1

dr. Tadas Antanaitis
L.LM.

Kandidatas ES Bendrojo Teismo teisėjo pareigoms užimti
privalumai:











Teisės daktaro laipsnis (ES ir tarptautinė mokesčių teisė) įgytas
pasaulinio lygio universitete (Sorbonos universitete Paryžiuje,
Prancūzijos Respublika),
Trys skirtingų teisės šakų magistro laipsniai, įgyti trijose skirtingose ES
šalyse:
 ES teisės magistro laipsnis, įgytas Mykolo Romerio
Universitete (Vilnius, Lietuva);
 Mokesčių teisės magistro laipsnis, įgytas Sorbonos
universitete Paryžiuje, Prancūzijos Respublika;
 Finansų ir bankų teisės magistro laipsnis, įgytas
Liuksemburgo universitete (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė).
Ilgametė teisinio darbo patirtis (Lietuvoje ir užsienyje) įvairiose
pareigose susijusiose su ES teise:
 6 metų advokato darbo patirtis, įgyta Liuksemburgo Didžiosios
Hercogystės advokatūroje (taip pat dirbant su ES teise ir
tarptautiniais bei ES teismais);
 5 metų mokslinio darbo patirtis teisės srityje, įgyta rengiant
daktaro disertaciją Sorbonos universitete Paryžiuje (ES Teismų
sprendimų analizė ir pasiūlymų, kokios pozicijos reikėtų laikytis
ES Teisingumo Teismui ateityje, rengimas);
 5 metų teisinio darbo patirtis, įgyta dirbant Lietuvoje įvairiose
pareigose (Lietuvos banke, valstybės tarnyboje ir kitur), vykdant
užduotis, susijusias su ES teise (pasiūlymų ES teisės aktų
projektams, dalyvavimas ES institucijų darbo grupėse, direktyvų
perkėlimo į Lietuvos teisę kokybės vertinimas ir pan.).
ES teisės puikus išmanymas (institucinės ES teisės, ES finansinių
paslaugų teisės, ES mokesčių teisės);
Puikios prancūzų, anglų, lietuvių kalbų žinios; geros vokiečių,
italų, rusų kalbų žinios;
Darbo patirtis tarptautiniuose kolektyvuose (darbo kalbos:
prancūzų ir anglų).

Narystė profesinėse
asociacijose:
2015– iki dabar

Liuksemburgo advokatūra (profesinis vardas prancūzų
kalba “l’Avocat à la Cour”)

Darbo patirtis:
2020 – iki dabar

Advokatas
atsakingas
už
pinigų
plovimo
prevenciją
(angliškai
“Compliance
Manager”)
advokatų kontoroje “Luther S.A.” (Liuksemburgas)

2016 –2020

Advokatas advokatų kontoroje “Tabery & Wauthier”
(Liuksemburgas):

2015 –2016

Advokatas advokatų kontoroje “Bonn & Schmitt”
(Liuksemburgas), Bankininkystės ir finansų bei kapitalo
rinkos teisės grupė:
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2014 –2014

Praktikantas
investicinėje
įmonėje
Luxembourg Services” (Liuksemburgas):

2012

Vyresnysis teisininkas Lietuvos banke (Vilnius,
Lietuva)
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos
vyriausiasis specialistas

2009 –2011
2008 –2009
2006 –2007
2003

“Quilvest

Advokatų kontora
“Šikšniute and Partners”
(Vilnius, Lietuva)
Dvynių
projektų
vadovo
asistentas
(Austrijos
Respublikos
institucijos
“AgrarMarkt
Austria”
kuruojamas dvynių projektas Lietuvoje)
Praktikantas LR Krašto Apsaugos Ministerijoje
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Išsilavinimas:
2008 –2014

Pagrindinės disciplinos / įgytos
žinios:

2012 - 2015

2013 –2014

Doktorantūros studijos (Lyginamoji, tarptautinė ir
Europos
mokesčių
teisė)
Paryžiaus
Sorbonos
universitete (prancūziškai: “l'université Paris I Panthéon – Sorbonne”), Prancūzijos Respublika
Europos Teisingumo Teismo praktikos ir OECD pozicijų
analizės patirtis. Puikios tarptautinės ir Europos mokesčių
teisės žinios. Akademinio rašymo patirtis. Įvairių teisinių ir
mokesčių sistemų palyginimo patirtis.
Sėkmingai parengta (konsultuojantis su žymiausiais tos
srities specialistais Prancūzijoje, Belgioje ir JAV) ir apginta
daktaro disertacija su įvertinimu „labai garbingai“.
Mokslai
Liuksemburgo
advokatų
kursuose
(prancūziškai:
“cours
complémentaires
du
droit
luxembourgeois”),
organizuojamuose
Liuksemburgo
Didžiosios Hercogystės teisingumo ministerijos asmenims,
ketinantiems
tapti
advokatais
Liuksemburge
(specializuotas profesinis išsilavinimas).
Europos bankų ir finansų teisės magistras (LLM),
angliškai “Master in European Banking and Financial Law
(LLM)”,
Liuksemburgo
universitetas,
Liuksemburgo
Didžioji Hercogystė

2007 –2008

Finansų ir mokesčių teisės magistro laipsnis
(prancūziškai: “Master I en droit fiscal”), Paryžiaus
Sorbonos universitas (prancūziškai: “l'université Paris I Panthéon – Sorbonne”), Prancūzijos Respublika

2006 - 2011

Europos Sąjungos teisės magistras, Mykolo Romerio
universitetas, Vilnius

2004 - 2006

Lyginamosios
politikos
magistras,
Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
institutas

2001 - 2006

Teisės
Vilnius

2000 - 2004

Politikos mokslų bakalauras, Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

bakalauras,

Mykolo

Romerio

universitetas,

Kalbų žinios:
Lietuvių kalba
Anglų kalba
Prancūzų kalba
Rusų kalba
Vokiečių kalba
Italų kalba
Ispanų kalba
Liuksemburgiečių kalba

gimtoji
Puikios žinios
Puikios žinios
Labai geros žinios
Geros žinios
Geros žinios
Pagrindai
Pagrindai

Kompiuterio įgudžiai:
Įgudęs „MS Office“ paketo („Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“), „MS Outlook“, interneto
vartotojas
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Kitos kompetencijos
Puiki tyrimų, analizės ir argumentavimo patirtis;
Puikūs prezentacijų rengimo ir pristatymų įgūdžiai;
Geri ataskaitų rašymo įgūdžiai;

Asmeninės savybės ir įgūdžiai
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, geri organizaciniai gebėjimai, gebėjimas
lengvai prisitaikyti prie daugiakultūrės darbo aplinkos, geri bendravimo ir derybų įgūdžiai,
sugebėjimas pamatyti bendrą globalų vaizdą, kartu atkreipiant dėmesį į esmines detales,
ilgametė darbo patirtis tarptautiniuose kolektyvuose (dirbant prancūzų ir anglų kalbomis).

Papildoma informacija
Moksliniai interesai tarptautinių finansų, investicinių fondų, tarptautinė mokesčių teisės,
Europos ekonominės politikos, ES teisės, , finansų ir bankų teisės srityse

