dr. Mažvydas MICHALAUSKAS
Avocat au Barreau de Paris
68 rue de l’Université – 75007 Paris
Tel. :
+ 33 1 53 10 31 43
Faks.:
+ 33 1 45 48 91 06
El. paštas: mazvydas@baltlex.eu

Lietuvos Respublikos pilietis, gimęs 1976 birželio 16 d. Vilniuje.
Šeimyninė padėtis : žmona Jurgita Michalauskienė, sūnus Aleksandras Vytautas ir dukra Marija Milda.

Aukštasis ir
profesinis
išsilavinimas

•

1999-2003: Paryžiaus I - ojo Panthéon-Sorbonne universiteto teisės mokslų
daktaras. Lietuvos mokslo Tarybos nostrifikuotas į socialinių mokslų daktaro laipsnį.
Disertacija „Asociacija, kritinė studija“ (L’association, étude critique), įvertinta
aukščiausiu pagyrimu Très honorable avec félicitations. Vad. prof. Loïc Cadiet
(Paris I u-tas), nariai : prof. Jean-Jacques Daigre (pirm., Paris I u-tas), prof. PierreYves Gautier (Paris II u-tas), prof. Patrice Macqueron (Rouen u-tas), prof. Laurent
Richer (Paris I u-tas).

Akademinė ir
ekspertinė
veikla

•

1994-1999: teisės mokslų magistras, Paryžiaus I - as Panthéon-Sorbonne
universitetas, 1999 (magistrinis darbas „Piniginių prievolių ypatybės ir euro
įvedimas“, vad. prof. Geneviève Viney); Ruano (Rouen) universitetas, 1998
(Licence en droit) ; Havro (Le Havre) universitetas, 1994-1997 (DEUG en droit).

•

2004: Advokato profesinės kvalifikacijos diplomas (Certificat d’aptitude à la
profession d’avocat), Paryžiaus advokatų mokykla (EFB Paris).

•

1999-2004: Paryžiaus I-ojo Panthéon-Sorbonne ir Paryžiaus XI-ojo Jean Monnet
universitetų lektorius (dėstyti dalykai : teisės įvadas, sutartys, bendrovių teisė).
1999-2011: VDU Teisės instituto kviestinis lektorius (dėstyti dalykai : ES materialinė
teisė, tarptautinė privatinė teisė, sutartys, finansavimo teisė).
2007-2013: ES Teisingumo Teismo akredituotas lietuvių – prancūzų ir prancūzų –
lietuvių kalbų vertėjas.
2014.12.11: Paryžiaus XIII-o universitete apgintos T. Veršinsko disertacijos
(Titrisation en droit Lituanien : théorie et pratique ; Pakeitimas vertybiniais popieriais
Lietuvos teisėje: teorija ir praktika, vad. Prof. M. Mekki) gynimo komisijos narys.
Nuo 2010: Lietuvos mokslo tarybos Ekspertų komisijos narys (veikla: kasmetinis
teisės mokslininkų paraiškų stažuotėms po doktorantūros studijų vertinimas).
Nuo 2015: VŠĮ Finansų teisės institutas steigėjas ir narys (šiuo metu vykdomas ES
finansuojamas projektas Financial legal literacy for Europe – Teisinio išprusimo
finansų srityje skatinimas Europoje, www.finleglit.eu)

•
•
•

•
•

Advokato
profesinė
veikla

•
•

•

Arbitro
profesinė
veikla

•
•
•
•
•
•

Mokslinės
publikacijos ir
pranešimai
konferencijose

Paryžiaus advokatų kolegijos advokatas nuo 2005 metų, advokatų kontoros Baltlex
avocats įkūrėjas.
Pagrindinės ginčų praktikos sritys ir sektoriai:
- Juridinių ir fizinių asmenų teisių gynyba Prancūzijos administracinėse,
komercinėse, baudžiamosiose ir civilinėse jurisdikcijose (prekybos ir eksporto,
muitinės, socialinės apsaugos, civilinės ir baudžiamosios atsakomybės, bankroto,
sutarčių ir bendrovių teisės bylose). Pagrindiniai klientai: užsienio draudimo
kompanijos, bankai, transporto, statybos, pramonės, farmacijos, prekybos įmonės,
fiziniai asmenys.
- Kompleksinės multijurisdikcinės bylos susijusios su užsienio teismų sprendimų
pripažinimu ir vykdymu Prancūzijoje.
- Komercinio ir investicinio arbitražo bylos (ICC, ad hoc) bei susiję procesai
Prancūzijos teismuose (pvz. atstovavimas Lietuvos Respublikai byloje Paryžiaus
apeliaciniame teisme dėl investicinio arbitražo su Kaliningrado sritimi, nutartis
priimta 2010.11.18, komentuota žurnale Revue de l’Arbitrage, 2011, p. 695).
- Tiesioginio ieškinio teisenos bylos ES Bendrajame teisme, EUIPO (ES Intelektinės
Nuosavybės Tarnyboje), Liuksemburgo nacionaliniuose teismuose ir institucijose
(Commission de Surveillance du Secteur Financier – Finansų sektoriaus priežiūros
komisija).
Verslo klientų konsultavimas steigimosi, laisvo paslaugų teikimo, darbuotojų
komandiravimo, socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir susijusiais klausimais
(statybos, transporto, laivų statybos ir paslaugų įmonėms).

2017-2018: arbitražinio teismo pirmininkas byloje pagal Vilniaus komercinio
arbitražo teismo (VKAT) reglamentą, ginče tarp energetikos įmonių.
2013-2014: arbitras byloje pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT)
reglamentą, ginče tarp telekomunikacijų įmonių.
2012-2013: arbitražinio teismo pirmininkas byloje pagal Vilniaus komercinio
arbitražo teismo (VKAT) reglamentą, ginče dėl pramoninių atliekų.
2010-2011: dviejų arbitražinių teismų arbitras energetikos sektoriaus bylose pagal
Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) reglamentą.
2008-2009: arbitražinio teismo pagal UNCITRAL taisykles arbitras byloje, kurios
reikalavimų suma > 500 mln. litų.
2012 m. Lietuvos Respublikos teikimu įtrauktas į Tarptautinio investicinių ginčų
teismo prie Pasaulio banko arbitrų sąrašą.

Monografijos:
•
•
•

L’Association (Asociacija), prancūzų k., ANRT, 2004.
Lyginamosios teisės rinktinė, skyrius Lietuva, prancūzų k. (Fascicule Lituanie au
JURIS-CLASSEUR DE DROIT COMPARÉ, éditions du Juris-classeur), 2002 ir 2013.
Bendrovių teisės rinktinė, skyrius Asociacija, prancūzų k. (Encyclopédie DALLOZ,
Répertoire des Sociétés, rubrique Association), 2005.

Pranešimai konferencijose:
•
•

•

•
•
•
•

Advokato veikla. Prancūzijos patirtis, Lietuvos advokatūros ir Lietuvos jaunųjų
advokatų asociacijos (LJAA) nuotolinė konferencija, 2020.11.27.
Expérience des entreprises détachantes (Komandiruojančiųjų įmonių patirtys),
prancūzų k., tarptautinė European association of lawyers konferencija Les
travailleurs détachés en Europe (Darbuotojų komandiravimas Europoje), Lionas,
2018.11.23.
Advokatų veiklos galimybės Prancūzijoje, Lietuvos Advokatūros ir LJAA
konferencija „Lietuvos advokatūra ir pasaulinės tendencijos: sekti ar būti
pavyzdžiu?“, Vilnius, 2017.05.12.
Teisininkų etikos integravimas į Prancūzijos teisininkų rengimo programas, kartu su
T. Veršinsku, Kaunas, 2014.05.30.
EU regulations establishing the Unitary Patent system, Pasaulio lietuvių
ekonomikos forumas, Vilnius, 2013.06.03.
Dvišalės investicijų apsaugos sutartys ir ginčų sprendimas, ICC Lietuva konferencija
Vilnius, 2012.04.06.
Investuotojų rizikos ir jų apsauga, Prekybos ir pramonės rūmų konferencija, Šiauliai,
2011.11.25.

Straipsniai:
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Arbitražo teisės reforma Prancūzijoje, lietuvių k., JUSTITIA 2011, p. 44.
Prancūzijos teismų praktikos tarptautinio arbitražo srityje apžvalga 2010-2011
metais, kartu su D. Litvinski, INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION
REVIEW), 2012, p. 229-255.
Aukščiausiasis Teismas inauguruoja prevencinės atsakomybės idėją ?, prancūzų k.
(La Cour de cassation amorce-t-elle l’idée d’une responsabilité préventive ?),
Recueil DALLOZ, 2005, p. 1683.
Pamąstymai apie EŽTK 6 § 1 str. taikymą bylose dėl teisėjų statuso, prancūzų k.
(Brèves réflexions sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention européenne
des droits de l’homme au contentieux relatif au statut des magistrats), REVUE
TRIMESTRIELLE DES DROITS DE L’HOMME, 2004, p. 645.
Asociacijos teisinė prigimtis, prancūzų k. (Nature juridique de l’association),
mokslinės konferencijos darbų rinkinys Contrat ou Institution : un enjeu de société,
LGDJ, 2004, coll. Systèmes, p. 151.
Kooperatinė interesų bendrovė – identito ieškantis subjektas, prancūzų k. (La
société coopérative d’intérêt collectif, un groupement en quête d’identité), REVUE
DES SOCIÉTÉS, 2002, p. 247.
Dėl dvigubo teisinio statuso taikymo vienai paslaugai bendrovių teisėje, prancūzų k.
(De la validité d’un double cadre juridique portant sur une prestation unique en droit
des groupements), Recueil DALLOZ, 2002, p. 388.
Demokratijos krizių asociacijose sprendimo būdai, prancūzų k. (Les remèdes
statutaires aux crises de la démocratie associative), REVUE DES SOCIÉTÉS, 2001, p.
759.
Franko ir kitų euro zonos valiutų teisinio ekvivalentiškumo pasekmės, prancūzų k.
(Les conséquences de l’équivalence juridique entre le franc et les autres monnaies
de la zone euro), PETITES AFFICHES, 2000.04.11, p. 16.

Kalbos

•
•
•
•

Visuomeninė
veikla

•
•

Lietuvių (gimtoji)
Prancūzų (supratimas, kalbėjimas, rašymas: C2 lygiu pagal Europos bendruosius
kalbų metmenis)
Anglų (supratimas, kalbėjimas, rašymas: C2 lygiu pagal Europos bendruosius kalbų
metmenis)
Rusų (supratimas, kalbėjimas, rašymas: C2 lygiu pagal Europos bendruosius kalbų
metmenis)
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės narys nuo 1994 m., tarybos ir valdybos narys.
Lyginamosios teisės draugijos (Société de législation comparée) narys.

