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Advokatas Jonas KAIREVIČIUS 

Advokatų tarybos narys 
Advokatų tarybos drausmės komiteto pirmininkas 

 
 

ADVOKATO PROFESINĖ ETIKA IR PRAKTIKA BESIKEIČIANČIŲ VERTYBIŲ   

PASAULYJE 
 

Mano pranešimas nėra mokslinis, nes aš neatlikau jokių specialių tyrimų. Mano tyrimų 
laboratorija yra arti penkiasdešimties metų advokato darbo praktika teismuose, 
prokuratūrose, administracinėse institucijose ir kitur. Šita praktika nolens volens 
(noromis nenoromis, lot. ) verčia šį bei tą pastebėti, įsidėmėti, o kartais ir pasakyti. 
 

Moralė (lot. moralis – dorovinis; moralitaser – būdas, charakteris, tinkamas elgesys) kaip 
sąvoka turi keletą reikšmių. 

Pirmoji, nusakančioji (deskriptyvioji) reikšmė, apibūdina autoritetingas gero ir blogo 
žmonių elgesio normas (moralės normas), kurias nustato bendruomenė, visuomenė, 
papročiai, religija, filosofija ar asmeninė sąmonė. Kitaip – tai doro, moralaus elgesio 

normos, grindžiamos atitinkama pasaulėžiūra, kurių atitinkamoje aplinkoje turėtų 
laikytis konkretūs žmonės. 
Pagal antrąją, normatyvią universaliąją reikšmę, moralė (dorovė) nusako dorovingo 

elgesio idealą, kurį esant tam tikroms sąlygoms labiausiai pageidautinu laiko visi 
racionalūs žmonės. Šie idealai dažnai yra  bendražmogiški, mažiau priklausomi nuo 

bendruomeninių sąlygų. 
Trečioji reikšmė yra tiesiogiai siejama su etika  kaip sisteminiu filosofiniu mokslu, 
nagrinėjančiu dorovę, žmonių visuomeninius ir individualius santykius gėrio ir blogio 

požiūriu. 
Lietuvių kalboje tarptautinį žodį moralė atitinka žodis dorovė. 

Mano galva, dorovė yra platesnė sąvoka už etiką ir konkrečiai už profesinę etiką. 
Profesinės etikos taisyklės ar kodeksai yra bendrosios ( universaliosios )  dorovės dalis. 
 

Kodėl advokatūra vėl ir vėl sugrįžta prie etikos studijų? Į šį klausimą atsakyti nėra 
sunku. Advokatūrai rūpi etika kaip profesinės veiklos ir santykių su klientais visuma. 

Advokatūra be moralės viešajame veikime yra neįmanoma. Advokatūros kaip institucijos 
be aukštos moralės nėra. Tai tvirtai galime sakyti. Be moralės gali rastis tik šešėlinis 
neteisinis veikimas, kuris daugiau ar mažiau neretai yra jau kriminaliniu veikimu. 

 

 Besikeičiančios vertybės 

 
Temos pavadinime yra sąvoka besikeičiančios vertybės. Ar vertybės gali keistis? Gal ne 

vertybės keičiasi, o keičiamės mes: keičiasi mūsų požiūris į vertybes. Traukiamės nuo 
idealizmo ir daromės labai pragmatiški. Štai advokatūroje vietoj teisinės pagalbos žmogui 
atrandame paslaugas. Gi paslaugos yra toks dalykas, kuris gal ne tiek akcentuoja 

teisėtumą, kiek advokato ir kliento santykius, už kuriuos mokamas atlyginimas. Mūsų 
žinios ir darbas tampa preke. Gal ne tiek svarbu profesinis orumas kiek reklama. Iki šiol 

buvusi draudžiama advokatūroje reklama jau tampa įteisinta. Klientą traukia ne 
advokato asmenybė, o reklaminiai triukai. O advokatas ne kuria, o tarytum gamina 
prekę, kurią nori  suteikti ne už garbingą honorarą ar net be honoraro ( pro bono ), o 

geidžia parduoti, ir kuo brangiau.  
Advokatas ir VDU teisės fakulteto lektorius Vygandas Malinauskas pranešime  

„Teisininkų etikos modeliai ir jų įtaka pasitikėjimui teisine valstybe“ nurodė du skirtingus 
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etikos modelius: 

  deontologinį etikos modelį, kuris pabrėžia moralinę pareigą laikytis  

moralinių – etinių taisyklių nepriklausomai nuo to ar tų taisyklių laikymasis duos 
teigiamų rezultatų; 

 konsekvencialistinį etikos modelį, kuriame veiksmo etiškumo kriterijus yra 

veiksmo pasekmės. 
Dabartinėje  visuomenėje galima įžvelgti tų dviejų modelių priešpriešą.  

Tačiau tikrovė yra tokia, kad nėra įmanoma visų gyvenimo situacijų aprašyti 
taisyklėmis. Lygiai taip pat neįmanoma visko pamatuoti tik rezultatais.  

Ir vis dėlto aš būčiau linkęs į deontologinį etikos modelį, nes jis labiau 

atitinka mūsų krašto kultūrą ir Lietuvos advokatūros praktiką. Advokatas turi imtis visų 
teisėtų priemonių įgyvendinti atstovaujamojo ar ginamojo interesus, tačiau jokiu būdu 

negali šito garantuoti. 
Bet turime turėti omenyje, kad advokatas nėra žmogus pats sau, o jį veikia 

bendroji visuomenės moralė. Jei valstybėje teisingumo institucijos praranda autoritetą, 

iš advokato kartais tiesiog reikalaujama rezultato. Štai neseniai viena uždaroji akcinė 
bendrovė per advokatūros internetinį ryšį išplatino tokio turinio žinutę: „Reikalingas 
advokatas atstovauti sugrąžinimo į darbą byloje, turintis ryšių apygardos 
administraciniame teisme“. 

Aiškiau nepasakysi. Esu įsitikinęs, kad nei vienas mūsų kolega į tokį 

paklausimą neatsiliepė. Tačiau... pasiūla yra. Ir advokatui, jei tai siūloma akis į akį, 
reikia sugebėti atsiliepti ir tinkamai paaiškinti, kad toks paklausimas ar pasiūlymas yra 

klaida. 
Dabartinėje Lietuvos advokatūroje ryškėja dvi profesinės veiklos kryptys: tai 

klasikinė advokatūra ir verslo advokatūra. Verslui teikianti teisinę pagalbą advokatūros 

dalis kai kada yra arčiau konsekvencialistinio etikos modelio. Juk verslo užsakymu 
rengiami tipinių sutarčių pavyzdžiai jau yra darbo rezultatas. Tačiau apskritai advokatas 

garantuoti bylos rezultato negali. Jei kas nors taip elgiasi, tai yra nepamatuota rizika 
arba apgaulė. 

Advokatų profesinės etikos kodekso 6.5. punkte įrašyta, kad „Advokatas 
neturi kliento iš anksto užtikrinti, kokia bus bylos baigtis, bet turi teisę vertinti bylos 
sėkmės galimybes“, o 6.4. p. sakoma, kad „abejodamas ieškinio arba atsikirtimo 

pagrįstumu, advokatas gali priimti tokį pavedimą, bet privalo klientui išaiškinti, kad jo 
reikalavimai gali būti nepatenkinti“. 

 
     

 

 

 
     

Dabar noriu panagrinėti dvi Advokatų profesinės etikos problemas. 
 

 Lojalumas klientui 

 
Ar gali advokatas stoti bylon prieš buvusį savo klientą? 

Lietuvos advokatūros Advokatų taryba sudarė komisiją parengti naują 
Profesinės etikos kodeksą. Darbas jau prasidėjo. Pirmasis klausimas, kuris iškyla yra 

tas, ar reikia rengti naują kodeksą, ar tobulinti (tikslinti ) senąjį. Galvoju, kad reikia 
pasilikti prie ištakų ir tikslinti senąjį.     Be to, pritariu nuomonei, kad Etikos kodekse 
turi būti surašyti principai, o ne taisyklės. Jau žinome, kad niekada į jokias taisykles 

nesudėsime visų gyvenimo situacijų. 
Lietuvos advokatūros Garbės teismo nariai, pirmininkaujant advokatui 

Mindaugui Kukaičiui, jau parengė naują Etikos kodekso projektą. Viena iš normų dėl 
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advokato lojalumo klientui įrašyta ši:  

„Advokatui draudžiama be buvusio kliento sutikimo konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti 
kito asmens vardu ar interesais prieš buvusį savo klientą klausimu ar byloje, kuriuo ar 
kurioje teikė paslaugas buvusiam klientui. Advokatui draudžiama be buvusio kliento 
sutikimo konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti kito asmens vardu ar interesais prieš buvusį 
savo klientą bet kuriuo kitu klausimu ar kitoje byloje bent vienerius [alternatyva dvejus] 
[alternatyva trejus] metus po to, kai pasibaigė advokato ir buvusio kliento profesiniai 
tarpusavio santykiai“. 

 
Ar neatrodytų advokatūra patikimesnė klientams, jei į Etikos kodeksą įsirašytų normą, 
kad advokatui visada draudžiama veikti prieš savo buvusį klientą išskyrus atvejus, kai 

nuo gynybos ar atstovavimo pabaigos  praėjo tiek laiko, kad klientui tai nesukels 
neigiamų emocijų arba pagrįsto įtarimo, jog prieš jį naudojami konfidencialūs duomenys, 

kuriuos jis anksčiau yra patikėjęs advokatui“. Tai visada sprendžia pats advokatas. 
Žinoma, tos normos formuluotė gali būti ir kitokia. Tačiau, mano galva, svarbu tai, kad 
advokatas išlieka lojalus klientui visiems laikams. Tai skamba labai patikimai. Tačiau 

nereikėtų drausti advokatui pačiam nuspręsti, ar gali ir kada jis gali stoti prieš savo 
buvusį klientą. Pavyzdžiui, advokatas teikė teisinę pagalba savivaldybei. Būtų neteisinga, 
kad advokatas metų metais negalėtų stoti prieš tą pačią savivaldybę, nes jos veikla yra 

labai plati. Gi stoti prieš savo buvusį klientą kaip fizinį asmenį reikėtų vengti. 
 

 Sėkmės mokestis 

 
Sėkmės mokestis nepatyrusiam advokatui gali atrodyti patrauklus, tačiau per 

jį galima susikurti daugiau rūpesčių negu lengvos naudos.  
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininkas dr. Leonas Virginijus 

Papirtis yra pasakęs: “Vis dar negalėčiau pasakyti, kokiais kriterijais remiantis galėtų būti 
nustatomas sėkmės mokestis, nes, pavyzdžiui, baudžiamosiose bylose, kuriose nėra 
civilinių ieškinių, jis iš viso nėra įmanomas, juolab, kad daugelis advokatų dirba 
individualiai ir mūsų veikla nėra komercinė ūkinė. Jeigu būtų mano valia, šį mokestį 
uždrausčiau.  O jeigu jau jį leisti, tai tik labai išimtiniais atvejais“                                                                                                   

Viešojoje erdvėje reiškiamas susirūpinimas, kad galimybė imti sėkmės 
mokestį gali virsti per daug dideliu  advokato ir kliento santykių komercializavimu. Mes 

dar ir dar su maloniu jauduliu ir pasididžiavimu skaitome ilgamečio prieškario laikų 
Lietuvos advokatų tarybos pirmininko advokato profesoriaus Petro Leono tekstus. Vieną 
pirmųjų dalykų, kuriuos prof. P.Leonas aptarė, buvo advokato santykiai su klientu. Jis 

sakė:“… koks subtelingas, koks ploniausias dorovingumo siūlais surištas santykis 
susidaro tarp advokato ir jo kliento: pastarasis įtiki advokatui tai savo turto,  tai savo 
garbės, tai savo asmens likimą ir žino, kad advokatas už savo darbo pasekmes 
neatsakys. (...) Jeigu viena pusė šitaip visiškai pasitiki, tai savaime aišku, kad antroji 
pusė turi visai dorovingai pavestąjį darbą įvykdyti“.  Kyla pavojus, kad dėl netinkamai 

taikomo sėkmės mokesčio šie itin subtilūs advokato ir kliento santykiai gali nutrūkti. 
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Vytautas Nekrošius paklaustas 

apie sėkmės mokestį pastebėjo, kad „kai kurie advokatai pradėjo galvoti apie pinigus ir 
tik paskui apie atstovavimą klientui“. 

Sėkmės mokestis vis dar draudžiamas daugelyje Europos kontinentinės teisės 

tradicijų valstybėse. Draudimas ten aiškinamas tuo, kad toks mokestis skatina advokatą 
imtis neteisėtų priemonių, atstovaujant savo klientui, kad tik būtų laimėta byla. Tačiau 

advokatas turi ginti teisiniais argumentais, o ne skatinamas sutarto honoraro, kurį 
lemia bylos baigtis. 

Kalbėtis su klientu apie sėkmės mokestį Lietuvoje leido jau senasis Civilinio 
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proceso kodeksas. Dabar tokia teisė siejama su Advokatūros įstatymo 50 straipsnio 

antrąja dalimi: „Civilinėse bylose, taip pat kai pareiškiamas ieškinys baudžiamojoje 
byloje, leidžiama dėl advokato užmokesčio susitarti taip, kad šio užmokesčio dydis 
priklausytų nuo bylos baigties, jeigu tai neprieštarauja advokatų veiklos principams.“ 

Ši norma nėra aiškiai suformuluota. Reikėtų ilgai aiškintis ir ginčytis, kas tie 

principai ir ar advokatas jų nepažeidė . 
Todėl manau, kad teisūs tie, kurie siūlo Advokatų profesinės etikos kodekse 

išdėstyti ( patikslinti ) tik principines nuostatas, o greta to leisti Advokatų tarybos 

aprobuotus šio kodekso  komentarus. 
Tokiu būdu neatsitrauktume nuo vertybių ir kartu komentaruose šias 

vertybes aptartume pagal visuomenės ir mūsų besikeičiantį požiūrį į jas. 
 
Išvados: 

1. Būtina rengti ne naują Lietuvos advokatų etikos kodeksą, o patikslinti  
       senąjį. 
2. Lietuvos advokatų etikos kodekse formuluoti ne taisykles, o advokatūros 

veiklos principus ir profesijos vertybes. 
3. Reguliariai leisti  Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos aprobuotus 

Lietuvos advokatų etikos kodekso komentarus. 
 
Literatūra:  
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 Lietuvos advokatų etikos kodeksas; 
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 Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija; 

 http://lt.wikipedia.org/wiki/Moral%C4%97 

 Lietuvos advokatų profesinės etikos kodekso projektas, parengtas 

Lietuvos advokatūros Garbės teismo, pirmininkaujant advokatui 
Mindaugui Kukaičiui; 

 http://poziuris.eversus.lt/naujienos/1498 

 Jurgita Grigienė, Paulius Čerka „Advokato atlyginimo priklausomai nuo 

bylos baigties reglamentavimas bei problemos Lietuvoje“ 
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