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Ginčų sprendimo teisininkas, dalyvaujantis svarbiose arbitražo bylose

Patirtis

Denis Parchajev specializuojasi tarptautinio arbitražo ir derybų srityse. Jis sukaupęs reikšmingą
patirtį nagrinėjant arbitražo bylas pagal ICC, SCC, LCIA, IAC at the  BelCCI ir kitas arbitražo
taisykles.

Denis taip pat specializuojasi sporto teisės srityje. Jis ne kartą vedė bylas Tarptautiniame sporto
arbitražo teisme ir Tarptautiniame olimpiniame komitete.

Denis dirbo prie daugybės užsienio teismų ir arbitražo sprendimų pripažinimo bei vykdymo bylų, o
taip pat dalyvavo daugybėje stambių ginčų Lietuvos ir užsienio teismuose. Jis reguliariai
konsultuoja klientus NVS regione klausimais, susijusiais su tarptautine teise, įskaitant vietos ir
užsienio energetikos rinkos lyderius, tokius kaip „Srbijagas“.

mailto:denis.parchajev@motieka.com
tel:+37052000777


Denis dėsto arbitražą Londono karalienės Marijos ir Mykolo Romerio universitetuose.

Jį rekomenduoja tarptautiniai teisės žinynai, tokie kaip GAR 100, „Who’s Who Legal Arbitration“,
„Who’s Who Legal Commercial Arbitration“ ir kiti.

Prie mūsų komandos Denis prisijungė 2014 m.

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Išsilavinimas ir narystės

Londono karalienės Marijos universitetas, teisės doktorantas
Londono karalienės Marijos universitetas, lyginamojo ir tarptautinio ginčų sprendimo magistras
Mykolo Romerio universitetas, teisės bakalauras

Narystės:
Londono komercinio arbitražo teismo Jaunųjų arbitrų grupė
Jaunoji tarptautinė komercinio arbitražo taryba (Young ICCA)
Rusijos arbitražo asociacija

Patirties pavyzdžiai

2023

Sėkmingai atstovavome klientams ginče dėl fintech bendrovės akcijų

2022

Sėkmingai apgynėme užsienio investuotojus ir Lietuvos įmones nuo 240 mln. eurų ieškinio

Latvijos banko pergalė 70 mln. EUR vertės LCIA arbitražuose

Atstovavome Lietuvos bendrovei ICC statybų arbitraže ir Švedijoje arbitražo sprendimo
panaikinimo bylose

Apgynėme užsienio investuotojus ir Lietuvos įmones nuo 240 mln. eurų valstybės ieškinio

2021

https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-atstovavome-klientams-gince-del-fintech-bendroves-akciju/
https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-apgyneme-uzsienio-investuotojus-ir-lietuvos-imones-nuo-240-mln-euru-ieskinio/
https://motieka.com/lt/naujienos/latvijos-banko-pergale-70-mln-eur-vertes-lcia-arbitrazuose/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-lietuvos-bendrovei-icc-statybu-arbitraze-ir-svedijoje-arbitrazo-sprendimo-panaikinimo-bylose/
https://motieka.com/lt/naujienos/apgyneme-uzsienio-investuotojus-ir-lietuvos-imones-nuo-240-mln-euru-valstybes-ieskinio/


Neeilinė pergalė JAV teismo sprendimo už akių pripažinimo byloje

Atstovaujame Lietuvos investuotojui investiciniame arbitraže prieš Kirgizijos Respubliką

2020

Dar viena arbitražo komandos pergalė

Dar viena ginčų komandos pergalė LCIA arbitraže

Pergalė siekiant sprendimo pripažinimo ir vykdymo Rusijoje

Atstovavome klientei akcininkų ginče

https://motieka.com/lt/naujienos/neeiline-pergale-jav-teismo-sprendimo-uz-akiu-pripazinimo-byloje/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovaujame-lietuvos-investuotojui-investiciniame-arbitraze-pries-kirgizijos-respublika/
https://motieka.com/lt/naujienos/dar-viena-arbitrazo-komandos-pergale/
https://motieka.com/lt/naujienos/dar-viena-gincu-komandos-pergale-lcia-arbitraze/
https://motieka.com/lt/naujienos/pergale-siekiant-sprendimo-pripazinimo-ir-vykdymo-rusijoje/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-klientei-akcininku-gince/

