
Šiaulių advokatai buvo profesionalūs, patyrę ir 

diplomuoti teisininkai, turintys didelį 

teisinio darbo stažą. Tarpukario advokatai 

Šiauliuose buvo draugiški, aktyviai užsiėmė 

profesine ir visuomenine veikla, tinkamai 

atstovavo klientams bylose teismuose ir kitose 

įstaigose. Žinoma, apie jų darbą galėdavai 

išgirsti ir kritikos, tačiau visumoje jais 

visuomenė buvo patenkinta. Peržvelgus 

tarpukaryje Šiauliuose ėjusus laikraščius, 

retai buvo nusiskundžiama šiauliškių advokatų 

darbu. Žinoma, kartais buvo pašmaikštaujama dėl 

jų honorarų, darbo stiliaus, tarpusavio 

santykių, bet nepiktai. Tarp pačių šiauliškių 

advokatų sklandė tuo metu gan populiarus 

anekdotas Advokatinės žirklės, kuris taikliai 

atspindi jų darbo specifiką ir santykius.  

Vienas žmogus paklausė seną advokatą: 

„Kodėl jūs, advokatai, teisme vienas kitą 

iškoliojate, iškoneveikiate, o paskui susėdate 

į vieną automobilį ir važiuojate visi kartu 

draugiškai pietauti?“ 

- Matai, Tamsta, - atsakė advokatas, mes 

advokatai esam kaip žirklės: patys savęs 

nekerpame, bet tik tuos, kurie tarp mūsų 

pakliūna. 

 

Tarpukaryje Lietuvos advokatai atlikdami savo 

pareigas, gindami kliento teises ir interesus 

vadovavosi galiojančiais įstatymais, teismų 

praktika ir savo išmintimi. Jie, nepriklausomai 

nuo bylos pobūdžio ir sudėtingumo, atstovavo 

klientams teisme, ruošė skundus ir ieškinius, 

kėlė bylas, konsultavo įvairiais gyvenimo 

klausimais, teikė juridinę konsultaciją. 

Advokatas ir mokslininkas, prof. P. Leonas, 

buvęs ilgą laiką Šiauliuose, o vėliau kurį 

laiką Kaune leidžiamo Kultūros žurnalo 



redaktorius, apie advokato praktiką ir 

santykius su klientais, 1933 m. šiame žurnale 

rašė: 

 

Medžiaginis skurdas gimdo tarp žmonių piktus 

jausmus, nesusipratimus ir net nusikaltimus. 

Kai daug asmenų gyvena susikimšę viename 

kambaryje, tarp jų eina nuolatiniai barniai, 

savitarpiai įžeidimai. Kai daugeliui žmonių 

tenka dalintis vienu duonos kepalu ir nepilnai 

nutildyti alkio jausmą, tarp jų įvyksta žiaurūs 

nesusipratimai. 

Tačiau yra ir kita medalio pusė. Sotus 

alkano nesupranta, o neturtas, kuris dar 

nesiekia visiško skurdo, gimdo žmoguje 

žmoniškumo jausmus, užuojautą artimui, kai šis 

patenka į dar sunkesnę už jo, neturtėlio, 

padėtį. Štai pavyzdys: 

 

Atėjo pas mane, kaip advokatą, moterėlė 

teisinės pagalbos ieškoti. 

Savo dalies ieškoti iš brolio, kuris vienas 

valdo visą tėviškę. Tos tėviškės viso 6 ha su 

trobelėmis. Moterėlė jau seniai esanti 

ištekėjusi, turinti penketą mažų vaikučių. 

- Gal ištekėdama gavai savo dalį, - 

paklausiau. 

Tiktai gyvulių gavusi karvutę ir paršelį, o 

žemės ir trobą savo dalies negavusi. Smulkiau 

išsikalbėjome. Nurodžius, kad tais laikais, 

kai tekėjo, gyvuliai buvo labai brangūs, tai 

gali atstoti visą jos dalį. Moterėlė 

pasipasakojo. Greta jos tėviškės yra jos vyro 

žemė, apie 2 ha. Brolis padėjęs jos vyrui 

pastatyti trobelę – vasarnamį, kurį dabar 

kelis metus naudoja, išnuomodama, vyro sesuo 

į jos dalį. Vyras vis dėlto dar nepatenkintas 

tuo, ką brolis yra davęs, ir reikalauja, kad 



ji atimtų savo žemės dalį, o kol 

neatsiimsianti, vyras atsiskyręs nuo jos ir 

vaikų. 

- Tai kur gi dabar tamsta gyveni su savo 

vaikučių krūva, kuo maitiniesi? – 

paklausiau. 

- O gi pas brolį, su kuriuo noriu bylinėtis, 
- atsakė. 

Brolis esąs vedęs, turįs savo dvejetą vaikų 

ir abidvi šeimos gyvenančios viename 

kambaryje. Ir maitintis padedąs brolis. 

- Kaip gi dabar bylinėsiesi su tokiu geru? 
- O kad vyras reikalauja! 

Prašymą teisman surašiau. 


