LAA statusas, tikslai ir veiklos gairės
Lietuvos arbitražo asociacija (LAA) (angl. Lithuanian Arbitration Association - LAA) yra 2005 m.
balandžio 9 d. įsteigtas asociacijos teisinės formos pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis
asmuo (kodas 300146392), telkiantis ir jungiantis visateisės ir asocijuotos narystės pagrindais Lietuvoje ir
užsienio šalyse reziduojančius verslo (komercinės) teisės specialistus ir įvairių ūkinės veiklos sričių praktikusprofesionalus, pageidaujančius ir galinčius (gebančius, kompetentingus) kvalifikuotai atlikti arbitrų ir/arba
mediatorių (tarpininkų) funkcijas tarptautinio ir vidaus verslo (komerciniams) ginčams išspręsti. Visateisiais
LAA nariais šiuo metu yra per 60 Lietuvos teisininkų ir įvairių ūkinės veiklos sričių praktikų-profesionalų, bei
apie 70 aukštos kvalifikacijos užsienio šalių teisės specialistų.
LAA Įstatų (atnaujinta jų redakcija VĮ Registrų centre įregistruota 2012 m. balandžio 4 d.) 2 punkte
nustatyti šie pagrindiniai LAA tikslai:
1) arbitražo, tarpininkavimo (mediacijos) ir kitų alternatyvių valstybiniams-teisminiams verslo ginčų
sprendimo būdų propagavimas, populiarinimas bei parama ūkio subjektams, taikantiems juos praktikoje;
2) normatyvinės-teisinės bazės ir infrastruktūros, reikiamos alternatyvių ginčų sprendimo būdų taikymui
verslo (ūkinės veiklos) praktikoje, sukūrimas ir legalizavimas;
3) atstovavimas savo narių interesams, reikiamos paramos jiems teikimas jų arbitražinėje ir
tarpininkavimo veikloje.
Įgyvendindama aukščiau išvardintus savo tikslus, LAA:
1) organizuoja informacijos apie arbitražo, tarpininkavimo (mediacijos) ir kitus alternatyvius verslo
ginčų sprendimo būdus platinimą, įskaitant mokymo renginius (konferencijas, seminarus ir kt.) apie jų taikymą
praktikoje;
2) inicijuoja infrastruktūros, reikiamos arbitražo ir tarpininkavimo funkcijoms vykdyti plėtrą,
organizuoja LAA kuruojamų bendros ir specialios kompetencijos arbitražo teismų ir tarpininkavimo
(mediacijos) paslaugas teikiančių struktūrinių darinių steigimą ir jų veiklos tobulinimą;
3) organizuoja informacijos šaltinių (brošiūrų, lankstinukų, skrajučių, metodinių nurodymų ir kt.), skirtų
verslo (ūkio) subjektų informavimui apie arbitražo, mediacijos (tarpininkavimo-sutaikinimo) ir kitus
alternatyvius verslo ginčų sprendimo (sureguliavimo) būdus, rengimą, leidybą ir platinimą;
4) konsultuoja ginčų (nesutarimų) šalis bei kitus suinteresuotus ūkio subjektus arbitražo, mediacijos
(tarpininkavimo-sutaikinimo), kitų neteisminių procedūrų taikymo praktikoje klausimais, teikia jiems metodinius
patarimus konkretiems verslo ginčams sureguliuoti;
5) organizuoja normatyvinės-teisinės bazės, reglamentuojančios verslo (ūkinių) ginčų sprendimo tvarką
rengimą, tobulinimą ir įteisinimą;
6) telkia Lietuvoje ir užsienyje reziduojančius aukštos kvalifikacijos verslo (komercinės) teisės ir įvairių
ūkinės veiklos sričių specialistus, pageidaujančius ir gebančius būti arbitrais ir/ar tarpininkais (mediatoriais)
vidaus (nacionalinio) ir tarptautinio verslo ginčams spręsti;
7) organizuoja LAA rekomenduojamų arbitrų ir mediatorių (tarpininkų) profesinio mokymo
(kvalifikacijos tobulinimo) renginius;
8) atstovauja LAA narius valstybinėse ir visuomeninėse institucijose.
Arbitražo ir mediacijos (tarpininkavimo-sutaikinimo) procedūras konkretiems ginčams išspręsti
(sureguliuoti) organizuoja prie LAA įsteigta ir jos kuruojama VšĮ Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis
arbitražas (VTNKA) ir kiti LAA patronuojami struktūriniai dariniai.

