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Profesionalus ginčų sprendimo teisininkas, kurio specializacija – arbitražas ir komercinis
bylinėjimasis

Patirtis

Justinas specializuojasi teisminio bylinėjimosi procesuose ir arbitraže. Jis konsultuoja klientus
sudėtinguose ginčuose, ypač kylančiuose tarp akcininkų po sandorio sudarymo. Justinas taip pat
atstovauja daugelyje restruktūrizavimo ir nemokumo procedūrų bei bylose dėl viešojo intereso.

Jis turi nemažos patirties nekilnojamojo turto ir teisinio reglamentavimo bylose, taip pat yra
dalyvavęs nagrinėjant kelias didelės vertės arbitražo bylas.

Pagrindinės Justino profesinės patirties sritys – energetikos, finansinių paslaugų, statybų ir
nekilnojamojo turto sektoriai.

mailto:justinas.jarusevicius@motieka.com
tel:+37052000777


Jį rekomenduoja tarptautiniai teisės žinynai, tokie kaip „Legal 500“ ir „Who’s Who Legal
Commercial Litigation“.

Justinas prisijungė prie mūsų 2008 m., gavęs advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ vardinę
stipendiją kaip geriausias Vilniaus universiteto Teisės fakulteto pirmakursis.

Kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių.

Išsilavinimas ir narystės

Vilniaus universitetas, doktorantūros studijos
Harvardo teisės mokykla, teisės magistras
Londono karališkasis koledžas, Europos Sąjungos teisės antrosios pakopos diplomas
Vilniaus universitetas, teisės magistras
Paryžiaus arbitražo akademija, tarptautinio arbitražo diplomas

Narystės:
Lietuvos advokatūra
Niujorko valstijos advokatūra

Patirties pavyzdžiai

2023

Sėkmingai atstovavome klientams ginče dėl fintech bendrovės akcijų

Sėkmingai atstovavome fintech įmonei byloje dėl 2 mln. EUR žalos atlyginimo

2022

Atstovavome klientams įtariamo kartelio byloje

2021

Atstovavome UAB „Vilniaus prekyba“ pasiekiant pergalę Lietuvos apeliaciniame teisme

Sėkmingai atstovavome derybose dėl Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro
modernizavimo

Sėkmingai atstovavome didžiausiam Izraelio kriptovaliutų brokeriui

https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-atstovavome-klientams-gince-del-fintech-bendroves-akciju/
https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-atstovavome-fintech-imonei-byloje-del-2-mln-eur-zalos-atlyginimo/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-klientams-itariamo-kartelio-byloje/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-uab-vilniaus-prekyba-pasiekiant-pergale-lietuvos-apeliaciniame-teisme/
https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-atstovavome-derybose-del-lietuvos-nacionalinio-operos-ir-baleto-teatro-modernizavimo/
https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-atstovavome-didziausiam-izraelio-kriptovaliutu-brokeriui/


Sėkmingai atstovavome pramonės įrenginių pardavėjui akcininkų ginče

Atstovavome Quintus Shipping Limited pasiekiant pergalę Lietuvos apeliaciniame teisme

Sėkmingai atstovavome geležinkelių statybos įmonei mediacijoje

Atstovavome deimantų prekybos įmonei derybose su tiekėju

„Vilniaus prekybos“ reikalavimas M.Marcinkevičiui atlyginti 81 mln. EUR nuostolius tenkintas
visa apimtimi

Sėkmingai atstovavome „blockchain“ žaliosios energijos finansavimo ir prekybos platformos
kūrėjui

2020

Sėkmingai atstovavome ginče dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

Sėkmingai apgynėme plaukiojančių dokų brokerio interesus ginče dėl komisinių

Konsultavome atsinaujinančios energetikos startuolį dėl investicijos pritraukimo

Atstovavome didžiųjų duomenų gavybos paslaugų lyderiui „Oxylabs“

2019

Byla prieš bankrutuojančios bendrovės administratorių

Pergalė Lietuvos Aukščiausiame Teisme žalos atlyginimo byloje

https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-atstovavome-pramones-irenginiu-pardavejui-akcininku-gince/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-quintus-shipping-limited-pasiekiant-pergale-lietuvos-apeliaciniame-teisme/
https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-atstovavome-gelezinkeliu-statybos-imonei-mediacijoje/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-deimantu-prekybos-imonei-derybose-su-tiekeju/
https://motieka.com/lt/naujienos/vilniaus-prekybos-reikalavimas-m-marcinkeviciui-atlyginti-81-mln-eur-nuostolius-tenkintas-visa-apimtimi/
https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-atstovavome-blockchain-zaliosios-energijos-finansavimo-ir-prekybos-platformos-kurejui/
https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-atstovavome-gince-del-laikinuju-apsaugos-priemoniu-taikymo/
https://motieka.com/lt/naujienos/sekmingai-apgyneme-plaukiojanciu-doku-brokerio-interesus-gince-del-komisiniu/
https://motieka.com/lt/naujienos/konsultavome-atsinaujinancios-startuoli-del-investicijos-pritraukimo/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-oxylabs/
https://motieka.com/lt/naujienos/byla-pries-bankrutuojancios-bendroves-administratoriu/
https://motieka.com/lt/naujienos/pergale-lietuvos-auksciausiame-teisme/

