėti atvejai yra pakankamai jautrūs ir reikalauja itin 

objektyvaus visų bylos aplinkybių įvertinimo.  

 Byloje atsakovas kreipėsi su pareiškimu dėl ieškovo paskirto arbitro nušalinimo 

motyvuodamas tuo, jog ieškovo paskirtas arbitras, deklaruodamas savo nepriklausomumą ir 

nešališkumą atskleidė aplinkybę, jog  paskirtasis arbitras kartu su ieškovo atstovu buvo sudarę 

partnerystės sutartį, tačiau šiuo metu jų jokie santykiai nesieja. Atsakovui kyla abejonių, kad iš 

ieškovo pusės paskirtas arbitras gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai veikiamas ieškovo atstovo arba vien 

tik jo statuso byloje, nes ieškovo siūlomas arbitras yra ne tik pažįstamas su ieškovo atstovu, bet ir 

juos anksčiau siejo partnerystės teisiniai santykiai.  

 Ieškovas pateikė prašymą priimti motyvuotą sprendimą dėl jo skiriamos arbitro 

kandidatūros. Ieškovo manymu, vien ta aplinkybė, jog arbitras ir ieškovo atstovas buvo sudarę 

partnerystės sutartį, neįrodo, jog arbitras šioje byloje galimai bus veikiamas ieškovo atstovo, taip pat 

nurodė, kad jokių kitokių ryšių tarp ieškovo atstovo ir skiriamo arbitro, kuriems esant galėtų būti 

kvestionuojamas arbitro šališkumas, nėra. VKAT pirmininko nutartimi ieškovo paskirtas arbitras 

buvo nušalintas nuo arbitražo bylos nagrinėjimo, kadangi arbitro deklaruota aplinkybė gali kelti 

pagrįstų abejonių dėl arbitro nešališkumo bei ateityje tapti kliūtimi pripažįstant ir vykdant arbitražo 

teismo sprendimą.  

 Kitas, ne mažiau įdomus atvejis – advokatų kontoros partnerių dalyvavimas skirtingose 

bylose tarp tų pačių šalių. Vienoje iš VKAT bylų buvo kreiptasi į VKAT valdybą (byla buvo 

nagrinėjama pagal Arbitražo teismo prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai – Lietuva 

Reglamentą) dėl galutinio sprendimo dėl arbitro nušalinimo priėmimo. Atsakovas pareiškė 

nušalinimą pirmininkaujančiam arbitrui, nušalinimą grįsdamas ta aplinkybe, jog prieš priimdamas 

paskyrimą pirmininkaujantis arbitras neatskleidė aplinkybės, jog jo partneris yra paskirtas (ieškovo) 

arbitru kitoje VKAT byloje tarp tu pačių šalių. Ieškovo manymu, pirmininkaujančio arbitro atskleista 

aplinkybė savaime nereiškia, jog kyla pagrindas nušalinti pirmininkaujantį arbitrą.  

 Pirmininkaujantis arbitras prašė arbitražinio teismo atmesti atsakovo pareiškimą dėl 

nušalinimo ir nurodė, kad jam nebuvo žinoma apie jo partnerio paskyrimą arbitru kitoje byloje tarp 

tu pačių šalių, kadangi vidaus bei informacinės sistemos nefiksuoja kontoros teisininkų dalyvavimo 

kaip arbitrų arbitražinėse bylose ir nepublikuoja viešai, kadangi tokio pobūdžio informacija yra 
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konfidenciali, todėl atlikus interesų konfliktų paiešką arbitrui objektyviai negalėjo būti žinoma tokia 

informacija, neatsirado ir aplinkybių, apie kurias jis turėjęs pareigą atskleisti. Pirmininkaujantis 

arbitras taip pat nurodė, jog net ir tokiu atveju, jeigu aplinkybė, kad pirmininkaujančio arbitro 

partneris yra paskirtas arbitru kitoje byloje tarp tų pačių šalių, jam objektyviai būtų galėjusi būti 

žinoma ši aplinkybė nesuponuoja pagrindo jo nušalinimui dėl nešališkumo ar nepriklausomumo 

trūkumo pirmininkaujant bylos nagrinėjimui.  

 Arbitražo teismas atmetė pirmininkaujančiam arbitrui pareikštą nušalinimą. Arbitražo 

teismo nuomone, reiškiamas nušalinimas nėra pagrįstas, jeigu jis siejamas su atskleidimo pareigos 

neįvykdymu tokios aplinkybės, kurios arbitras neturėjo (ar negalėjo) žinoti, atžvilgiu. Arbitražo 

teismas atkreipė dėmesį į tai, jog vienu iš svarbiausiu arbitražinio proceso principu yra 

konfidencialumo principas ir asmens paskyrimas konkrečioje byloje priskirtinas prie konfidencialios 

informacijos, kuri gali būti atskleidžiama tik toje byloje dalyvaujantiems asmenims. Dėl šios 

priežasties arbitražinis teismas laikė nepagrįstais atsakovo teiginius, jog pirmininkaujantis arbitras 

galėjo ir turėjo žinoti apie savo partnerio paskyrimą arbitru kitoje arbitražo byloje tarp tų pačių šalių. 

kadangi tiek pirmininkaujantis arbitras tiek jo partneris buvo saistomi konfidencialumo pareigos ir 

būtų laikomi ją pažeidusiais, jeigu būtų atskleidę vienas kitam ar viešai (kontoros vidaus sistemose) 

paskelbę apie savo paskyrimą arbitrais konkrečiose arbitražo bylose. Arbitražo teismas taip pat 

nustatė, jog pirmininkaujančiu arbitru paskirtas arbitras objektyviai negalėjo žinoti apie jo partnerio 

paskyrimą arbitru kitoje byloje tarp tų pačių šalių, todėl arbitrui neatsirado atskleidimo pareigos. Be 

to, Arbitražinis teismas  konstatavo, kad net ir tokiu atveju, jeigu nepažeidžiant konfidencialumo 

principo pirmininkaujantis arbitras ir būtų galėjęs žinoti apie jo kontoros partnerio paskyrimą arbitru 

kitoje byloje tarp tų pačių šalių, šios aplinkybės neatskleidimas savaime nereikštų pagrindo arbitro 

nušalinimui. Įvertinęs tai, kad arbitro honoraras mokamas arbitrams asmeniškai, tokiu būdu 

finansiškai nesiejant arbitrų veiklos ir jų kontorų pajamų, Arbitražinis teismas nustatė, jog nėra 

pagrįsto pagrindo pirmininkaujančio arbitro nušalinimui vien todėl, kad jo kontoros partneris yra 

paskirtas arbitru kitoje byloje tarp tų pačių šalių. Arbitražo teismas pažymėjo, kad visais atvejais 

abejonės dėl arbitro nešališkumo turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne vien prielaidomis 

ir/ar abejonėmis, todėl atsakovo pareiškimas dėl pirmininkaujančio arbitro nušalinimo atmestinas, 

kadangi nebuvo pateikta įrodymų dėl pagrįstų abejonių arbitro šališkumu egzistavimo.  

 Vadovaujantis Arbitražo teismo prie Asociacijos Tarptautiniai prekybos rūmai – 

Lietuva Reglamento 16 str. 7 d., jei nušalinimas atmetamas, šalis, pareiškusi apie nušalinimą, galėjo 

per 30 d. nuo pranešimo apie nušalinimą atmetimo gavimo dienos prašyti Arbitražo teismo valdybą 

priimti galutinį sprendimą dėl nušalinimo. Arbitražo teismo valdybos sprendimas šiuo klausimu buvo 

neskundžiamas.  

 Pasinaudodamas savo teise, atsakovas kreipėsi su prašymu į VKAT valdybą priimti 

galutinį sprendimą dėl pirmininkaujančio arbitro nušalinimo. VKAT valdyba apsvarsčiusi atsakovo 

prašymą, pirmininkaujančiam arbitrui pareikštą nušalinimą atmetė, sutikdama su Arbitražinio teismo 

argumentais.  

 Kitoje byloje buvo reiškiamas nušalinimas ieškovo paskirtam arbitrui bei 

pirmininkaujančiam arbitrui. Atsakovas prašė nušalinti nuo bylos nagrinėjimo arbitrus, kadangi 1) 

VKAT yra nagrinėjami tos pačios įmonės trys ginčai ir visose trijose bylose ieškovas pasiūlė tą patį 

arbitrą, kurio iniciatyva, kaip teigia atsakovas, trečiuoju arbitru visose trijose bylose buvo paskirtas 

tas pats arbitras; 2) vienoje iš bylų arbitražo teismas sprendimu priteisė ieškovo naudai atitinkamą 

sumą kitu pagrindu, kuris nebuvo nurodytas ieškovo ieškinyje, todėl tokiu būdu, teigia atsakovas, 

arbitrai veikė ne kaip nešališki teisėjai, o kaip suinteresuoti ieškovo interesais. Esant arbitrų 

suinteresuotai pozicijai, atsakovas negali tikėtis objektyvaus teismo; 3) atsakovui taip pat tapo 

žinoma, kitoje nagrinėjamoje byloje atsakovo paskirto arbitro įgaliojimai buvo sustabdyti, todėl 
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arbitras, kurio įgaliojimai buvo sustabdyti,  negalėjo priimti galutinio sprendimo byloje. Atsakovas 

taip pat pažymėjo, jog arbitrai ne tik nesilaiko etikos taisyklių, bet ir pažeidė fundamentalius teisės 

principus, nagrinėdami bylą ne trijų teisėjų kolegijoje, o dviese, nes trečiojo arbitro įgaliojimai buvo 

sustabdyti. Atsakovas nurodo, kad arbitrai nepranešė fakto, kad kito arbitro įgaliojimų sustabdymą, 

todėl arbitrai galimai pasinaudojo pažeidžiama kito arbitro padėtimi ir priėmė ieškovui naudingą 

sprendimą.  

 Arbitrai atsisakė nusišalinti ir prašė VKAT pirmininko atmesti nušalinimą kaip 

nepagrįstą.  

 VKAT pirmininkas atmetė arbitrams pareikštą nušalinimą kaip nepagrįstą 

nurodydamas, jog arbitražo teismo sudėtis atsakovui buvo žinoma ir šis per reglamento nustatytą 

laiką nepareiškė nušalinimo paskirtiems arbitrams. Be to, arbitro dalyvavimas keliose bylose su tos 

pačios šalies dalyvavimu savaime nėra pagrindas abejoti jo nešališkumu. Tai, kad arbitražo teismas 

kitoje byloje priėmė kuriai nors iš šalių nepalankų sprendimą, nepagrindžia arbitrų šališkumo 

atitinkamos šalies atžvilgiu esamoje byloje. Be to, VKAT pirmininkas pažymėjo, jog atsakovo 

rėmimasis kitos bylos šalių ir dėl kito dalyko medžiaga yra nepriimtinas, o išsakytos abejonės 

neparemtos jokiais įrodymais. Be to, atsakovų minimas arbitras, kurio sustabdyti įgaliojimai, niekada 

nebuvo nušalintas.  

 Atsakovas pakartotinai kreipėsi į VKAT pirmininką dėl minėtų arbitrų nušalinimo. 

Kreipimasis buvo motyvuojamas tuo, kad minėti arbitrai išnagrinėjo kitą šalių turimą bylą, dėl ko turi 

išankstinę nuomonę dėl šalių reikalavimų. Atsakovo teigimu, iš jų pusės paskirtas arbitras atsiduria 

nelygiateisėje padėtyje, nes ji nedalyvavo kitos bylos nagrinėjime, nežino tos bylos įrodymų ir šalių 

pozicijų. Atsakovų manymu, arbitrai, susipažinę su abiejų bylų medžiaga matė, jog dalis reikalavimų 

yra susiję kaip ieškinys ir kaip priešieškinys, todėl šią situaciją privalėjo išspręsti taip, kad tai nebūtų 

procesinė kliūtis jiems nagrinėti abi bylas, nes įstatymas numato galimybę bylas sujungti, išskirti 

reikalavimus ir kt. Atsakovų įsitikinimu, susidariusi situacija nebuvo tinkamai išspręsta, todėl 

atsirado objektyvi ir subjektyvi kliūtis arbitrams nagrinėti šią bylą, o kitos, jau išnagrinėtos bylos.  

 VKAT pirmininkas atsisakė nagrinėti atsakovo prašymą, kadangi buvo praleistas 

Reglamento 19 str. 4 d. numatytas terminas nušalinimui pareikšti.  

 Atsakovas pakartotinai kreipėsi dėl jau iš savo pusės paskirto arbitro nušalinimo. 

Atsakovas reiškiamą nušalinimą grindė tokiais argumentais: 1) arbitras negali dalyvauti šios bylos 

nagrinėjime, kadangi arbitras jau yra dalyvavęs šios bylos nagrinėjime kartu su Vilniaus apygardos 

teismo nutartimi nušalintais arbitrais1; 2) arbitras neturi šalių susitarime aptartos kvalifikacijos. 

Atsakovas savo teiginį grindžia KAĮ 16 str. 2 d., reglamentuojančia kai kuriuos arbitrų nušalinimo 

klausimus. Atsakovų teigimu, atsakovų paskirtas arbitras kitų arbitrų nušalinimo klausimą sprendė 

pažeisdamas minėtas KAĮ nuostatas ir vienbalsiai priėmė nutartį kitų arbitrų nenušalinti; 3) arbitro 

įgaliojimai kyla iš privačios sutarties ir atlyginimą arbitras gauna iš bylos šalių mainais už profesinę 

paslaugą. Arbitras buvo paskirtas iš atsakovo pusės, todėl atsakovas įsitikinęs, kad jo paskirtas 

arbitras savo profesines paslaugas teikė nekvalifikuotai.  

 Ieškovas bei arbitras prašė atmesti atsakovo prašymą. VKAT pirmininkas atmetė 

atsakovo pareiškimą dėl nušalinimo kaip nepagrįstą. VKAT pirmininkas nurodė, kadangi šalys 

susitarė, jog jų ginčas bus sprendžiamas vadovaujantis VKAT Reglamentu, tai tuo pačiu reiškia, kad 

visi nušalinimo klausimai turi būti sprendžiami išimtinai VKAT Reglamento 19 str. nuostatomis (tai 

patvirtina ir KAĮ 16 str. 1 d.). Arbitras yra iš atsakovo pusės paskirtas arbitras, todėl vadovaujantis 

                                                           
1 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo padaryta teisės klaida: šalims susitarus dėl VKAT Reglamento taikymo bei 

nesusitarus dėl Reglamento nuostatų ribojimo, Vilniaus apygardos teismas nušalino iš ieškovo pusės paskirtą arbitrą ir 

pirmininkaujantį arbitrą remdamasis KAĮ 16 str. Vėliau Vilniaus apygardos teismas nutartimi teisės taikymo klaida buvo 

ištaisyta po proceso byloje atnaujinimo.  
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VKAT Reglamento 19 str. 5 d., šalis, paskyrusi arbitrą, gali pareikšti nušalinimą arbitrui tik dėl tų 

aplinkybių, kurias sužinojo po jo paskyrimo. Tai, kad arbitras nagrinėjo bylą negali būti aiškinama 

kaip nauja aplinkybė arbitro nepriklausomumo požiūriu, nes arbitro nuomonės susiformavimas apie 

bylą yra logiška nagrinėjimo išvada, kurios pagrindu arbitras balsuoja priimant sprendimą byloje. 

Atsakovo argumentas dėl iš jo pusės paskirto arbitro šalių susitarime aptartos kvalifikacijos nebuvo 

atmestinas kaip nepagrįstas, nes šalių sudarytame arbitražiniame susitarime nėra nurodytų arbitrams 

taikomų kvalifikacinių reikalavimų. Arbitro kvalifikacijos nebuvimo neįrodo ir tai, kad nutarties 

turinys formaliai neatitinka posėdžio įrašo turinio. Faktas, kad arbitras nagrinėjo bylą su kitais 

arbitrais, negali būti pagrindu pripažinti jo šališkumą, net ir tuo atveju, net jei būtų nuspręsta nušalinti 

kitus du arbitrus.  

 Dar vienoje VKAT byloje atsakovas pareiškė nušalinimą ieškovo paskirtam arbitrui. 

Nušalinimo pagrindu buvo aplinkybė, jog paskirtoj arbitro advokatų kontora kartu su  ieškovo atstovų 

kontora, įskaitant ir byloje ieškovą atstovaujančius advokatus, šiuo metu kartu atstovauja tą patį 

klientą – juridinį asmenį – bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjamoje byloje, tačiau arbitro 

advokatų kontoros vardu bylą veda ne pats arbitras, nors įgaliojimus atstovauti klientą byloje taip pat 

suteiktas ir arbitrui pagal kliento ir advokatų kontoros sudarytą sutartį.  

 VKAT pirmininkas nutartimi atmetė pareikštą prieštaravimą dėl ieškovo paskirtos 

arbitro kandidatūros, nurodydamas, jog  kiekvienu atveju turi būti taikomas objektyvaus protingo 

asmens testas bei turi būti vertinamos konkrečios aplinkybės. Ta aplinkybė, kad kartu su ieškovo 

atstovais teisines paslaugas teikia advokatų kontora, be to, kaip nurodė ieškovas, paslaugos teikiamos 

tretiesiems asmenims nesusijusioje byloje ir advokatai neturi jokios finansinės priklausomybės, šiuo 

konkrečiu atveju nesudaro pakankamo pagrindo nustatyti arbitro šališkumą ar priklausomumą.  

 VKAT praktikoje pasitaiko atvejų, kai šalis skiria arbitru asmenį, kuris šiai teikė teisines 

konsultacijas ginčo klausimu. Byloje Atsakovas pareiškė nušalinimą ieškovo paskirtam arbitrui 

motyvuodamas tuo, jog ieškovo paskirtas arbitras anksčiau yra teikęs teisines konsultacijas ginčo 

klausimu: arbitras anksčiau vykusiose šalių derybose buvo pristatytas kaip ieškovo atstovas teisiniais 

klausimais, taip pat derinant susitikimo detales arbitras, ieškovo nurodymu, buvo įtrauktas į šalių 

susirašinėjimą, be to šalių susitikimas įvyko būtent arbitro advokatų kontoroje. Atsakovų teigimu, 

žinant, kad iki bylos inicijavimo arbitražo teisme arbitras ginčo klausimais teikė teisines konsultacijas 

ieškovui, suponuoja, jog advokatas  jo, kaip kliento, naudai, buvo suinteresuotas ginti jo teisinius 

interesus. Taigi advokato pozicija, kurią jis užėmė ginčui nepasiekus arbitražo teismo, nulėmė jo 

išankstinį ginčo šalių vertinimą bei palankios pozicijos ieškovo atžvilgiu formavimą, dėl to, atsakovo 

nuomone, kylą pagrįsta abejonė ar iš ieškovo pusės paskirto arbitro galėjimu būti nešališku ir 

objektyviai vertinti ginčo aplinkybes bei užimti nešališką poziciją arbitrams sprendžiant dėl tų pačių 

aplinkybių ir tuo pačiu pagrindu, kuriuo arbitras konsultavo ieškovą, kaip savo klientą. VKAT 

pirmininko nutartimi buvo patenkintas atsakovo prašymas dėl iš ieškovo pusės paskirto arbitro 

nušalinimo, kadangi atsakovo pateikti įrodymai gali kelti pagrįstų abejonių iš ieškovo pusės paskirto 

arbitro nešališkumu.  

Arbitro pilietybė kaip nušalinimo pagrindas  

Atsakovas kreipėsi į VKAT pirmininką dėl galutinio sprendimo priėmimo dėl pirmininkaujančio 

arbitro nušalinimo. Atsakovas nurodė, jog buvo nesivadovauta nepriklausomumo principu skiriant 

pirmininkaujantį arbitrą, kadangi pirmininkaujančiu arbitru paskirtas asmuo yra tos pačios valstybės, 

kurioje yra ieškovo buveinė, asmuo, ko pasėkoje arbitražo teismą sudarė du Lietuvos Respublikos 

piliečiai bei vienas Rusijos Federacijos pilietis. Atsakovui taip pat abejonių kėlė aplinkybė, jog 

pirmininkaujantis arbitras ir ieškovo atstovai yra galimai pažįstami, kadangi dirba gretimuose 

pastatuose. Arbitražo teismas atsakovo prašymą atmetė, motyvuodamas, be kita ko, tuo, kad nei 
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VKAT Reglamentas nei KAĮ nenumato imperatyvaus reikalavimo formuojant arbitražo teismą, kad 

pirmininkaujančio arbitro pilietybė skirtųsi nuo ginčo šalių buveinių vietos valstybės. VKAT 

pirmininkas atmetė atsakovo prašymą.  

Advokatas kaip arbitras  

Atsakovas kreipėsi į Arbitražo teismą išreikšdamas abejones dėl visų trijų arbitrų nešališkumo 

sprendžiant ginčą dėl nesumokėto atlygio už teisines paslaugas tuo pagrindu, kad arbitrai yra 

advokatai ir dėl to negali būti nešališki, taip pat dėl vieno iš arbitrų nešališkumo tuo pagrindu, kad jo 

pasirašytą monografiją recenzavo ieškovo atstovas bei kartu arbitras ir ieškovo atstovas dirbo toje 

pačioje švietimo įstaigoje. Atsakovo pareiškimas buvo atmestas kaip nepagrįstas. VKAT pirmininkas 

nurodė, jog vien tai, kad arbitrai yra advokatai, nėra pakankamas pagrindas abejoti arbitrų 

nepriklausomumu ir nešališkumu, be to atsakovas neatliko pareigos per nustatytą laiką nepaskyrė 

arbitro iš savo pusės ir tuo pačiu nepasinaudojo savo teise skirti kitos profesijos arbitrą. Atsakovo 

nurodytos aplinkybės dėl arbitro atžvilgiu savaime neleidžia daryti išvados, kad arbitras yra 

tarnybiškai ar kitaip nuo vienos šalių priklausomas arba tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos 

baigtimi vienos kurios nors šalies naudai. Nurodyti faktai nepagrindžia  arbitro šališkumo, nes tarp 

katedros narių nėra tarpusavio pavaldumo, o knygos recenzavimo prasmė pasireiškia būtent nešališko 

ir kritiško požiūrio į recenzuojamą kūrinį pateikimu.  

Išvados  

Įvertinus VKAT praktikoje kylančias arbitrų nešališkumo ir nepriklausomumo situacijas bei labai 

nedidelį pareikštų nušalinimų skaičių, darytina išvada, kad skiriami arbitrai labai atsakingai vertina 

galimus interesų konfliktus ir nesutinka imtis bylos nagrinėjimo esant situacijai, kuri gali sukelti nors 

mažiausią pagrįstą abejonę dėl jo nešališkumo. Tokia situacija neabejotinai lemia ne tik šalių, bet ir 

valstybės teismų sistemos pasitikėjimą VKAT veikla.   


