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IŠSILAVINIMAS

PATIRTIS

Vilniaus universitete teisininko diplomas įgytas 1977 m.○

Tarptautinės teisės doktorantūros studijos Vilniaus universitete, 1980-1982 m.○

Teisės mokslų daktaro (buv. teisės mokslų kandidato) tarptautinės teisės srityje laipsnis
suteiktas Maskvos M.Lomonosovo universitete 1983 m.

○

Hagos Tarptautinės teisės akademijos Studijų ir tyrimų centro diplomas įgytas 1988 m.○

Habilituoto teisės mokslų daktaro laipsnis tarptautinės teisės srityje suteiktas Varšuvos
universitete 1995 m.

○

Kandidatų į Vieningo patentų teismo teisėjus Budapešto mokymo centro sertifikatai įgyti
2014 ir 2015 m.

○

Vilniaus Universiteto Teisės fakulteto dėstytojas 1977-2004 m. Profesorius nuo 1997 m., Jean
Monnet Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas 2000-2004 m.

○

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėjas tarptautiniams santykiams 1991-1993 m.○

Advokatas K. Stungio advokato kontoroje 1996-1997 m.○

Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius
1997-2004 m.

○

Derybininkas derybose dėl Lietuvos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą, o taip pat
Lietuvos Respublikos derybų delegacijų ir derybų grupių narys dvišalėse derybose su
Latvija, Lenkija, Rusija, Šveicarija ir kitomis valstybėmis ir organizacijomis 1991-2004 m.

○

Europos Sąjungos Bendrojo teismo teisėjas 2004-2013 m.○

Stambulo Yeditepe Universiteto Teisės fakulteto Europos Sąjungos teisės ir konkurencijos
teisės profesorius 2014-2015 m.

○



Stažavosi:

PRAKTIKOS SRITYS

Europos Sąjungos teisė, tarptautinė teisė, žmogaus teisės, konkurencijos teisė, prekių ženklų
teisė, patentų teisė, įmonių teisė, informacinių technologijų teisė, arbitravimas, atstovavimas
Lietuvos Respublikos ir tarptautiniuose teismuose, arbitražuose ir kitose įstaigose.

KALBOS

Lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių.

APDOVANOJIMAI

Vilniaus Komercinio arbitražo teismo arbitras nuo 2015 m.○

Advokatas, advokatų kontora Vadapalas, Vaitekūnas ir partneriai EUROLEX nuo 2016 m.○

Antrajame Paryžiaus universitete (Université de Paris II, Panthéon-Assas, Institut des hautes
études internationales);

○

Makso Planko užsienio viešosios teisės ir tarptautinės teisės institute (Max Planck Institut
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg);

○

Šveicarijos lyginamosios teisės instituteLozanoje (Institut suisse de droit comparé,
Lausanne);

○

Norton Rose advokatų kontoroje Londone (Norton Rose Law Firm, London);○

kitose mokslo ir teisės praktikos institucijose.○

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius○

„Akademinės palmės“ Riterio ordinas, Prancūzija (Ordre des Palmes académiques)○


