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Tarptautinių ginčų ekspertas su didele tarptautinės teisės klausimų patirtimi

Patirtis

Dr. Rimantas Daujotas turi didelę tarptautinių arbitražo ginčų patirtį, ypač ginčuose, kylančiuose
pagal dvišales ir daugiašales investavimo sutartis ir didelės vertės komercinius susitarimus.
Rimantas konsultuoja ne tik verslą, bet ir užsienio vyriausybes. Jis atstovauja klientams komercinio
ir investicinio arbitražo bylose, sudarytose pagal ICSID, UNCITRAL, SCC, ICC, LCIA ir kitas arbitražo
taisykles. Rimantas skiriamas ekspertu tarptautiniuose ginčuose ir yra rekomenduojamas arbitras
daugelyje arbitražo institucijų visame pasaulyje. Rimantas turi patirties nagrinėjant tarptautines
bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir Europos Žmogaus Teisių Teisme.

Rimantas konsultuoja tarptautinės investicijų ir energetikos teisės klausimais, FIDIC statybų
ginčuose, tarptautinių žmogaus teisių klausimais, tarptautinės prekybos ir sankcijų klausimais bei
tarptautinės viešosios teisės klausimais.

mailto:rimantas.daujotas@motieka.com
tel:+37052000777


Rimantą rekomenduoja tarptautiniai teisės žinynai, tokie kaip GAR 100, „Who’s Who Legal
Arbitration“, „Who’s Who Legal Commercial Litigation“, „Chambers and Partners“ ir kiti.

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Išsilavinimas ir narystės

Kembridžo universitetas, Tarptautinių santykių sertifikatas ir diplomas
Harvardo verslo mokykla, derybų diplomas
Londono karalienės Marijos universitetas, investicijų arbitražo ir tarptautinės viešosios teisės
mokslų daktaras
Vilniaus universitetas, investicijų arbitražo mokslų daktaras
Singapūro nacionalinis universitetas, kviestinis mokslininkas (tarptautinis arbitražas)
Kolumbijos teisės mokykla Niujorke, kviestinis mokslininkas (tarptautinis arbitražas)
Edinburgo universitetas, tarptautinės komercinės teisės magistras
Paryžiaus arbitražo akademija, tarptautinio arbitražo diplomas

Narystės:
Lietuvos advokatūra
Privilegijuotų arbitrų institutas
Europos investicijų teisės ir arbitražo federacija
Šveicarijos arbitražo asociacija
Londono komercinio arbitražo teismo Jaunųjų arbitrų grupė
Jaunųjų arbitrų forumas (ICC)
Rusijos arbitražo asociacija
Singapūro tarptautinio arbitražo centras
Kolumbijos tarptautinė arbitražo asociacija

Patirties pavyzdžiai

2022

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

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-apgyneme-uzsienio-investuotojus-ir-lietuvos-imones-nuo-240-mln-euru-ieskinio/
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/


Atstovaujame Lietuvos investuotojui investiciniame arbitraže prieš Kirgizijos Respubliką

2020

Dar viena arbitražo komandos pergalė

Dar viena ginčų komandos pergalė LCIA arbitraže

Atstovavome „JP Srbijagas“ tarptautiniame ginče

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/atstovavome-jp-srbijagas-tarptautiniame-gince/

