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RESPUBLIKINIO KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMO ARBITRAŽO RINKLIAVOS IR 

JŲ MOKĖJIMO TVARKA 

 

1. Respublikiniam komercinio arbitražo teismui pateikiant ieškinį (prašymą) ar pranešimą 

apie arbitražą (priešieškinį), ieškovas (atsakovas) į atsiskaitomąją sąskaitą 

Nr.LT387044060008087177 AB “SEB banke“ sumoka Registravimo mokestį ir Arbitražo 

Administravimo mokestį: 

1.1.Registravimo mokestis yra 200 Eur. Jis yra skirtas pradinėms arbitražo procedūros 

organizavimo išlaidoms padengti ir yra negrąžinamas. 

1.2.Arbitražo Administravimo mokestis yra skirtas arbitrų honorarų išmokoms (įskaitant 

su jais susijusius valstybinius mokesčius) ir nuolatinio arbitražo institucijos bei joje nagrinėjamos 

bylos administravimo išlaidoms padengti: 

1.2.1. Arbitražo Administravimo mokestis priklauso nuo ieškinio (priešieškinio) sumos 

dydžio, reiškiamų reikalavimų pobūdžio, arbitrų skaičiaus.  

1.2.2. Kai ginčas yra turtinis ir nagrinėjamas vieno arbitro, administravimo mokestis yra 

apskaičiuojamas vadovaujantis šia lentele:  

 

1.2.3. Kai ginčą nagrinėja trys arbitrai, administravimo mokestis didinamas 50 %. 

2.  Kai ginčas yra neturtinio pobūdžio, mokamas fiksuotas Arbitražo administravimo mokestis 

– 700, 00 EUR ir arbitrų honoraro mokestis – 100, 00 EUR už kiekvieną arbitro darbo valandą. 

Ieškinio suma (eurais) Administravimo mokestis (eurais) 

Iki 30 000 900 

Nuo 30 001 iki 50 000 900 + 2,5 % ginčo sumos, viršijančios 30 000 

Nuo 50 001 iki 100 000 1 600 + 1,5 % ginčo sumos, viršijančios 50 000 

Nuo 100 001 iki 300 000 2 400 + 1 % ginčo sumos, viršijančios 100 000 

Nuo 300 001 iki 500 000 4500 + 0,7 % ginčo sumos, viršijančios 300 000 

Nuo 500 001 iki 1 000 000 6 000 + 0,3 % ginčo sumos, viršijančios 500 000 

Nuo 1 000 001 iki 10 000 000 7 600 +0,1 % ginčo sumos, viršijančios 1 000 000 

Virš 10 000 001 20 000 + 0,03 % ginčo sumos, viršijančios 10 000 000 



Galutinį arbitravimo rinkliavos dydį kiekvienu neturtinio ginčo atveju nustato komercinio arbitražo 

teismo pirmininkas, atsižvelgdamas į ginčo sudėtingumą, arbitražinio nagrinėjimo, kalbą (kalbas), 

arbitrų skaičių ir Arbitražo teismo sugaištą laiką nagrinėjant bylą. 

3. Už prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones išsprendimą mokamas fiksuotas 

Arbitražo administravimo mokestis – 200, 00 EUR.  

4. Arbitravimo rinkliavą už ieškinį (pranešimą apie arbitražą) sumoka ieškovas, už 

priešieškinį - atsakovas, jeigu šalys nesusitarė dėl kitokios arbitravimo rinkliavos mokėjimo tvarkos. 

5. Kompensavimo rinkliava - tai kitos išlaidos, susijusios su išmokomis liudytojams, 

ekspertams, vertėjams ar kitiems specialistams, kurie dalyvauja procese yra apskaičiuojamos pagal 

faktą, šalims pateikus išlaidų pagrįstumą patvirtinančius dokumentus. Šių išlaidų dydį nustato 

komercinio arbitražo teismo Pirmininkas, remdamasis atitinkamos transporto rūšies tarifais, 

viešbučio, patalpų vietos nuomos įkainiais ir kitais dokumentais. 

5.1. Kompensavimo rinkliava sumokama iš anksto komercinio arbitražo teismo nustatytu 

terminu. Nustatytu laiku nesumokėjus kompensavimo rinkliavos, bylos arbitražinis nagrinėjimas gali 

būti atidėtas arba atsisakyta kviesti į posėdį prašomus liudytojus, ekspertus ar vertėjus. 

6.  Išlaidas, kurios nors šalies turėtas dėl jos atstovo, advokato arba asmeniškai pakviesto į 

bylos nagrinėjimo posėdį liudytojo, eksperto ar vertėjo, kompensuoja juos kvietusi šalis. 

  

 

____________________ 


