
                   LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 
                            NUTARIMAS 
 
                  1995 m. sausio 17 d. Nr.I-760 
                             Vilnius 
 
         D ĖL 1958 MET Ų NIUJORKO KONVENCIJOS DĖL UŽSIENIO 
     ARBITRAŽ Ų SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO IR VYKDYMO RATIFIKAVIMO 
 
 
     Lietuvos   Respublikos   Seimas,   vadovaudama sis   Lietuvos 
Respublikos   Konstitucijos    67   straipsnio   16    punktu   ir 
atsižvelgdamas į  Respublikos Prezidento  1994 m. lapkri čio 22 d. 
dekret ą,  n u t a r i a : 
     1. Ratifikuoti  1958 met ų  Niujorko konvencij ą  d ėl užsienio 
arbitraž ų sprendim ų  pripažinimo ir  vykdymo (pridedama)  su  šia 
išlyga 1 straipsnyje: 
     "Lietuvos Respublika  taikys šios  Konvencijos  nuostatas d ėl 
arbitraž ų sprendim ų,  priimt ų teritorijose  t ų valstybi ų,  kurios 
nėra Konvencijos dalyv ės, tik savitarpio pagrindu." 
     2.  Įpareigoti   Lietuvos   Respublikos   užsienio   rei kal ų 
ministerij ą deponuoti  min ėtos Konvencijos  Lietuvos  Respublikos 
ratifikavimo raštus  Jungtini ų Taut ų  Organizacijos  Generaliniam 
Sekretoriui. 
 
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMO PIRMININKAS                            ČESLOVAS JURŠĖNAS 
 
 
 
                                   Lietuvos Respubl ikos Seimo 
                                   1995 m. sausio 1 7 d. 
                                   nutarimo Nr.I-76 0 
                                   pried ėlis 
 
 
 1958 MET Ų NIUJORKO KONVENCIJA DĖL UŽSIENIO ARBITRAŽ Ų SPRENDIMŲ 
                     PRIPAŽINIMO IR VYKDYMO 
 
 
                          I straipsnis 
 
     1. Ši  Konvencija taikoma pripažinimui ir vykd ymui arbitraž ų 
sprendim ų,  padaryt ų  kitos  valstyb ės  teritorijoje,  o  ne  tos 
valstyb ės,  kurios   prašoma   pripažinti   ir   vykdyti   tokius 
sprendimus, d ėl  gin čų, kuri ų  pus ės gali  b ūti ir  fiziniai,  ir 
juridiniai asmenys.  Ji  taip  pat  taikoma  ir  ti ems  arbitraž ų 
sprendimams, kurie  nelaikomi vidaus sprendimais to je valstyb ėje, 
kurios prašoma juos pripažinti ir vykdyti. 
     2. Terminas "arbitraž ų sprendimai" apima ne tiktai arbitraž ų 
sprendimus, priimtus  kiekvienai atskirai bylai pas kirt ų arbitr ų, 
bet taip  pat ir nuolatini ų arbitražo institucij ų, į kurias pus ės 
kreip ėsi, padarytus sprendimus. 
     3.   Pasirašydama,   ratifikuodama   ši ą   konvencij ą   arba 
prisijungdama prie  jos ar  pagal šios  Konvencijos   X  straipsn į 
pranešdama, bet kuri valstyb ė savitarpio pagrindu gali pareikšti, 
kad  ji   taikys  ši ą   Konvencij ą  tik  kitos  Susitarian čiosios 
valstyb ės   teritorijoje    padarytiems   arbitraž ų   sprendimams 
pripažinti ir  vykdyti. Ji  taip  pat  gali  pareik šti,  kad  ši ą 
Konvencij ą taikys  gin čams, kylantiems  iš sutartini ų  ar kitoki ų 
teisini ų  santyki ų,   kurie  pagal   daran čios  tok į   pareiškim ą 
valstyb ės nacionalinius įstatymus yra laikomi prekybiniais. 
 
                          II straipsnis 



 
     1. Kiekviena  Susitarian čioji valstyb ė  pripaž įsta  rašytin į 
susitarim ą, pagal  kur į pus ės  pasižada perduoti arbitražui visus 
ar tam  tikrus gin čus,  kilusius arba galin čius kilti tarp j ų d ėl 
kuri ų nors  konkre či ų sutartini ų  ar kitoki ų  teisini ų  santyki ų, 
galin či ų b ūti arbitražo nagrin ėjimo dalyku. 
 
     2. Terminas "rašytinis susitarimas" apima arbi tražin ę išlyg ą 
sutartyje arba arbitražin į susitarim ą, pusi ų pasirašyt ą ar esant į 
pasikeitimo raštuose arba telegramose. 
     3. Susitarian čiosios  valstyb ės teismas,  jeigu į j į patenka 
ieškinys tokiu klausimu, d ėl kurio šalys sudar ė šiame straipsnyje 
numatomą susitarim ą,  turi, vienai  iš  pusi ų  prašant,  pasi ųsti 
puses į  arbitraž ą, jeigu  nenustato, kad min ėtas susitarimas yra 
negaliojantis, neteko galios arba negali b ūti įvykdytas. 
 
 
                         III straipsnis 
 
     Kiekviena  Susitarian čioji   valstyb ė  pripaž įsta  arbitraž ų 
sprendimus privalomais  ir vykdo  pagal tos  terito rijos, kurioje 
prašoma pripažinti ir vykdyti šiuos sprendimus, pro cesines normas 
tolesniuose  straipsniuose   išd ėstytomis  s ąlygomis.   Arbitraž ų 
sprendimams, kuriems taikoma ši Konvencija, pripaži nti ir vykdyti 
neturi b ūti  taikomos iš  esm ės sunkesn ės  s ąlygos  arba  didesni 
muitai ar  rinkliavos, negu  tie, kurie  galioja vi daus arbitraž ų 
sprendimams pripažinti ir vykdyti. 
 
 
                          IV straipsnis 
 
     1. III  straipsnyje nurodytam pripažinimui ir vykdymui gauti 
prašan čioji pus ė, paduodama d ėl to prašym ą, pateikia: 
      a)  reikiamai paliudyt ą  arbitražo sprendimo original ą arba 
reikiamai paliudyt ą jo nuoraš ą; 
      b)  II  straipsnyje  nurodyto  susitarimo  or iginal ą  arba 
reikiamai paliudyt ą jo nuoraš ą. 
     2. Jeigu arbitražinis sprendimas arba susitari mas išd ėstytas 
ne tos  šalies, kuri  prašo pripažinti  ar vykdyti  š į sprendim ą, 
oficialia kalba,  tai pus ė,  prašanti pripažinti  ar  vykdyti  š į 
sprendim ą, pateikia  ši ų dokument ų  vertim ą į  t ą kalb ą.  Vertim ą 
paliudija oficialus ar prisiekusysis vert ėjas arba diplomatin ė ar 
konsulin ė įstaiga. 
 
                          V straipsnis 
 
     1. Arbitražo  sprendim ą  pripažinti  ar  vykdyti  gali  b ūti 
atsisakyta kai  prašo ta  pus ė, prieš  kuri ą jis  nukreiptas, tik 
tada, jei  ši pus ė pateikia tos vietos, kur prašoma pripažinti ir 
vykdyti, kompetentingoms valdžios institucijoms įrodym ą, kad: 
     a) II  straipsnyje  nurodyto  susitarimo  pus ės  pagal  joms 
taikom ą įstatym ą  buvo kuriuo  nors mastu  neveiksnios  arba  šis 
susitarimas negalioja  pagal įstatym ą, kuriam pus ės t ą susitarim ą 
subordinavo, o nesant tokio nurodymo - pagal tos ša lies, kur buvo 
padarytas sprendimas, įstatym ą, arba 
     b) pusei, prieš kuri ą padarytas sprendimas, nebuvo reikiamai 
pranešta apie  arbitro paskyrim ą  ar apie  arbitražo  nagrin ėjim ą 
arba  d ėl   kit ų  priežas či ų   ši  pus ė  negal ėjo  pateikti  savo 
pasiaiškinim ų, arba 
     c) nurodytasis  sprendimas buvo  padarytas d ėl  gin čo, kurio 
nenumato  arbitražinis   susitarimas  arba  neapima   arbitražinio 
susitarimo ar  arbitražin ės išlygos  sutartyje s ąlygos, arba tame 
sprendime  yra   nuostat ų  tokiais   klausimais,  kuri ų   neapima 
arbitražinis susitarimas  ar arbitražin ė išlyga sutartyje; ta čiau 
jeigu  nuostatai  tais  klausimais,  kuriuos  apima   arbitražinis 
susitarimas ar  išlyga, gali  b ūti atskirti nuo t ų, kuri ų neapima 



šis susitarimas  ar išlyga,  tai ta  arbitražo  spr endimo  dalis, 
kurioje yra  nuostatai arbitražinio  susitarimo  ar   arbitražin ės 
išlygos sutartyje apimamais klausimais, gali b ūti pripaž įstama ir 
vykdoma, arba 
     d) arbitražo  institucijos  sud ėtis  ar  arbitražo  procesas 
neatitiko  pusi ų   susitarimo  arba,   nesant  tokio  susitarimo, 
neatitiko tos šalies, kurioje vyko arbitražas, įstatym ų, arba 
     e) sprendimas  pus ėms dar  nebuvo galutinis  arba jo vykdym ą 
panaikino ar  sustabd ė tos  šalies, kurioje  jis buvo  padarytas, 
arba tos šalies, kurios įstatymai taikomi, kompetentinga valdžios 
institucija. 
     2. Arbitražo  sprendim ą  pripažinti  ir  vykdyti  gali  b ūti 
atsisakoma, jei tos šalies, kurios prašoma pripažin ti ir vykdyti, 
kompetentinga valdžios institucija pripaž įsta, kad: 
     a) gin čo  objektas pagal  šios šalies  įstatymus negali b ūti 
arbitražo nagrin ėjimo dalykas, arba 
     b) to  sprendimo pripažinimas  ir vykdymas pri eštarauja šios 
šalies viešajai tvarkai. 
 
                          VI straipsnis 
 
     Jeigu  V   straipsnio  1   punkto  e   papunkt yje  nurodytai 
kompetentingai   valdžios    institucijai   pateikt as    prašymas 
panaikinti ar  sustabdyti arbitražo  sprendimo  vyk dymą,  tai  ta 
valdžios institucija,  į kuri ą  kreiptasi prašant  pripažinti  ir 
vykdyti š į  sprendim ą, gali,  jeigu  pripažins  esant  tikslinga, 
atid ėti klausimo  d ėl šio sprendimo vykdymo išsprendim ą, taip pat 
gali, tai  pusei, kuri  prašo pripažinti ir vykdyti  š į sprendim ą, 
prašant, įpareigoti antr ąj ą pus ę pateikti reikiam ą garantij ą. 
 
                         VII straipsnis 
 
     1.  Šios  Konvencijos  nuostatai  netaikomi  S usitarian či ųj ų 
valstybi ų sudarytiems  daugiašaliams ar  dvišaliams  susitar imams 
dėl arbitraž ų  sprendim ų  pripažinimo  ir  vykdymo  galiojimo  ir 
nepanaikina n ė  vienai suinteresuotajai pusei teis ės naudotis bet 
kuriuo arbitražo  sprendimu tokia  tvarka ir  tiek,  kiek  leidžia 
šalies, kurios  prašoma  pripažinti  ir  vykdyti  t okį  arbitražo 
sprendim ą, įstatymai ir tarptautin ės sutartys. 
     2. 1923 met ų Ženevos protokolas d ėl arbitraž ų išlyg ų ir 1927 
metų Ženevos  konvencija d ėl užsienio arbitraž ų sprendim ų vykdymo 
netenka galios  Susitarian čiosiose valstyb ėse  po  to,  kai  joms 
pasidarys privaloma  ši Konvencija,  tiek, kiek ji pasidarys joms 
privaloma. 
 
                         VIII straipsnis 
 
     1. Ši ą  Konvencij ą galima  iki 1958  met ų gruodžio 31 dienos 
pasirašyti bet  kurios Jungtini ų Taut ų Organizacijos nar ės vardu, 
taip pat  bet kurios  valstyb ės, kuri  yra ar  v ėliau taps kokios 
nors Jungtini ų  Taut ų Organizacijos  specializuotos įstaigos nare 
arba kuri  yra ar v ėliau taps Tarptautinio Teismo Statuto dalyve, 
arba  bet  kurios  kitos  valstyb ės,  kuri  bus  Jungtini ų  Taut ų 
Organizacijos Generalin ės Asambl ėjos pakviesta, vardu. 
     2. Ši  Konvencija turi  b ūti  ratifikuota,  ir  ratifikavimo 
raštai deponuojami  Jungtini ų  Taut ų  Organizacijos  Generaliniam 
Sekretoriui. 
 
 
                          IX straipsnis 
 
     1. Prie  šios Konvencijos  gali prisijungti vi sos valstyb ės, 
minimos VIII straipsnyje. 
     2. Prisijungimas  įvyksta  deponuojant  prisijungimo  raštus 
Jungtini ų Taut ų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui. 
 



                          X straipsnis 
 
     1. Bet  kuri valstyb ė,  pasirašydama  ar  ratifikuodama  ši ą 
Konvencij ą arba  prie jos  prisijungdama, gali  pareikšti, ka d ši 
Konvencija taikoma visose arba kai kuriose teritori jose, už kuri ų 
tarptautinius  santykius   ji  yra  atsakinga.  Tok s  pareiškimas 
įsigalioja tuo  pa čiu metu,  kai ši  Konvencija  įsigalioja  toje 
valstyb ėje. 
     2. Bet kuriuo metu po aukš čiau nurodytojo tokio taikymo gali 
būti imtasi  pranešant Jungtini ų Taut ų Organizacijos Generaliniam 
Sekretoriui   ir    ji   įsigalioja    devyniasdešimt ąj ą   dien ą, 
skai čiuojant nuo  tos dienos, kuri ą Jungtini ų Taut ų Organizacijos 
Generalinis Sekretorius  gauna tok į  pranešim ą,  arba  t ą  dien ą, 
kuri ą   įsigalioja   ši   Konvencija   atitinkamoje   valsty bėje, 
atsižvelgiant į tai, koks terminas sueina v ėliau. 
     3. D ėl  teritorij ų,  kuriose  ši  Konvencija  nebus  taikoma 
pasirašant arba  ratifikuojant  j ą  ar  prisijungiant  prie  jos, 
kiekviena suinteresuota  valstyb ė turi  išnagrin ėti klausim ą,  ar 
galima  imtis  priemoni ų,  reikaling ų  šiai  Konvencijai  prad ėti 
taikyti nurodytose  teritorijose su  s ąlyga,  jei  sutinka  toki ų 
teritorij ų vyriausyb ės, kur tai b ūtina pagal konstitucijas. 
 
                          XI straipsnis 
 
     Federacin ėms  ir   neunitarin ėms  valstyb ėms   taikomi   šie 
nuostatai: 
     a) pagal  tuos šios Konvencijos straipsnius, k urie susij ę su 
federacin ės valdžios  įstatym ų leidimo  jurisdikcija, federacin ės 
vyriausyb ės įsipareigojimai pagal jos kompetencij ą yra tie patys, 
kaip  ir   Susitarian či ųj ų  valstybi ų,   nesan či ų   federacin ėmis 
valstyb ėmis, įsipareigojimai; 
     b) apie  tuos šios  Konvencijos straipsnius, k urie susij ę su 
sudaran čiomis federacij ą  valstyb ėmis arba provincijomis, kurioms 
pagal  konstitucin ę  federacijos  sistem ą  n ėra  privaloma  imtis 
įstatym ų leidimo priemoni ų, federacin ė vyriausyb ė per kiek galima 
trumpesn į laik ą  praneša  reikiamoms  valstybi ų  arba  provincij ų 
valdžios institucijoms su palankia savo rekomendaci ja; 
     c) federacin ė valstyb ė, dalyvaujanti šioje Konvencijoje, bet 
kuriai  kitai  Susitarian čiajai  valstybei  per  Jungtini ų  Taut ų 
Organizacijos Generalin į Sekretori ų reikalaujant, pateikia pažym ą 
apie federacijos  ir jos  sud ėtini ų dali ų įstatymus bei praktik ą, 
susijusius su  bet kuria  konkre čia  šios  Konvencijos  nuostata, 
nurodydama, kiek įstatymais ir kitokiomis priemon ėmis ši nuostata 
įgyvendinama. 
 
                         XII straipsnis 
 
     1.  Ši   Konvencija  įsigalioja   devyniasdešimt ąj ą   dien ą, 
skai čiuojant nuo  tre čiojo  ratifikavimo  rašto  ar  prisijungimo 
rašto deponavimo dienos. 
     2. Kiekvienai  valstybei,  ratifikuojan čiai  ši ą  Konvencij ą 
arba prisijungian čiai  prie jos,  deponavus tre či ąj į ratifikavimo 
rašt ą   ar   prisijungimo   rašt ą,   ši   Konvencija   įsigalioja 
devyniasdešimt ąj ą dien ą  po to,  kai ta  valstyb ė  deponavo  savo 
ratifikavimo rašt ą ar prisijungimo rašt ą. 
 
                         XIII straipsnis 
 
     1. Bet  kuri Susitarian čioji  valstyb ė gali  denonsuoti  ši ą 
Konvencij ą,   raštu   apie   tai   pranešdama   Jungtini ų   Taut ų 
Organizacijos Generaliniam  Sekretoriui. Denonsavim as  įsigalioja 
po vieneri ų  met ų nuo  tos dienos,  kuri ą Generalinis Sekretorius 
gauna š į sprendim ą. 
     2. Bet  kuri valstyb ė,  kuri remdamasi  X straipsniu pateik ė 
pareiškim ą  arba   pranešim ą,  gali  bet  kada  po  to  pareikšti 
pranešime Jungtini ų Taut ų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui, 



kad ši  Konvencija atitinkamoje  teritorijoje neten ka  galios  po 
vieneri ų met ų nuo tos dienos, kuri ą Generalinis Sekretorius gauna 
t ą pranešim ą. 
     3. Ši  Konvencija bus  taikoma tiems  arbitraž ų sprendimams, 
dėl  kuri ų   pripažinimo  ir  vykdymo  bylos  buvo  prad ėtos  iki 
denonsavimo įsigaliojimo. 
 
                         XIV straipsnis 
 
     N ė viena Susitarian čioji valstyb ė neturi teis ės naudotis šia 
Konvencija prieš  kitas Susitarian či ąsias  valstybes kitaip, kaip 
leidžia šios Konvencijos nuostatos. 
 
                          XV straipsnis 
 
     Jungtini ų  Taut ų   Organizacijos   Generalinis   Sekretorius 
praneša valstyb ėms, minimoms VIII straipsnyje: 
     a) apie pasirašym ą ir ratifikavimus pagal VIII straipsn į; 
     b) apie prisijungim ą pagal IX straipsn į; 
     c) apie  pareiškimus ir  pranešimus,  minimus  I,  X  ir  XI 
straipsniuose; 
     d)  apie  šios  Konvencijos  įsigaliojimo  dien ą  pagal  XII 
straipsn į; 
     e) apie denonsavimus ir pranešimus pagal XIII straipsn į. 
 
                         XVI straipsnis 
 
     1. Ši  Konvencija, kurios  rusiškas, angliškas ,  ispaniškas, 
kinietiškas  ir  pranc ūziškas  tekstai  yra  autentiški,  saugoma 
Jungtini ų Taut ų Organizacijos archyve. 
     2. Jungtini ų  Taut ų  Organizacijos  Generalinis  Sekretorius 
nusiun čia paliudytus  šios Konvencijos  nuorašus VIII stra ipsnyje 
pamin ėtoms valstyb ėms. 
 


