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D. NUTARIMU NR. 1 PATVIRTINTOS LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ
TEISIŲ TARYBOS TARPININKAVIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios taisyklės reglamentuoja ginčų, iškilusių dėl kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo,
taip pat dėl autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimo, sprendimo tarpininkavimu tvarką.
2. Ginčai gali būti perduodami Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybai (toliau – Tarybai)
tais atvejais, kai:
1) kolektyvinio administravimo asociacijos ir kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojai
nesutaria dėl licencinėse sutartyse nustatyto atlyginimo dydžio arba tais atvejais, kai ginčai yra susiję
su kūrinių ar gretutinių teisių objektų panaudojimo, taip pat su autorių teisių ir gretutinių teisių
pažeidimo klausimais;
2) autorių teisių, gretutinių teisių ar duomenų bazių gamintojų teisių (sui generis teisių) subjektai
nesiima priemonių, kurios sudarytų sąlygas teisių naudotojams pasinaudoti Autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatyme nurodytais teisių apribojimais;
3) tai numato įstatymai ar kiti teisės aktai ir kai šalys nusprendžia perduoti ginčą Lietuvos autorių
teisių ir gretutinių teisių tarybai.
3. Prašymai ir kiti dokumentai, susiję su tarpininkavimu sprendžiant ginčą pagal šias taisykles,
pateikiami Tarybai raštu per Kultūros ministerijos kanceliariją. Tokių ginčų sprendimą techniškai
aptarnauja Kultūros ministerija.
II. PRAŠYMO PADAVIMAS, PRIĖMIMAS IR PASIRUOŠIMAS TARPININKAVIMO
PROCESUI
4. Taryba tarpininkauja sprendžiant ginčą, kai viena iš taisyklių 2.1 (arba 2.3) punkte nurodytų
šalių arba taisyklių 2.2 punkte nurodyti teisių naudotojai pateikia raštu prašymą tarpininkauti dėl ginčo
sprendimo tarpininkavimo susitarimo pagrindu. Šiose taisyklėse „susitarimas dėl tarpininkavimo“
reiškia raštu tarp šalių arba tarp autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjekto ir šių teisių
naudotojo ar kito subjekto (toliau – šalių) sudarytą susitarimą perduoti tarp šalių kilusį ginčą vieno ar
kelių tarpininkų arbitražui. Pareiškėjas taip pat nusiunčia įregistruoto Kultūros ministerijos
kanceliarijoje prašymo kopiją kitai šaliai.
5. Prašyme tarpininkauti ginčo sprendime turi būti nurodyta:
1) prašymas tarpininkauti ginčo sprendime pagal Tarybos tarpininkavimo taisykles, nurodant
Tarybos nario ar eksperto, nurodyto Tarybos ekspertų sąraše, t.y. tarpininko, vardą, pavardę, jeigu abi
šalys susitarė dėl tarpininko kandidatūros;
2) šalių ir jų atstovų vardai, pavardės, jų gyvenamoji vieta (juridinio asmens pavadinimas,
buveinė), telefono, telefakso ar kitų ryšio priemonių numeriai;
3) tarpininkavimo susitarimo kopija;
4) trumpas ginčo esmės aprašymas;
5) prašymo surašymo data.
6. Raštu pateikiamą prašymą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo prašymo
turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgalinimus.
7. Visi gautieji prašymai turi būti įregistruoti prašymų registravimo žurnale ir elektroninėje įrašų
sistemoje, laikantis privalomų duomenų apsaugos taisyklių. Prašymų registravimo žurnale ir
elektroninėje įrašų sistemoje nurodomi šie duomenys: eilės numeris; prašymo gavimo data; šalių
vardai, pavardės, jų gyvenamoji vieta (juridinio asmens pavadinimas, buveinė); prašymo esmė.
8. Tarpininkas(-ai) skiriamas(-i) šalių susitarimu arba šalių susitarimu nustatytos procedūros tvarka.
Jeigu šalys nesusitaria dėl tarpininko kandidatūros ar tarpininko paskyrimo procedūros, Taryba,
pasikonsultavusi su šalimis, per 14 dienų nuo prašymo gavimo dienos nutarimu paskiria tarpininką.
Tarpininku gali būti Tarybos narys arba ekspertas, nurodytas Tarybos ekspertų sąraše. Esant
sudėtingam ginčui, gali būti paskirti keli tarpininkai.
9. Paskirtasis tarpininkas, sutikęs tarpininkauti ginče, privalo imtis priemonių, kad tarpininkavimo
procesas būtų kuo greitesnis.
10. Tarpininkas turi būti neutralus, nešališkas ir nepriklausomas. Jis privalo laikytis Europos
tarpininkų elgesio kodekse nustatytų taisyklių.
11. Susitikimuose su tarpininku šalys gali būti atstovaujamos. Iškart po tarpininko paskyrimo šalis
turi pranešti kitai šaliai, Tarybai ir tarpininkui savo atstovų vardus, pavardes ir adresus bei asmenų,
kurie lankys šalių susitikimus su tarpininku, vardus, pavardes ir pareigas.

III. TARPININKAVIMO PROCESAS
12. Tarpininkaujama pagal šalių numatytą tarpininkavimo procedūrą. Jeigu šalys nesusitarė, tai
tarpininkavimo procedūrą šių taisyklių nustatyta tvarka numato paskirtas tarpininkas.
13. Šalys sąžiningai bendradarbiauja su tarpininku tam, kad tarpininkavimo procesas būtų
sėkmingas ir truktų kuo trumpiau.
14. Tarpininkas gali susitikti ir pasikalbėti su kiekviena šalimi atskirai, išskyrus atvejus, kai šalys
susitaria kitaip. Informacija, suteikta tokio susitikimo ir pokalbio metu, negali būti atskleista kitai šaliai
be pateikusios šią informaciją šalies rašytinio sutikimo, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria, kad
tarpininkavimo procedūra gali būti pabaigta tarpininko siūlymu.
15. Kai tik tarpininkas yra paskiriamas, jis, pasikonsultavęs su šalimis, nustato kiekvienos šalies
pareiškimo tarpininkui ir kitai šaliai pateikimo grafiką. Pareiškime turi būti nurodyta ginčo esmė, šalies
interesai, ginčo dabartinė padėtis, taip pat pridėti dokumentai ar kita medžiaga, kuri, šalies manymu,
reikalinga ginčytinų klausimų nustatymui.
16. Tarpininkas bet kuriuo tarpininkavimo proceso momentu gali paprašyti šalies pateikti
papildomą informaciją ar medžiagą, kuri, tarpininko manymu, yra reikalinga sėkmingam ginčo
išsprendimui.
17. Šalis bet kuriuo tarpininkavimo proceso metu gali pateikti tarpininkui rašytinę informaciją ar
medžiagą, kuri laikytina konfidencialia. Tarpininkas negali atskleisti šios informacijos ar medžiagos
turinio kitai šaliai be tos šalies rašytinio sutikimo.
18. Tarpininkas padeda išspęsti ginčą aktyviai dalyvaudamas šalių derybose, tačiau negali priversti
šalių priimti jo pasiūlymo.
19. Susitikimų su tarpininku metu draudžiama daryti bet kokius įrašus.
20. Dalyvaujantys tarpininkavimo procese asmenys, ypač tarpininkas, šalys ir jų atstovai,
nepriklausomi ekspertai ar kiti asmenys, dalyvaujantys šalių susitikimuose su tarpininku, turi laikytis
konfidencialumo principo ir negali, jeigu nesusitarė su šalimis ir tarpininku kitaip, naudotis ar atskleisti
nedalyvaujantiems tarpininkavimo procese asmenims informacijos, susijusios su tarpininkavimu ar
gautos tarpininkavimo proceso metu. Kiekvienas asmuo turi pasirašyti atitinkamą konfidencialumo
pasižadėjimą prieš pradedant dalyvauti tarpininkavimo procese.
21. Dalyvaujantys tarpininkavimo procese asmenys pasibaigus tarpininkavimo procesui turi
grąžinti visus dokumentus, užrašus ar kitą medžiagą šaliai, kuri buvo tai pateikusi, taip pat jų kopijas,
jeigu šalys nesusitarė kitaip.
22. Bet kokia žodinė, rašytinė ar kitaip su tarpininkavimo procesu susijusi informacija laikoma
konfidencialia ir negali būti panaudota jokiame vykstančiame ar vėliau įvyksiančiame teisminiame ar
arbitražiniame procese. Tai ypač taikoma:
1) šalių pateiktiems pasiūlymams ar išreikštoms nuomonėms dėl galimo ginčo sprendimo;
2) bet kokiam šalies faktų pripažinimui tarpininkavimo proceso metu;
3) bet kokiems tarpininko pateiktiems pasiūlymams ar išreikštoms nuomonėms.
Ši nuostata netaikoma informacijai, kuri bet kokiu atveju yra priimtina arba kurią privaloma
atskleisti teisminiuose ar arbitražo procesuose.
23. Taisyklė Nr. 22 netaikoma tais atvejais, kai:
1) visos šalys susitaria paviešinti informaciją;
2) šalies įstatymai reikalauja, kad tarpininkas atskleistų informaciją;
3) tarpininkas pagrįstai mano, kad jis rizikuoja būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jei jis
nutyli tokio pobūdžio informaciją.
IV. TARPININKAVIMO PROCESO UŽBAIGIMAS
24. Tarpininkavimo procesas pasibaigia:
1) šalių susitarimu, joms pasirašius taikos susitarimą, liečiantį bet kokį ar visus ginčytinus
klausimus;
2) šalys negali susitarti, tačiau jų prašymu ginčas išsprendžiamas tarpininko pasiūlymu;
3) tarpininko sprendimu, jeigu, jo nuomone, tolesnis ginčo sprendimas tarpininkavimu nebūtų
sėkmingas;
4) šalies rašytiniu pareiškimu, nurodant, kad šalis atsisako tolesnio ginčo sprendimo
tarpininkavimu. Šis rašytinis pareiškimas gali būti paduotas tarpininkui bet kuriuo metu nuo pirmojo
šalių su tarpininku susitikimo iki šalių susitarimo pasirašymo.
Tarpininkas taip pat gali padaryti pertrauką tarpininkavimo procese, leisdamas šalims apsvarstyti
konkrečius pasiūlymus, gauti papildomos informacijos, ar bet kokiu kitu atveju, kai tarpininkas mano,

kad tarpininkavimo proceso atidėjimas gali būti naudingas. Tarpininkavimo procesas pratęsiamas šalių
susitarimu.
25. Tarpininkavimo pabaigimo šalių susitarimu atveju proceso pabaigoje sudaroma sutartis. Prieš
pasirašant sutartį, šalims suteikiamas tam tikras šalių sutartas laiko tarpas šio dokumento apsvarstymui,
siekiant apibrėžti šalių pasiekto susitarimo esmę, jo apimtį bei išvadas.
26. Kai tarpininkavimas pabaigiamas tarpininko siūlymu, jo pasiūlymas laikomas priimtu, jeigu
šalys nepateikia jokių prieštaravimų raštu per mėnesį nuo pasiūlymo pateikimo. Jeigu šalys nesutinka
su pasiūlymu, ginčytinas klausimas perduodamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.
27. Tarpininkas informuoja šalis apie pasiekto susitarimo ar pateikto pasiūlymo įsigaliojimą ir apie
žingsnius, kurių reikia imtis, jei viena iš šalių arba abi šalys nori įgyvendinti susitarimą ar siūlymą.
Tokie susitarimai ir siūlymai negali prieštarauti šalies įstatymams.
28. Pasibaigus tarpininkavimo procesui, tarpininkas tuoj pat turi apie tai pranešti Tarybai raštu,
nurodydamas tokius duomenis: tarpininkavimo proceso pasibaigimo datą; tarpininko vardą, pavardę;
kaip pasibaigė tarpininkavimo procesas. Taryba turi nusiųsti šalims šio pranešimo kopiją.
29. Taryba negali suteikti tretiesiems asmenims informacijos, susijusios su tokiu tarpininko
pranešimu, be rašytinio šalių sutikimo. Tačiau Taryba turi teisę savo leidinyje pateikti informaciją,
susijusią su tarpininkavimu. Pateikdama šią informaciją, Taryba negali nurodyti šalių pavadinimų ar
įvardinti ypatingų ginčo aplinkybių.
30. Tarpininkas negali būti pašauktas liudytoju ar kitokiu dalyvaujančiu asmeniu teismo, arbitražo
ar kituose procesuose, susijusiuose su ginčo, kuriame jis dalyvavo kaip tarpininkas, dalyko esme.
31. Tarpininkams, ekspertams ir Tarybos nariams už ginčų sprendimą tarpininkavimu, įskaitant ir
jo kelionės bei apgyvendinimo išlaidas, atlyginama šalių ir tarpininko susitarimu.
32. Nei tarpininkas, nei Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių taryba neatsako šalims už jų
suteiktų paslaugų ar tarpininkavimo trūkumus, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad tokie trūkumai buvo
tyčiniai.
_____________

