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Patirtis

Advokatas Mantas Pakamanis turi ilgametę teisinio darbo patirtį ir yra itin aukštai vertinamas teisminių ginčų ir arbitražo ekspertas. Patirtį sukaupė 

dirbdamas tarptautiniu mastu įvertintose advokatų kontorose (Motieka ir Audzevičius bei Triniti) ir teismų sistemoje, stažavosi pirmaujančioje tarptautinėje 

advokatų kontoroje „Hogan Lovells“ Niujorke ir Europos Sąjungos institucijose. Dėl sukauptos patirties advokatas sudėtingose derybose ir bylose jaučiasi 

kaip žuvis vandenyje.


Mantas atstovauja klientams civilinėse ir administracinėse bylose visų instancijų Lietuvos teismuose bei Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Jis taip pat 

konsultuoja ir gina klientus ekonominių ir finansinių nusikaltimų baudžiamosiose bylose, rengia peticijas Europos Žmogaus Teisių Teismui.


Advokatas yra patyręs arbitražo bylų ekspertas. Viename geriausių pasaulyje Niujorko Columbia universitete įgijęs tarptautinių ginčų sprendimo 

pomagistrinių studijų diplomą, Atestuotų arbitrų institute (Anglija) įgijęs tarptautinio arbitražo diplomą. Jis atstovauja klientams Lietuvos ir tarptautiniuose 

Londono, Paryžiaus, Niujorko, Stokholmo, Vienos ir kituose arbitražuose.


Mantui yra suteikti prestižinių universitetų akademiniai laipsniai, papildomai jis yra stažavęsis ir dalyvavęs seminaruose – Europos Žmogaus Teisių Teisme, 

Europos Taryboje, Tarptautiniuose prekybos rūmuose, Makso Planko Proceso teisės institute (Liuksemburgas), Singapūro Tarptautinio Arbitražo Centre, 

Ričmondo universitete (JAV) ir Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijoje.

Išsilavinimas

Oksfordo universitetas, Anglija (teisės studijos)


Niujorko Columbia universitetas, JAV (pomagistrinių studijų diplomas)


Mykolo Romerio universitetas (teisės mokslo krypties doktorantūra)


Europos teisės akademija, Vokietija (Europos privatinės teisės studijos)


Atestuotų arbitrų institutas, Anglija (tarptautinio arbitražo diplomas)


Kelno universitetas, Vokietija (tarptautinės investicijų teisės diplomas)


Utrechto universitetas, Nyderlandai (teisės magistro laipsnis)

Narystė

Išskirtiniai projektai

Lietuvos advokatūros narys


JAV Arbitražo Asociacijos narys


Vokietijos Arbitražo Asociacijos narys


Šveicarijos Arbitražo Asociacijos narys


Austrijos Arbitražo Asociacijos narys


Rusijos Arbitražo Asociacijos narys


London Court of Commercial Arbitration (LCIA) narys


International Council for Commercial Arbitration (ICCA) narys


Institute for Transnational Arbitration narys

Lietuvos Aukščiausiajame Teisme apgynė didžiausios Rytų Europos finansų įstaigos interesus. Pareikštų reikalavimų suma viršijo 3 mln. Eur.


Rengė peticiją Europos Žmogaus Teisių Teismui dėl 13 mln. Eur priteisimo ir neteisėtai panaikintų licencijų grąžinimo finansų patarėjo įmonei ir finansų 

makleriui.


Kartu su tarptautine advokatų kontora atstovavo klientui Stokholmo prekybos rūmų arbitražo institute. Ginčo suma viršijo 4 mln. Eur.


Atstovavo klientui ICC Tarptautinio arbitražo teisme Paryžiuje. Ginčo suma viršijo 3 mln. Eur.


Sėkmingai atstovavo komercinį banką eilėje teisminių ginčų.


Sėkmingai atstovavo lizingo bendrovę eilėje teisminių ginčų.


Konsultavo If draudimą dėl išmokėtų didelės vertės draudimo išmokų prisiteisimo iš atsakingų už padarytą žalą asmenų.


Sėkmingai atstovavo Žemės ūkio paskolų garantijų fondą eilėje didelės vertės teisminių ginčų su komerciniais bankais ir kredito unijomis.
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