
 

Advokatas turi būti orus 

 

Norėdamas geriau perprasti advokato 

darbą, pažinti advokato paslaptis aplankiau jau 

daugelį metų man pažįstamą advokatę G. 

Venclauskaitę jos namuose Šiauliuose, Daukanto 

g. 43. Pasitiko mane G. Venclauskaitė kaip 

visuomet gyvybinga, energinga, ką tik 

atsitraukusi nuo knygos. Užsimezgė pokalbis 

apie jos gyvenimą, kelią į teisininko 

profesiją, advokato darbą. Ji savo pokalbyje 

ypač pabrėžė advokato atsakomybę už savo darbą, 

jo nepriekaištingą elgesį visuomenėje ir teisme 

ginant ir atstovaujant savo klientui. Ji 

pasakoja kaip svarbu dirbant advokato darbą 

būti sau labai reikliam, domėtis įstatymais. G. 

Venclauskaitė pabrėžia advokato darbo svarbą ir 

jo atsakomybę, išskiria svarbiausias šios 

profesijos ypatybes: 

 

Pirmiausia advokatas turi būti orus. Į 

kiekvieną bylą reikia žiūrėti kaip į darbą, ne 

kaip į uždarbį. Nėra smulkių ir nereikšmingų 

bylų. Juk žmogus kreipiasi į tave tikėdamasis 

pagalbos. Tu turi viską padaryti, kad bylai, 

kuri galbūt iš esmės nedidelė, bet tam žmogui 

svarbi, būtų gerai pasirengta. Ir honoraras čia 

nėra lemiamas. Visiškai nesvarbu objektas – 

šimtas litų, ar šimtas tūkstančių litų. Čia 

svarbu pats principas. Tu eini dalyvauti tau 

patikėtoje byloje. Ir tu visas jėgas jai 

atiduodi nepaisydamas honoraro dydžio. Tai 

advokato pareiga. Čia neturi reikšmės, ar tave 

samdo žmogus, ar tu eini ginti kaip valstybės 

paskirtas samdomas advokatas. Žmogus neturi 

jausti skirtumo. Tokia mano nuomonė. 

 



Iš tikrųjų teismas teisybę ne visuomet gali 

atskleisti. Juk teisme nagrinėjamas ginčas. Dvi 

šalys įrodinėja savo tiesą, todėl nuspręsti, 

kas teisus, neretai būna labai sunku. Žmogus 

negali būti tikras, kad rado tiesą. Neretai ji 

būna paslėpta labai giliai. Dažnai praeina daug 

metų, kol ji surandama ar nustatoma. Kiek 

pasitaiko bylų, kad žmogus būna nuteistas už 

nusikaltimą, o vėliau paaiškėja, kad jis 

nekaltas. Teismai nėra apsaugoti nuo klaidų. 

Deja. Advokatai tam ir reikalingi, kad tų 

klaidų nebūtų ar būtų kuo mažiau. Advokatų 

pareiga neleisti teismui suklysti nubausti 

nekaltą, jo misija – tarnauti teisingumui ir 

žmogui. Advokatas niekada neturi prarasti 

vilties ir nepasiduoti kovodamas už žmogų, 

gindamas jo teises ir laisves... Jis turi 

daryti viską, kad žmogus būtų apgintas, 

išsaugotas ir sugrąžintas jo geras vardas. 

Advokato profesija – kilniausia profesija 

teisingumo kelyje. Ja turi didžiuotis 

kiekvienas tos profesijos atstovas. Kartu tai 

labai atsakinga profesija, negalima į ją 

žiūrėti lengvabūdiškai, atmestinai. Būtina 

atiduoti visas jėgas, žinias, energiją 

garbingam advokato vardui pateisinti 

 


