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Patvirtinta: 

LASF Narių suvažiavime 2013.03.30 
 

LIETUVOS AUTOMOBILI Ų SPORTO FEDERACIJOS  
APELIACINIO TEISMO DARBO 

NUOSTATAI 
 

1. Sąvokos 
1.1. FIA – Tarptautinė automobilių federacija ( toliau – FIA). 
1.2. LASF - Lietuvos automobilių sporto federacija. 
1.3. LASK – Lietuvos automobilių sporto kodeksas. 
1.4. LASF Apeliacinis teismas (toliau – Teismas) – nuolatinis LASF drausminis organas ir 

galutinė instancija nagrinėjanti ir sprendžianti sportinius bei teisinius LASF veiklos klausimus.  
1.5. Teismo pirmininkas – LASF tikrųjų narių suvažiavime (toliau – Suvažiavimas) išrinktas 

fizinis asmuo, kurio funkcijos yra: organizuoti Teismo procesus, administruoti Teismo veiklą, 
pirmininkauti Apeliacinei kolegijai. 

1.6. Arbitrai  – LASF įstatų ir šių nuostatų nustatyta tvarka LASF tikrųjų narių suvažiavime išrinkti 
fiziniai asmenys, kuriems suteikta teisė šių nuostatų nustatyta tvarka būti paskirtiems į 
Apeliacinę kolegiją nagrinėti šalių ginčus ar prašymus. 

1.7. Apeliacinė kolegija – šių nuostatų nustatyta tvarka paskirti Arbitrai, kuriems yra suteikta teisė  
       nagrinėti šalių ginčus ar prašymus ir priimti galutinį sprendimą. 
 
2. Bendrieji nuostatai 
2.1. Teismas dirba vadovaudamasis FIA statutu, LASF įstatais, FIA tarptautiniu sporto Kodeksu, 

Lietuvos automobilių Sporto Kodeksu, LASF etikos ir drausmės kodeksu, Suvažiavimo 
priimtais sprendimais, bei šiais nuostatais.  

2.2. Teismas yra LASF drausminis organas ir galutinė instancija, sprendžianti ginčus kylančius 
automobilių sporte, LASF veiklos teisiniame reguliavime ar dėl LASF valdymo (Tarybos) ir 
kitų organų priimtų sprendimų. Teismo kompetenciją nustato LASF įstatai ir šie nuostatai. 

2.3. Teismo veiklos nuostatus tvirtina LASF Suvažiavimas. 
 
3. Teismo pirmininko paskyrimas, Arbitrų sąrašo sudarymas 
3.1. Teismo pirmininką ir Arbitrus, LASF Tikrųjų narių siūlymu, keturių metų laikotarpiui renka 

Suvažiavimas, paprasta dalyvių balsų dauguma. Kandidatų į Teismo pirmininkus ir/ ar Arbitrus 
sąrašas yra teikiamas tik Tikrųjų narių ne vėliau kaip likus 45 kalendorinėms dienoms iki 
rinkiminio Suvažiavimo, arba iki Eilinio suvažiavimo, kai išrinkto Teismo kadencijos metu 
atsistatydino arba buvo atstatydintas Teismo pirmininkas ar Arbitras(ai) ir šis klausimas 
įtrauktas į Suvažiavimo darbotvarkę. Arbitrų sąrašas gali būti papildomas ar atnaujinamas 
kiekvieno Suvažiavimo metu.  

3.2. Teismo kadencijos metu naujai išrinktų Teismo pirmininko ir/ ar Arbitrų įgaliojimai pasibaigia, 
kartu su  pagrindinės Teismo sudėties kadencija.  

3.3. Arbitrų sąraše nuolat turėtų būti ne mažiau nei 9 (devyni) asmenys.  
3.4. Teismo pirmininką ir/ ar Arbitrą(us) atstatydinti iš pareigų, dėl netinkamo šių pareigų atlikimo, 

piktnaudžiavimo pareigomis, LASF įstatų ar LASF etikos ir drausmės kodekso reikalavimų ar 
šių nuostatų nesilaikymo, gali tik Suvažiavimas. Motyvuotas teikimas, dėl Teismo pirmininko 
ir/ar Arbitro(ų) atšaukimo, gali būti teikiamas LASF įstatų 7.2. p. nustatyta tvarka ir pasirašytas 
ne mažiau kaip 2/3 Tikrųjų narių, ar LASF tarybos nutarimu. Teikimą, dėl LASF etikos ir 
drausmės kodekso pažeidimų, gali teikti tik LASF etikos ir drausmės komisija, priimtu 
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sprendimu. LASF įstatų 7.2. p. nustatytais terminais ir tvarka, LASF taryba, gavusi teikimą ar 
sprendimą, privalo į Suvažiavimo darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Teismo pirmininko ar/ir 
Arbitro(ų) atstatydinimo ir naujo Teismo pirmininko ar Arbitro(ų) rinkimo. 

3.5. Teismo pirmininkui mirus, atsistatydinus ar tapus neveiksniu, iki artimiausio Suvažiavimo 
Teismui laikinai vadovauja vienas iš Arbitrų, kurį išrenka Arbitrų susirinkimas. LASF 
administracija gavusi pranešimą apie Teismo pirmininko atsistatydinimą, mirtį ar tapusį 
neveiksniu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos, 
organizuoja Arbitrų susirinkimą. Arbitrų susirinkimas gali priimti sprendimus jeigu jame 
dalyvauja daugiau nei pusė Arbitrų. Arbitrai išsirenka susirinkimo pirmininką ir sekretorių, ir 
susirinkimo metu paprasta balsų dauguma išrenka laikinai einantį Teismo pirmininko pareigas 
Arbitrą.  

3.6. Teismo pirmininku ar Arbitrais negali būti Prezidentas, Viceprezidentas bei kiti Tarybos nariai. 
3.7. Arbitras gali būti išbrauktas iš Arbitrų sąrašo, apie tai raštu pranešęs Teismo pirmininkui.  
3.8. Jeigu Arbitrų sąraše yra mažiau nei 9 Arbitrai, Teismo veikla automatiškai sustabdoma iki 

artimiausio Suvažiavimo. Teismo pirmininkas privalo nedelsiant informuoti LASF tarybą apie 
mažesnį nei 9 asmenų Arbitrų sąrašą. LASF taryba į artimiausio Suvažiavimo darbotvarkę 
įtraukia klausimą dėl Arbitrų sąrašo papildymo naujais Arbitrais. Teismo veiklos sustabdymo 
metu, visų gautų apeliacijų ar prašymų nagrinėjimo procedūros sustabdomos iki tol, kol bus 
papildytas Arbitrų sąrašas.  

 
4. Teismo kompetencija, teisės ir pareigos 
4.1. Teismo kompetencija: Teismas yra LASF drausminis organas ir galutinė instancija, 

sprendžianti kilusius ginčus Lietuvoje vykstančiose LASF licencijuotuose automobilių sporto 
varžybose, tarp LASF narių, varžybų Organizatorių, Pareiškėjų, Vairuotojų, dėl Varžybų 
oficialių asmenų priimtų sprendimų, taip pat ginčus kylančius dėl LASF veiklą 
reglamentuojančių norminių aktų taikymo, dėl automobilių sporto varžybas reglamentuojančių 
norminių aktų taikymo, dėl LASF valdymo (Tarybos) ir kitų LASF organų priimtų sprendimų, 
sprendžia klausimus dėl LASF nario pašalinimo iš LASF narių. LASF etikos ir drausmės 
kodekso numatytais atvejais, Teismas yra pirminė instancija nagrinėjanti drausmines bylas ir 
apeliacinė instancija nagrinėjanti apeliacijas dėl LASF etikos ir drausmės komisijos priimtų 
sprendimų. Teismas yra ir išankstinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institutas prieš 
kreipiantis į šalies Teismus ar FIA Tarptautinį Apeliacinį teismą . 

4.2. Teismo teisės: 
4.2.1. nagrinėti apeliacijas, prašymus susijusiais su šių nuostatų 4.1. p. išvardintais ginčais ar 
klausimais; 
4.2.2. kreiptis į LASF tarybą ir siūlyti jai įtraukti į Suvažiavimo ar LASF tarybos posėdžio 
darbotvarkę  
         Teismo iškeltus klausimus;  
4.2.3. nagrinėti kitus ginčus, FIA pavestus spręsti nacionalinėms federacijoms; 
4.2.4. nagrinėjant klausimus dėl LASF nario laikymosi LASF veiklą bei automobilių sportą  
         reglamentuojančių norminių aktų, LASF nariams skirti baudas: 
         4.2.4.1. įspėjimą; 
         4.2.4.2. LASF nario teisių sustabdymą; 
         4.2.4.3. skirti piniginę baudą iki 2000 Lt; 
         4.2.4.4. pašalinimą iš LASF narių; 
4.2.5. Nagrinėjant apeliacijas pagal LASK priimti tokius nutarimus: 
         4.2.5.1. panaikinti SKK sprendimą; 
         4.2.5.2. sumažinti arba padidinti LASK numatytų subjektų skirtą baudą; 
         4.2.5.3. skirti LASK 153 straipsnyje numatytas baudas; 
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          4.2.5.4. atmesti apeliaciją kaip nepagrįstą, o įrodžius, kad apeliacija buvo pateikta su  
                      sportine etika nesuderinamais tikslais, medžiagą perduoti į LASF etikos ir  
                      drausmės komisiją. 
          4.2.5.5. išnagrinėjus apeliaciją nuspręsti dėl pilno ar dalinio Apeliacinio mokesčio  
                         grąžinimo. Tuo pačiu nustato kas privalo padengti su apeliacijos nagrinėjimu  
                      susijusias Teismo išlaidas. 
4.2.6. Nagrinėjant apeliacijas dėl LASF valdymo (Tarybos) ar kitų LASF organų priimtų  
         sprendimų, priimti tokius nutarimus: 
          4.2.6.1. panaikinti LASF valdymo (Tarybos) ar kitų LASF organų priimtą sprendimą; 
          4.2.6.2. sumažinti arba padidinti LASF valdymo (Tarybos) ar kitų LASF organų skirtą  
                    baudą; 
          4.2.6.3. atmesti apeliaciją kaip nepagrįstą, o įrodžius, kad apeliacija buvo pateikta su   
                    etika nesuderinamais tikslais, medžiagą perduoti į LASF etikos ir drausmės  
                    komisiją. 
          4.2.6.4. išnagrinėjus apeliaciją nuspręsti dėl pilno ar dalinio Apeliacinio mokesčio  
                    grąžinimo. Tuo pačiu nustato kas privalo padengti su apeliacijos nagrinėjimu  
                    susijusias Teismo išlaidas. 
4.2.7. Nagrinėjant prašymus, dėl LASF veiklą ar automobilių sportą reglamentuojančių  
         norminių aktų taikymo, priimti tokius nutarimus: 
          4.2.7.1. pateikti LASF veiklą ar automobilių sportą reglamentuojančių norminių aktų  
                     išaiškinimą. Teismo pateikti išaiškinimai yra privalomi taikant LASF veiklą ar  
                   automobilių sportą reglamentuojančius norminius aktus. 
          4.2.7.2. atlikti teisinį LASF veiklą ar automobilių sportą reglamentuojančių norminių  
                       aktų vertinimą ir atitikimą LASF įstatams, LASK, FIA statutui, Tarptautiniam  
                       sporto kodeksui, bei kitiems LASF organų priimtiems norminiams aktams. 
                       Nustačius, jog norminis aktas prieštarauja ar neatitinka aukštesniam LASF 
                        norminiam aktui, Teismas gali priimti nutarimą panaikinti visą ar dalį norminio   
                       akto ir nustatydamas terminus, įpareigoti atitinkamą LASF organą atlikti  
                       norminio akto papildymą ar/ir taisymą. 
4.2.8. Teismas, nagrinėdamas šių nuostatų 4.1. p. numatytus ginčus bei klausimus, gali priimti  
         nutarimus kurie yra neaprašyti šiuose nuostatuose. Šiuos nutarimus Teismas priima  
         vadovaudamasis FIA Apeliacinio tesimo sprendimais ar šalies Teismų  
         sprendimais/nutarimais arba savo nuožiūra, taikydamas teisingumo, protingumo ir  
         sąžiningumo kriterijus. 
4.2.9. Kviestis ekspertus ginčo nagrinėjimo klausimais. 

4.3. Teismo pareigos: 
4.3.1. Išnagrinėti gautas apeliacijas ar prašymus ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po  
         apeliacijos ar prašymo gavimo, priimti sprendimą.  
4.3.2. Pranešti visoms suinteresuotoms pusėms apie Apeliacinės kolegijos posėdžius. 
4.3.3. Detaliai išnagrinėti su apeliacija ar prašymu susijusias aplinkybes. 
4.3.4. Išklausyti visus su apeliacija ar prašymu susijusius asmenis ir jų liudininkus.  
4.3.5. Priimant sprendimus susijusius su automobilių sportu, niekada nereikalauti varžybų  
          pakartojimo. 
4.3.6. Visada pagrįsti priimtus sprendimus. 
4.3.7. Priimant sprendimus visada vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo  
         kriterijais, bei automobilių sporto interesais. 

 
5. SANKCIJOS IR JŲ BENDROSIOS TAIKYMO TAISYKL ĖS 
5.1. Teismas taikydamas sankcijas, vadovaujasi LASF etikos ir drausmės kodekso VI ir VII  



 

 4 

       skyriaus nuostatomis.  
 
6. APELIACIJ Ų IR PRAŠYMŲ PADAVIMO TVARKA 
6.1. Teismui apeliacijas ar prašymus turi teisę paduoti LASF nariai, LASF licencijų turėtojai, LASF 

tarybos nariai, LASF valdymo (Taryba) bei kiti LASF organai. 
6.2. Apeliacijos dėl ginčų kilusių automobilių sporto varžybų metu, paduodamos vadovaujantis 

LASK 182-183 str. nustatyta tvarka ir terminais. 
6.3. Apeliacijos dėl LASF valdymo (Tarybos) ar kitų LASF organų priimtų sprendimų yra 

paduodamos raštu per LASF sekretoriatą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo 
sprendimo paskelbimo ar gavimo. Apeliacija gali būti pateikiama ir faksu ar kita elektronine 
priemone, tokiu atveju apeliacijos teksto originalas, turi būti išsiųstas paštu tą pačią dieną, kartu 
pridedant ir apeliacinio mokesčio sumokėjimo patvirtinimą. Šios rūšies apeliacijoms yra 
taikomas dviejų tūkstančių litų (2000 Lt) apeliacinis mokestis. Negavus apeliacinio mokesčio, 
apeliacijos nagrinėjimo procedūros nepradedamos.  

6.4. Prašymai, dėl LASF veiklą ar automobilių sportą reglamentuojančių norminių aktų taikymo, 
paduodami raštu per LASF sekretoriatą. Prašymai, dėl automobilių sportą reglamentuojančių 
dokumentų, kurių galiojimo terminas yra vieneri metai, paduodami ne vėliau kaip per 60 
kalendorinių dienų nuo jų priėmimo ar įsigaliojimo dienos.  

 
7. APELIACIJ Ų IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
7.1. Apeliacijos ir prašymai Teismui pateikiami per LASF sekretoriatą. LASF sekretoriatas, 

užregistravęs apeliaciją ar prašymą Apeliacijų ar prašymų registracijos žurnale, tą pačią dieną 
informuoja Teismo pirmininką, bei faksu ar kita elektronine priemone persiunčia gautą 
apeliaciją ar prašymą ir su ją susijusią medžiagą. 

7.2. Teismo pirmininkas per 2 darbo dienas įvertina ar gauta apeliacija ar prašymas atitinka 
apeliacijos ar prašymo pateikimo keliamiems reikalavimams, bei pagal turinį yra priskirti 
nagrinėti Teismui. Teismo pirmininkas gali grąžinti apeliaciją ar prašymą jos teikėjui ar 
apeliantui, raštu nurodydamas terminus per kuriuos turi būti pašalinti trūkumai. Per nustatytą 
terminą teikėjui ar apeliantui nepašalinus trūkumų yra skaitoma, jog apeliacija ar prašymas 
buvo atmesti kaip nepagrįsti.  

7.3. Teismo pirmininkas nustatęs, jog nėra trikdžių pradėti apeliacijos ar prašymo nagrinėjimo 
procedūras, organizuoja Apeliacinės kolegijos sudarymą. Apeliacinė kolegija sudaroma iš 
dviejų Arbitrų ir Teismo pirmininko.  

7.4. Nagrinėjant apeliacijas, kiekviena šalis per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo apie 
rengiamą apeliacijos nagrinėjimą, skiria po vieną Arbitrą iš LASF suvažiavimo patvirtinto 
Arbitrų sąrašo ir pateikia Teismui paaiškinimus ir/ar įrodymus. Jeigu šalis be pateisinamos 
priežasties per nustatytą terminą nepateikė Teismui paaiškinimo ar kitos su byla susijusios 
medžiagos, Teismas turi teisę priimti sprendimą vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais 
ir/ar paaiškinimais. Teismo pirmininkas, informuodamas šalis apie apeliacijos nagrinėjimą 
Teisme, nusiunčia joms LASF suvažiavimo patvirtintą Arbitrų sąrašą.  

7.5. Jeigu viena šalis nesilaiko šių nuostatų ir nepaskiria Arbitro numatytais terminais, kai yra 
nagrinėjama apeliacija, Arbitrą už šią šalį paskiria Teismo pirmininkas.  

7.6. Nagrinėjant prašymus, Apeliacinę kolegiją sudaro Teismo pirmininkas savo nuožiūra, ne vėliau 
kaip per 7 darbo dienas, nuo prašymo įregistravimo dienos. 

7.7. Apeliacinės kolegijos nariu negali būti nė vienas Pareiškėjas ar jo atstovas, ar vairuotojas, 
Organizatorius, arba Oficialus varžybų asmuo, dalyvavęs nagrinėjamose varžybose  arba bet 
kuriuo kitu būdu tiesiogiai susijęs su nagrinėjama apeliacija ar prašymu.  

7.8. Jeigu Teismo pirmininkas tiesiogiai yra susijęs su nagrinėjama apeliacija ar prašymu, ar yra 
kitokių priežasčių dėl kurių Teismo pirmininkas negali pirmininkauti Apeliacinei kolegijai,  
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Apeliacinės kolegijos pirmininką išrenka šalių pasirinkti Arbitrai iš LASF suvažiavimo 
patvirtinto Arbitrų sąrašo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų paskyrimo į Apeliacinę 
kolegiją.  

7.9. Apie įvyksiantį posėdį Teismo pirmininkas privalo pranešti Arbitrams ir ginčo šalims prieš 
penkias dienas iki Teismo posėdžio. Šalys turi teisę pasikviesti liudininkus. Suinteresuotų 
asmenų ar liudininkų neatvykimas, nepertraukia apeliacijos ar prašymo nagrinėjimo 
procedūros. 

7.10.  Apeliacinei kolegijai pirmininkauja ir vykdo pranešėjo funkcijas Teismo pirmininkas arba 
7.8. p. nustatyta tvarka paskirtas Apeliacinei kolegijai pirmininkaujantis Arbitras. 

7.11. Apeliacijos nagrinėjamos tik žodinio nagrinėjimo forma, t.y. į teismo posėdžius privalomai 
yra kviečiamos ginčo šalys. 

7.12. Prašymai gali būti nagrinėjami ir rašytinio nagrinėjimo forma, kai į Teismo posėdį 
nekviečiamas prašymo teikėjas ar kiti asmenys. 

7.13.  Teismas išnagrinėti apeliaciją ar prašymą ir priimti sprendimą privalo per 30 kalendorinių 
dienų nuo apeliacijos ar prašymo gavimo dienos. 

7.14. Apeliacinės kolegijos sprendimai priimami Arbitrų balsų dauguma. Nei vienas ginčą 
nagrinėjantis Arbitras neturi teisės susilaikyti balsavimo metu. 

7.15. Teismas nagrinėdamas Apeliaciją ar prašymą taip pat vadovaujasi LASF etikos ir drausmės 
kodekse IX skyriuje išdėstytais bylų nagrinėjimo principais bei reikalavimais tiek, kiek jie 
neprieštarauja šiems nuostatams. 

7.16. Šalių teisės aprašytos LASF etikos ir drausmės kodekso 31 str.  
7.17. Apeliacinės kolegijos  posėdžių metu gali būti daromas garso įrašas, tačiau su juo susipažinti 

gali tik Apeliacinės kolegijos nariai ir posėdžio sekretorius. 
7.18. Apeliacinės kolegijos posėdžius protokoluoja posėdžio sekretorius, kurį skiria Teismo 

pirmininkas ar pirmininkaujantis Arbitras. Posėdžio sekretoriumi gali būti bet kuris asmuo. 
7.19. Teismo posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo teismo pirmininkas ar 7.8. p. nustatyta 

tvarka paskirtas Apeliacinei kolegijai pirmininkaujantis Arbitras ir posėdžio sekretorius.  
7.20. Teismo sprendimai įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos. 
7.21. Įsiteisėjus Teismo sprendimui, toks sprendimas proceso šaliai yra privalomas ir sukelia 

atitinkamas teisines pasekmes. 
 
8. TEISMO ATSKAITOMYB Ė IR ATSAKOMYB Ė 
8.1. Teismas už savo veiklą ir sprendimus atsiskaito Suvažiavimui. 
8.2.  Jei Teismo sprendimai liečia kitos šalies automobilių sporto federacijos ar atitinkamos kitos 

organizacijos licencijų turėtoją, bei LASK 152 straipsnio pirmame paragrafe išvardintus 
asmenis, Teismo sprendimas gali būti apskųstas FIA Tarptautiniam apeliaciniam teismui.  

8.3.  Šie nuostatai nepaneigia teisės vienai iš pusių kreiptis į LR teisines institucijas, tačiau turi 
būti atsižvelgta į prisiimtus įsipareigojimus, LASF interesus ir tai, kad sprendimui priimti 
buvo išnaudotos visos priemonės.  

8.4. Teismas turi teisę, įvardindamas visas suinteresuotas puses, publikuoti Teismo sprendimus. 
Asmenys, paminėti šiose publikacijose, neturi teisės remdamiesi šia publikacija veikti prieš 
LASF ar prieš bet kurį šį sprendimą paskelbusį asmenį. 


