LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 23, 147, 296, 340,
587, 810, 811, 812, 813, 814, 815 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR
KODEKSO PAPILDYMO 8111 STRAIPSNIU
ĮSTATYMAS
2012 m. birželio 21 d. Nr. XI-2090
Vilnius
(Žin., 2002, Nr. 36-1340; 2011, Nr. 85-4126)
1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas ir papildymas
23 straipsnio 1 dalyje po žodžių „ginčą dėl“ įrašyti žodžius „fakto ar (ir)“, straipsnį
papildyti 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:
„23 straipsnis. Ginčų perdavimas spręsti arbitražui
1. Šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet kokį ginčą dėl fakto ar
(ir) teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže.
2. Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatyme (toliau – Komercinio arbitražo
įstatymas) numatytais atvejais teismai teikia pagalbą arbitražo bylos šalims ir arbitražo
teismui. Teismų kompetenciją arbitražinio nagrinėjimo metu nustato šis Kodeksas ir
Komercinio arbitražo įstatymas.“
2 straipsnis. 147 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas
1. 147 straipsnio 1 dalyje po žodžių „pirmosios instancijos teismas“ įrašyti žodžius „o
Komercinio arbitražo įstatyme numatytais atvejais – Vilniaus apygardos teismas“ ir šią dalį
išdėstyti taip:
„1. Prašymus, susijusius su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, nagrinėja pirmosios
instancijos teismas, o Komercinio arbitražo įstatyme numatytais atvejais – Vilniaus apygardos
teismas. Kai prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas pareikštame
ieškinyje, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas tik išsprendus
ieškinio, kuriame jas prašoma taikyti, priėmimo klausimą. Teismas prašymą dėl laikinųjų
apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau
kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie
prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui.“
2. 147 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „apylinkės teismui pagal atsakovo arba jo turto
buvimo Lietuvoje vietą“ įrašyti žodžius „Vilniaus apygardos teismui“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„3. Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu
suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui
pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių
ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę
pareiškėjo interesams, ir sumokėti pusės šio Kodekso 80 straipsnyje numatyto žyminio
mokesčio dydžio užstatą. Prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su
nacionaliniuose ar užsienio arbitražuose arba užsienio teismuose nagrinėtinomis bylomis,
mokamas vieno tūkstančio litų užstatas. Motyvuotu ir įrodymais pagrįstu pareiškėjo prašymu
dėl sunkios jo turtinės padėties teismas nutartimi užstato dydį gali sumažinti. Teismas,
pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, nustato terminą, per kurį turi būti pareikštas
ieškinys. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip keturiolika dienų. Jeigu ieškinys turi būti
reiškiamas užsienio teismui ar arbitražui, terminas negali būti ilgesnis kaip trisdešimt dienų.
Nepareiškus per teismo nustatytą terminą ieškinio, laikinosios apsaugos priemonės
panaikinamos. Kai ieškinys nepareiškiamas dėl suinteresuoto asmens kaltės, užstatas
negrąžinamas. Šioje dalyje nurodytas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi
būti paduodamas teismui, kuris pagal teismingumo taisykles turi nagrinėti patį ieškinį.

Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su užsienio teisme arba užsienio ar
nacionaliniame arbitraže nagrinėtina byla, taikymo paduodamas Vilniaus apygardos teismui.“
3 straipsnis. 296 straipsnio 1 dalies 9 punkto pakeitimas
Pakeisti 296 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9) jeigu šalys yra sudariusios sutartį perduoti tą ginčą spręsti arbitražui;“.
4 straipsnis. 340 straipsnio papildymas 6 dalimi
Papildyti 340 straipsnį 6 dalimi:
„6. Šiame skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis taip pat nagrinėjami skundai dėl
Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių, priimtų Komercinio arbitražo įstatymo numatytais
atvejais.“
5 straipsnis. 587 straipsnio 1 punkto pakeitimas
587 straipsnio 1 punkte po žodžio „nutarčių“ įrašyti žodžius „taip pat arbitražo
sprendimų ir nutarčių“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„1) vykdomieji raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių, taip
pat arbitražo sprendimų ir nutarčių pagrindu;“.
6 straipsnis. 810 straipsnio 6 dalies pakeitimas
Pakeisti 810 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo sąlygas nustato 1958 m.
Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo ir Komercinio
arbitražo įstatymas.“
7 straipsnis. 811 straipsnio pakeitimas ir papildymas
811 straipsnio 1 ir 2 dalyse išbraukti žodžius „(arbitražo)“, straipsnį papildyti nauja 3
dalimi, buvusią 3 dalį laikyti 4 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:
„811 straipsnis. Kreipimasis dėl sprendimo pripažinimo
1. Dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, taip pat dėl atsisakymo pripažinti
užsienio teismo sprendimą į Lietuvos apeliacinį teismą turi teisę kreiptis bet kuris asmuo,
turintis byloje teisinį suinteresuotumą. Prašymai dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo
(atsisakymo pripažinti sprendimą) turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams
keliamus reikalavimus.
2. Kartu su prašymu dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo pareiškėjas turi pateikti
prašomą pripažinti užsienio teismo sprendimą ir šio sprendimo įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą, patvirtinimą, kad sprendimas yra įsiteisėjęs, taip pat
įrodymus, kad šaliai, kuri nedalyvavo nagrinėjant bylą, buvo tinkamai pranešta apie civilinės
bylos nagrinėjimo vietą ir laiką. Jeigu pareiškėjas gyvena ne Lietuvos Respublikoje ir
nepaskyrė atstovo byloje arba įgalioto asmens procesiniams dokumentams gauti, gyvenančių
(turinčių profesinės veiklos buveinę) Lietuvos Respublikoje (šio Kodekso 805 straipsnis),
prašyme pripažinti (atsisakyti pripažinti) užsienio teismo sprendimą turi būti nurodytas
adresas Lietuvos Respublikoje, kuriuo pareiškėjui būtų įteikiami procesiniai dokumentai.
3. Dėl užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo į Lietuvos apeliacinį teismą turi teisę
kreiptis arbitražo bylos šalis. Prie prašymo dėl užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo
pridedami Komercinio arbitražo įstatyme nurodyti dokumentai.
4. Prašymas dėl užsienio teismo (arbitražo) sprendimo pripažinimo žyminiu mokesčiu
neapmokestinamas.“
8 straipsnis. Kodekso papildymas 8111 straipsniu
Papildyti Kodeksą 8111 straipsniu:

„8111 straipsnis. Bylos dėl užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo ir vykdymo
nagrinėjimas
1. Prašymus dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo nagrinėja
Lietuvos apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegija rašytinio proceso tvarka. Apie rašytinį
procesą arbitražo proceso šalims pranešama pranešimais.
2. Teismo nutartis dėl užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo ir vykdymo įsiteisėja
nuo jos priėmimo dienos. Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo priėmimo dienos ši nutartis gali
būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Skundo dėl užsienio arbitražo sprendimo
pripažinimo ir vykdymo padavimui ir bylų procesui pagal šį skundą taikomos šio Kodekso
XVII skyriaus nuostatos.
3. Prašymas pripažinti ir vykdyti užsienio arbitražo sprendimą gali būti paliktas
nenagrinėtas, jeigu nustatoma, kad jis pateiktas nesilaikant šiame Kodekse ar Komercinio
arbitražo įstatyme nustatytos tvarkos.“
9 straipsnis. 812 straipsnio pakeitimas
812 straipsnio pavadinime po žodžio „bylos“ įrašyti žodžius „dėl užsienio teismo
sprendimo pripažinimo“, 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse išbraukti žodžius „(arbitražų)“, „(arbitražo)“
ir visą straipsnį išdėstyti taip:
„812 straipsnis. Bylos dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo nagrinėjimas
1. Prašymus dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo (atsisakymo pripažinti
sprendimus) nagrinėja vienas Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, tačiau Lietuvos apeliacinio
teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, atsižvelgdamas į bylos
sudėtingumą, turi teisę prašymui nagrinėti sudaryti trijų teisėjų kolegiją. Nutartimi perduoti
prašymą nagrinėti trijų teisėjų kolegijai turi teisę ir prašymą nagrinėjantis teismas. Prašymai
nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai teismas, atsižvelgdamas į bylos
aplinkybes, nusprendžia prašymą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teismo nutartis dėl
užsienio teismo sprendimo pripažinimo įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos. Teismo nutartis
gali būti skundžiama kasaciniu skundu pagal bylų proceso kasaciniame teisme taisykles.
Byloje taip pat galima procesą atnaujinti.
2. Prašymą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo nagrinėjantis teismas gali
pripažinti tik dalį užsienio teismo sprendimo.
3. Pareiškėjas turi teisę prašyti dalies užsienio teismo sprendimo pripažinimo, taip pat
atsisakymo pripažinti dalį sprendimo.
4. Teismas, nagrinėjantis prašymą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, turi teisę
sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu šis teismo sprendimas yra apskundžiamas įprastinėmis
atitinkamos valstybės teismų sprendimų kontrolės formomis arba jeigu terminas šiam skundui
paduoti dar nėra pasibaigęs.
5. Teismas, nustatęs, kad prašymas dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo paduotas
nesilaikant šiame Kodekse arba tarptautinėse sutartyse nustatytos tvarkos, gali jį pripažinti
nepaduotu ir nutartimi grąžinti pareiškėjui, o kai prašymas jau buvo priimtas teismo žinion, –
palikti jį nenagrinėtą. Teismas gali nustatyti terminą prašymo formos arba turinio trūkumams
pašalinti (šio Kodekso 115 straipsnis), jeigu pareiškėjas gyvena Lietuvos Respublikoje,
nurodė adresą Lietuvos Respublikoje, kuriuo pareiškėjui būtų įteikiami procesiniai
dokumentai, arba paskyrė atstovą byloje ar įgaliotą asmenį procesiniams dokumentams gauti,
gyvenančius (turinčius profesinės veiklos buveinę) Lietuvos Respublikoje (šio Kodekso 805
straipsnis). Per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalinus, prašymas laikomas nepaduotu
ir grąžinamas pareiškėjui, o kai prašymas jau buvo priimtas teismo žinion, jis paliekamas
nenagrinėtas.
6. Kartu su prašymu dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo gali būti sprendžiamas
klausimas dėl leidimo šį sprendimą vykdyti.“

10 straipsnis. 813 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 813 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„813 straipsnis. Vykdytinumas
1. Užsienio teismų (arbitražų) sprendimai gali būti vykdomi, jeigu:
1) sprendimas gali būti vykdomas valstybėje, kurios teismai jį priėmė;
2) jie yra pripažinti šio Kodekso VII dalies LIX skyriaus ketvirtajame skirsnyje
nustatyta tvarka.
2. Šio straipsnio 1 dalies reikalavimai taikomi taip pat ir taikos teisėjo sprendimams,
priimtiems užsienyje.
3. Prie prašymo vykdyti užsienio teismo sprendimą kreditorius turi pridėti dokumentus,
nurodytus šio Kodekso 811 straipsnio 2 dalyje, bei patvirtinimą, kad šis sprendimas galėtų
būti vykdomas toje valstybėje, kurios teismas jį priėmė.
4. Pripažinti užsienio arbitražo sprendimai yra vykdomieji dokumentai ir vykdomi pagal
šio Kodekso VI dalies taisykles.“
11 straipsnis. 814 straipsnio pakeitimas
814 straipsnyje išbraukti žodį „(arbitražų)“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:
„814 straipsnis. Bylos nagrinėjimas
Prašymai dėl leidimo vykdyti užsienio teismų sprendimus nagrinėjami šio Kodekso 812
straipsnyje nustatyta tvarka.“
12 straipsnis. 815 straipsnio pakeitimas
815 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „skolininko“, „(arbitražo)“, „(arbitražų)“,
vietoj žodžio „pateiktas“ įrašyti žodį „paduotas“, 2 dalyje išbraukti žodį „(arbitražo)“ ir šį
straipsnį išdėstyti taip:
„815 straipsnis. Teisė sustabdyti vykdymą
1. Kasacinis teismas, nagrinėjantis kasacinį skundą dėl leidimo vykdyti užsienio teismo
sprendimą, kasatoriaus prašymu turi teisę užsienio teismo sprendimo vykdymą sustabdyti,
jeigu valstybėje, kurioje buvo priimtas teismo sprendimas, jis yra apskųstas įprastiniu teismų
sprendimų kontrolės būdu arba jeigu terminas šiam skundui paduoti dar nėra pasibaigęs.
Pastaruoju atveju teismas turi teisę nustatyti terminą, per kurį skundas turi būti paduotas.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais teismas, leisdamas vykdyti užsienio teismo
sprendimą, turi teisę šio Kodekso nustatyta tvarka pareikalauti piniginio užstato.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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