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Ginčų sprendimo praktikos vadovas, atstovaujantis klientams sudėtingiausiose arbitražo ir
komercinėse bylose

Patirtis

Aukštos kvalifikacijos ir tarptautiniu mastu pripažintas advokatas Ramūnas Audzevičius – ypač
patyręs sprendžiant komercinius, teisinio reglamentavimo ir investicinius ginčus.

Per ilgametės praktikos metus Ramūnu pasitikėjo didžiausios Lietuvos ir užsienio bendrovės,
veikiančios Vidurio ir Rytų Europoje, – „Avia Solutions Group“, „Bosca“, „ŽIA Valda“, „flyLAL“,
„Basel“, „Srbijagas“, „G4S Lithuania“, ICOR, „Limedika“, „Linas Agro“, „KG Group“, „Vilniaus
prekyba“, „Lietuvos dujos“, „NDX Energija“, „Lotos Geonafta“ ir daugelis kitų.

Ramūno profesinėje praktikoje pagrindinis akcentas skiriamas arbitražui ir sudėtingiems
bylinėjimosi procesams. Jo praktika apima atstovavimą klientams pagal UNCITRAL, ICC, SCC, LCIA,
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MKAS, GAFTA, FOSFA, CAS, Lietuvos arbitražo teismo ir Vilniaus komercinio arbitražo teismo
taisykles. Jo patirtis arbitražo srityje pripažinta tarptautiniame žinyne „Global Arbitration Review“.

Ramūnas taip pat atstovauja bylose, kurias nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismas,
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos aukščiausiasis administracinis teismas, Lietuvos
apeliacinis teismas ir kt. Ramūnas konsultuoja klientus, kurie bylinėjasi aukščiausios instancijos
teismuose Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Azerbaidžane, Latvijoje ir Estijoje.

Ramūnas yra nuolat įtraukiamas į teisės žinyno „Who’s Who Legal Arbitration“ ir „Who’s Who
Legal Commercial Litigation“ leidinius. Taip pat reitinguojamas tarp geriausių ginčų ekspertų
nepriklausomuose teisės žinynuose „Legal 500“, „Chambers Global“ ir „Chambers Europe“. „Legal
500“ įtraukė Ramūną į „CEE Arbitration Power List“ ir „Dispute Resolution Hall Of Fame“.

2022-aisiais Ramūnas buvo paskirtas Londono tarptautinio arbitražo teismo (LCIA) nariu. Jis taip
pat buvo išrinktas į Švedijos arbitražo asociacijos vykdomąjį komitetą.

Prieš prisijungdamas prie mūsų advokatų kontoros kaip partneris 2003 m., Ramūnas dirbo
teisininku Kazimiero Motiekos advokatų kontoroje. Prieš tai vyriausiuoju teisininku bendrovėje
„Linas Agro“ ir teisininku populiariame Lietuvos dienraštyje „Respublika“.

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Išsilavinimas ir narystės

Oksfordo universitetas, Said verslo mokykla, EMBA
Harvardo verslo mokykla, PLDA
Londono karalienės Marijos universitetas, tarptautinių ginčų sprendimo teisės magistras
IALS, Londono universitetas, mokesčių teisės magistras
Londono karališkasis koledžas, ES teisės magistras
Maskvos socialinių ir ekonomikos mokslų mokykla, teisės magistras
Vilniaus universitetas, teisės magistras

Narystės:
Tarptautinė advokatų asociacija
Lietuvos advokatūra

Patirties pavyzdžiai



2022

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

Latvijos banko pergalė 70 mln. EUR vertės LCIA arbitražuose

Sėkmingai atstovavome Sveikatos mokslų universitetui administracinėje byloje

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

Sėkmingai atstovavome ginče dėl prievolės sumokėti daugiau nei 3 mln. EUR netesybų

Galutinė pergalė konkurencijos byloje dėl tariamo vertikaliojo susitarimo

„Olympic Casino Group Baltija“ pergalė Vyriausiajame administraciniame teisme

Atstovavome UAB „Vilniaus prekyba“ pasiekiant pergalę Lietuvos apeliaciniame teisme

Sėkmingai atstovavome audiovizualinės žiniasklaidos bendrovei

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

Sėkmingai atstovavome „flyLAL“ dėl žalos, padarytos antikonkurenciniais veiksmais,
atlyginimo

Neeilinė pergalė JAV teismo sprendimo už akių pripažinimo byloje

2020

Dar viena arbitražo komandos pergalė

Dar viena ginčų komandos pergalė LCIA arbitraže

Pergalė siekiant sprendimo pripažinimo ir vykdymo Rusijoje

Sėkmingai atstovavome klientui dėl netesybų sumažinimo

Sėkmingai atstovavome lošimų organizatoriui ginče prieš priežiūros instituciją

Atstovavome „JP Srbijagas“ tarptautiniame ginče
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Atstovavome klientui žiniasklaidos teisės byloje

2019

Byla prieš vieną turtingiausių Lietuvos verslininkų dėl 81 mln. EUR

Orientacinė teismo praktika taikant laikinąsias apsaugos priemones komerciniam arbitražui

2017

Atstovavome klientui Europos Komisijoje dėl mokestinių klausimų
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