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valdybos nutarimu

PAVYZDINIS VKAT MEDIACIJOS-ARBITRAŽO (MED-ARB)SUSITARIMAS DARBO GINČAMS
Asmenims, pageidaujantiems, kad konkretaus iš darbo santykių kilusio ginčo, nesutarimo ar reikalavimo ar su
tokiu ginču, nesutarimu ar reikalavimu susijusio(-ų) klausimo(-ų) nagrinėjimą organizuotų ir
administruotų Vilniaus komercinio arbitražo teismas, siūlome kilus ginčui sudaryti rašytinį mediacijos –
arbitražo (Med-Arb) susitarimą:
MEDIACIJOS - ARBITRAŽO SUSITARIMAS
ginčui kilusiam iš darbo sutarties
Sudarymo data ____________, vieta ____________
Darbuotojas ________________________________________, asmens kodas _______________, gyv.
____________________________________, atstovaujamas _____________________________________,
ir
Darbdavys ________________________________________, juridinio/fizinio asmens kodas ____________,
adresas __________________________________________, atstovaujamas ________________________
______________________________________________________________________________________,
(toliau kartu – Šalys, kiekvienas atskirai –Šalis),
atsižvelgdami į tarp Darbuotojo ir Darbdavio kilusį ginčą (nesutarimą, reikalavimą) dėl (nurodykite kilusio
ginčo esmę):
dėl atleidimo iš darbo;
dėl piniginės kompensacijos;
dėl atleidimo iš darbo ir piniginės kompensacijos;
kita (nurodykite) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(toliau – Ginčas), šiuo susitaria:
1. Ginčą bei visus su tokiu Ginču susijusius klausimus, kylančius iš darbo sutarties Nr.__________,
sudarytos (data) ______________ tarp Darbuotojo ir Darbdavio, spręsti mediacijos (taikinamojo
tarpininkavimo) būdu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo Mediacijos
taisykles. Jeigu per vieną mėnesį nuo taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) pradžios Šalims
nepavyksta susitarti dėl taikaus ginčo užbaigimo, bet kurios iš Šalių iniciatyva atitinkamas ginčas
perduodamas galutinai išspręsti arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo
procedūros reglamentą.
2. Visi procesiniai dokumentai Šaliai bus siunčiami elektroniniu paštu šiais adresais (nurodyti
kiekvienos šalies el. pašto adresus):
a. Darbuotojui (Darbuotojo atstovui) __________________
b. Darbdaviui (Darbdavio atstovui) ___________________.
3. Ginčui tarpininkaus (nurodyti skaičių)_______mediatorius (-iai), kuriuos parinks ir paskirs Vilniaus
komercinio arbitražo teismo pirmininkas.
4. Arbitražo teismo arbitrų bus __________ (nurodyti - vienas ar trys ar kitas nelyginis skaičius).
5. Arbitražo vieta - ________________(nurodyti - miestą ir valstybę).
6. Arbitražiniame procese bus vartojama (nurodyti) ________________ kalba.
7. Ginčui taikytina _________________ (nurodykite valstybę) materialinė teisė.
8. Šalys susitaria, kad arbitražo teismo priimtas sprendimas yra galutinis ir įsipareigoja jį vykdyti.
Darbuotojas
(Darbuotojo atstovas)

Darbdavys
(Darbdavio atstovas)

______________________________
Vardas, pavardė, parašas

_______________________________
Pareigos, vardas, pavardė, parašas

