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VILNIAUS KOMERCINIO ARBITRAŽO TEISMO ARBITRAŽO
PROCEDŪROS REGLAMENTO
Priedas Nr.3. GINČŲ, KYLANČIŲ IŠ FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR DRAUDIMO TEISINIŲ
SANTYKIŲ, NAGRINĖJIMO TVARKA

[Galioja nuo 2014 m. liepos 01 d.]

1. Šiame priede įtvirtintos ginčų nagrinėjimo taisyklės yra traktuotinos kaip specialiosios
normos Vilniaus komercinio arbitražo teismo („VKAT“) arbitražo procedūros reglamento
(„Reglamentas“) atžvilgiu.
2. Vadovaujantis šiame priede įtvirtintomis taisyklėmis yra nagrinėjami:
2.1. iš finansinių paslaugų teisinių santykių kylantys ginčai, kurių viena iš šalių yra bankas ar
kredito unija ir ginčo suma yra ne didesnė kaip 60 000 EUR;
2.2. iš draudimo ir/ar perdraudimo teisinių santykių kylantys ginčai, kurių ginčo suma yra ne
didesnė kaip 60 000 EUR.
3. Šios tvarkos 2.1 punkte nurodytų ginčų nagrinėjimui yra sudaromas atskiras
rekomenduojamų arbitrų sąrašas. Kandidatų įtraukimo į sąrašą klausimus bendru sutarimu
sprendžia penkių asmenų atrankos komisija, kurią sudaro po vieną atstovą nuo Lietuvos
verslo konfederacijos, Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos
pramoninkų konfederacijos, Lietuvos bankų asociacijos bei smulkaus ir vidutinio verslo
asocijuotų struktūrų deleguotas asmuo. Ginčo šalys turi teisę susitarti, kad jų ginčą nagrinės
sąraše nesantis arbitras.

4. Ieškinys surašomas pagal VKAT patvirtintą pavyzdinę ieškininio pareiškimo formą.
5. Jeigu ginčo šalys nesusitaria kitaip:
5.1. Ginčas yra nagrinėjamas vieno arbitro, kurį skiria VKAT pirmininkas iš šių ginčų
nagrinėjimui sudaryto rekomenduojamų arbitrų sąrašo (išskyrus ginčus pagal šios
tvarkos 2.2. punktą), jeigu šalys per dvi savaites nuo ieškinio pateikimo arbitražui
nesutarė dėl arbitro paskyrimo;
5.2. Ginčas yra nagrinėjamas rašytiniame procese, išskyrus atvejus, kai Arbitražo teismas
pripažįsta būtinu žodinį bylos nagrinėjimą;
5.3. Ginčas yra nagrinėjamas tik rašytinių įrodymų pagrindu, išskyrus atvejus, kai Arbitražo
teismas pripažįsta leistinu ginčijamas aplinkybes įrodinėti ir kitais įrodymais;
5.4. Po to, kai yra gautas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, Arbitražo teismas gali įpareigoti
ginčo šalis papildomai apsikeisti dviem paruošiamaisiais procesiniais dokumentais
(dubliku ir tripliku). Arbitražo teismas priima sprendimą tik esamų rašytinių dokumentų
bei įrodymų pagrindu.
6. Ginčas turi būti išnagrinėtas ir arbitražo teismo sprendimas byloje priimtas ne vėliau kaip per
3 mėnesius nuo bylos perdavimo Arbitražo teismui dienos. Išimtiniais atvejais VKAT
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pirmininkas gali pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą ne ilgesniam nei dviejų mėnesių
laikotarpiui.
7. Nustatomos šios arbitražinio nagrinėjimo rinkliavos:
7.1. Registravimo rinkliava sumokama paduodant ieškinį/priešieškinį – 300 EUR (neįskaitant
PVM);
7.2. Arbitravimo rinkliava apskaičiuojama pagal ginčo sumą (ieškinio (priešieškinio)
reikalavimų suma pinigine išraiška) vadovaujantis šia lentele:
Ginčo suma, EUR

Arbitravimo rinkliava, EUR (neįskaitant PVM)
Kai ginčą nagrinėja
Kai ginčą nagrinėja
1 arbitras
3 arbitrai
Iki 15 000
450
*
Nuo 15 000 iki 30 000
450 + 4% ginčo sumos, viršijančios 15 000
*
Nuo 30 000 iki 60 000
1050 + 4,4% ginčo sumos, viršijančios 30 000
*
* Kai ginčą nagrinėja trys arbitrai, arbitravimo rinkliava didinama 70 procentų.
7.3. Prireikus nustatoma kompensavimo rinkliava, vadovaujantis VKAT Reglamento Priede
Nr.2 nustatyta Arbitražo rinkliavų ir jų mokėjimo tvarka.
7.4. Iki euro įvedimo dienos Lietuvos Respublikoje, šioje tvarkoje nustatytos vertės išreikštos

eurais perskaičiuojamos į litus taikant Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro
santykį.

8. Šis priedas yra neatsiejama VKAT Reglamento dalis.
***
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