
2016 m. Švedijos – Baltijos šalių arbitražo forume didžiausias dėmesys bus skiriamas įvairioms 
komercinių ir investicinių ginčų arbitražo aktualijoms Lietuvoje ir užsienyje. Specialistų grupės, 
sudarytos iš tarptautiniu mastu veikiančių arbitrų, teisininkų ir Stokholmo prekybos rūmų arbitražo 
instituto narių, aptars Stokholmo prekybos rūmų vaidmenį investicinių ginčų arbitraže, šios 
arbitražo srities tendencijas ir ateities plėtrą Europoje, taip pat diskutuos kitomis temomis. Nors 
esminės tarptautinio arbitražo koncepcijos šiais laikais yra didele dalimi suvienodintos, egzistuoja 
svarbūs praktiniai skirtumai tarp investicinių ginčų arbitražo procesų, kuriuos nagrinėja Tarptautinis 
investicinių ginčų sprendimo centras (angl. santr. ICSID) ir kiti arbitražo teismai, taip pat skirtumai 
tarp nacionalinių arbitražo įstatymų. Šie egzistuojantys skirtumai ir bus išryškinti.

Forumas siūlo interaktyvų formatą, leidžiantį dalyviams aptarti kausimus, kurie ypač rūpi tiems, 
kas naudojasi arbitražo galimybėmis ar dirba šioje srityje. Programa orientuota į tokius praktinius 
arbitražo proceso aspektus kaip efektyvinimo metodai ar proceso ekonomija. Programoje 
numatyta apžvelgti ir naujausius poslinkius šioje srityje, taip pat pristatyti naująsias Stokholmo 
prekybos rūmų Arbitražo taisykles SCC 2017.

Vieta: viešbutis „Novotel“, Gedimino pr. 16, Vilnius 01103, Lietuva

Laikas: Pusdienio trukmės konferencija 14:00 – 18.45 val., po kurios – priėmimas

Mokestis: išankstinės registracijos mokestis (iki 2016 m. liepos 15 d.) 70 Eur, įprastas mokestis 90 Eur. 

 Bet kuris mokestis + 21 % PVM
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Agnė Tvaronavičienė  Lietuvos arbitražo teismo vadovė

Agnė Tvaronavičienė yra patyrusi ginčų sprendimų specialistė, kuri vadovauja vienai iš pirmaujančių nuolatinių arbitražo institucijų 
Lietuvoje. Ji taip pat yra Vilniaus Mykolo Romerio universiteto teisės fakulteto viešosios teisės instituto vadovė. Agnės 
Tvaronavičienės interesų sritys apima, inter alia, alternatyvaus ginčų sprendimo pritaikomumą, pvz. Arbitražas ir mediacija verslo 
ginčuose.

Christer Söderlund  vyresnysis advokatas, Magnusson

Christer Söderlund prie Magnusson prisijungė 2016 metų sausio mėnesį, prieš tai keturis dešimtmečius dirbęs partneriu ir 
vyresniuoju patarėju „Vinge” firmoje, esančioje Švedijoje. Jis turi didelę patirtį tiek kaip arbitras, tiek kaip advokatas  tarptautinėjė 
prekybos ir investicijų sutarties arbitraže. Nuo 2006 metų  jis yra įtrauktas į ISCSID arbitrų kolegiją (paskirtas Švedijos vyriausybės), 
taip pat, inter alia, tarptautinį komercinį arbitražinį teismą Maskvoje, Kairo regioninio centro tarptautinį komercinį arbitražą, 
tarptautinį arbitražą Kazachstane, Pekino arbitražo komisiją (BAC), Lenkijos prekybos rūmus ir tarptautinio ginčų sprendimo (ICDR) 
energijos arbitrų sąrašą (kaip vienintelis paskirtas Švedijoje). Didelė dalis jų patirties yra susijusi su Rusija ir NVS, taip pat 
energetikos sektoriumi.

Gabija Kuncytė  teisės ir įmonės reikalų direktorė, UAB EPSO-G

Gabija Kuncytė turi daugiau nei 12 metų patirtį kaip praktikuojanti teisininkė, įskaitant 8 metų patirtį pirmaujančiose Lietuvos 
energetikos įmonėse kaip energetikos ir įmonės teisininkė. Taip pat ji yra Lietuvos TSO ir energetikos mainų ūkio subjektų grupės 
vyriausioji parėja teisės klausimais. Viena iš naujausių Gabijos Kuncytės pozicijų buvo AB „Klaipėdos nafta” vyriausioji patarėja 
teisiniais klausimais. Ji taip pat praktikavosi geriausiose teisės kontorose, specializuojantis energetikos ir sudėtingų verslo sandorių 
teisės srityse. Gabijos Kuncytės unikali patirtis padės atskleisti įžvalgas tiek iš klientų, tiek iš teisininkų perspektyvos.

Nadia Darwazeh  partnerė, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle

Nadia Darwazeh yra tarptautinio arbitražo Curtis partnerė. Ji taip pat yra pirmoji Jeruzalės arbitražo centro sekretorė.  Nadia 
Darwazeh dirbo kaip advokatė ir arbitratorė daugiau nei 50 komercinių arbitražų, įskaitant ICC, ICSID, LCIA, DIS, SIAC, HKIAC ir 
UNICTRAL. Prieš prisijungiant prie Curtis, ji vadovavo Europoje, Vidurio Rytuose,  Afrikos ICC tarptautinėje arbitražo komandoje. 
Taip pat praleido dešimtmetį dirbant tarptautinėse arbitražinių grupių firmose Šanchajuje, Frankfurte ir Londone. Nadia Darwazeh 
yra pripažinta advokate Anglijoje, Velse ir Vokietijoje.

Natalia Petrik  advokatė, Stokholmo prekybos rūmų arbitražo institutas

Natalia Petrik turi didelę patirtį patariant teisiniais klausimais nuo 2005 metų tarptautiniame prekybos ir investicijų arbitraže. Prieš 
tai ji  dalyvavo ginčų sprendimo srityje kaip advokatė ir patarėja Švedijos kompanijoje „Gernandt & Danielsson“ ir „Vinge“. Natalia 
Petrik baigė Rusijos mokslų akademijos užsienio prekybos studijas ir gavo teisinį išsilavinimą 2001 metais. Taip pat baigė Švedijos 
teisę Stokholmo universitete. Be to, ji apsigynė teisės magistrą Stokholmo universitete 2006 metais.

Paulo Fohlin  partneris ir tarptautinio arbitražo vadovas, Magnusson

Paulo Fohlin turi daugiau nei 25 metų patarėjo arbitraže ir bylinėjimosi teisme patirtį, įskaitant investicijų sutarties ginčus. Jo 
patirtis būnant arbitratoriumi (pirmininku) apima Švediją, Honkongą ir kitas jurisdikcijas. Jis yra diplomuotas arbitratorius (C.Arb), 
įtrauktas į Honkongo tarptautinio arbitražo centro (HKIAC), tarptautinio ginčų sprendimo centro (ICDR), Amerikos arbitražo 
asociacijos (AAA), Korėjos komercinio arbitražo valdybos (KCAB), Pekino arbitražo komisijos (AKK) ir Kinijos Tarptautinės 
ekonomikos ir prekybos arbitražo komisijos (CIETAC) sudėtis.

Per Magnusson  vyresnysis ir vadovaujantis partneris

Per Magnusson yra Magnusson steigėjas, vyresnysis ir vadovaujantis partneris bei įmonės vadovas tarptautiniuose reikaluose, 
atstovaujantis įmonę  bendraujant su strateginėmis įmonėmis bei tarptautiniu teisinių kontorų tinklu. Jo pagrindinės veiklos apima 
bylinėjimosi ir arbitražo, susijungimo ir įsigijimo bei sporto ir pramogų sritis.
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Moderatorius: Per Magnusson.  

 
Po kiekvieno pristatymo bus skiriamas laikas diskusijoms tarp komisijos ir auditorijos.

13:45 – 14:00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava  

   

14:00 – 14:45 Arbitražas Baltijos šalyse: Dabartinė situacija ir įžvalgos plėtrai 

 Agnė Tvaronavičienė palygins arbitražą ir teisminį bylinėjimasį Baltijos šalyse. Inter alia, aptars pagrindinius 
reikalavimus įkuriant nuolatines arbitražo institucijas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Taip pat, analizuos šiose 
institucijose taikomus skirtingus modelius.

14:45 – 15:30 Naujienos ir tendencijos SCC Investiciniame arbitraže

 Natalia Petrik suteiks apžvalgą apie SCC (Stockholm Commercial Chamber)  investicinio arbitražo bylas ir SCC 
atliekamus pagreitintus procesus investavimo bylose. Ji taip pat trumpai pristatys naująsias SCC 2017 m. 
Arbitražo taisykles ypatingą dėmesį skiriant investicinio arbitražo taisyklėms.  

15:30 – 16:15 Arbitražas kasdieniniame gyvenime įmonės teisininkui

 Gabija Kuncytė pasidalins savo požiūriu ir praktinėmis įmonės teisininko įžvalgomis apie arbitražines išlygas su 
kuriomis susiduriama kasdieniniame įmonės gyvenime. Taip pat, pateikdama savo „Didžiųjų klaidų“ sąrašą ji 
pasidalins patirtimi kaip išvengti dažnų klaidų, su kuriomis susiduria įmonių teisininkai derybose dėl arbitražinių 
išlygų bei rengiant sutartis. 

16:15 – 16:30 Kavos pertraukėlė

16:30 – 17:15 Trečiųjų šalių finansavimas Komerciniame ir Investicinių sutarčių arbitraže: Paskutinės naujienos

 Nadia Darwazeh pristatys savo įžvalgas šioje ypač aktualioje temoje. 

  

17:15 – 18:00 How Can Access To International Arbitration Be Improved?

 Christer Söderlund atkreips dėmesį į vis labiau didėjančias arbitražines išlaidas, laiko reikalavimus ir procesų 
sudėtingumą. Šios tendencijos vis labiau mažina galimybes pasinaudoti efektyviomis ginčų sprendimų 
paslaugomis. Viso to rezultatas- apribotas veiksmingas sutarties vykdymas ir operacijų apsaugos prieinamumas, 
be to įžvelgiama padidėjusi komercinė rizika tarpvalstybinėje prekyboje. Ši prezentacija aptars pasiūlymus, kaip 
išspręsti šias problemas.

18:00 – 18:45 Skirtumai tarp (i) Nacionalinių Arbitražo įstatymų (ii) ICSID (International center for settlementof investment 
disputes)  ir kitų investicinių arbitražų.

 Paulo Fohlin Diskutuos apie skirtumas ir praktinę svarbą aktualią komerciniame ir investiciniame arbitraže tarp 
nacionaliniuose arbitražiniuose režimuose, aptariant (a) nušalinimų problemą res judicata kontekste (b) 
atskiruosius sprendimus dėl jurisdikcijos arbitražiniuose teismuose. Jis taip pat pabrėš (c) keletą skirtumų tarp 
ICSID ir kitų arbitražinių teismų pavyzdžiui , kai investuotojas gali pasirinkti valstybės- investuotojo arbitražinę 
išlygą. 

   

18:45 – Priėmimas
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Išankstinė registracija 
EUR 70 + PVM

(iki 2016 m. liepos 15 d.)

Standartinė registracija
EUR 90 + PVM

(nuo 2016 m. liepos 16 d.)

Dėl registracijos ir kitos informacijos  
kreiptis

vilnius@magnussonlaw.com 

Paskutinė registracijos diena  

2016 m. rugpjūčio 30 d.
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