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Šių metų visuotinis advokatų susirinkimas Lietuvos advokatū-

rai – jubiliejinis. Minime reikšmingą 95-erių veiklos metų sukaktį. 

Nenumaldomai į ateitį skubantis laikas ženklina advokato profesi-

jos patirtį ir brandą. Šie metai paskatino Advokatų tarybą rasti nau-

jų formų advokato darbui, šios profesijos problematikai ir grožiui 

atskleisti. Smagu matyti, kad advokato pašaukimo, misijos suprati-

mo ir prasmės ieškojimo dvasia užsidegė ir Jūsų širdys. Vis daugiau 

ir drąsiau daugelis Jūsų siūlė, rėmė, diskutavo gildijai rūpimais klau-

simais, dalyvavo darbo susitikimuose ir šventėse.

Kažkada Justinas Marcinkevičius ištarė, kad tik atsimenanti kultū-

ra gyva. Lietuvos advokatūros kolektyvinė atmintis, dvasinė mūsų 

korporacijos realybė nukelia į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, ar 

net į pagonybės laikus. Kaip toli galime nueiti! Aišku, ten legizmo 

suvokimas kitoks. Vis dėlto drąsiai galime sakyti, kad teisė vaidina 

reikšmingą vaidmenį ir tų laikų bendruomenėse, vėliau valstybėje. 

Kaip žinoma, naujųjų moderniųjų laikų ištakose mūsų krašte užsi-

suka teismų karuselė: bajorai ir dvasininkai įsitraukia į dvasinį ap-

sėdimą primenančius bylinėjimosi procesus. Toje sumaištyje nuo-

latinių ginčų dalyviams buvo būtina pagalba, kurią suteikti ėmėsi 

tuomečiuose teismuose „košės paragavę“, t. y. įgūdžių ir praktikos 

turintys šalių atstovai. Ten mūsų pradžia.

Mūsų gyvenamas laikas vadinamas „žinių ir technologijų amžiu-

mi“ – žmonės dirba debesyse, sveikinasi elektroniniais laiškais, at-

siskaito virtualia valiuta (bitkoinais), linksminasi ir ilsisi socialiniuose 

tinkluose. Idealiai kompiuterio sustyguota ir nuo jo šviečiančio 

ekrano priklausanti postmoderni visuomenė. Realizuoti futuriz-

mas ir didesnis efektyvumas ir... progresyviai didėjantis vienišųjų 

skaičius. Ar šiose erdvėse ir šiuo laiku reikia advokato profesijos, jo 

paslaugų? Ką reiškia ši konservatyvias vertybes puoselėjanti profe-

sija mobiliam šių laikų žmogui? Drįstu teigti, kad savitos elektroni-

nės raštijos laikais nemažėja teisinės pagalbos poreikis, nes taikus 

būvis – ne individualus atsiribojimas, bet nuolatinės kasdienės pa-

stangos. Tai kūryba ir susitikimai. Tai gebėjimas bendrauti ir kartu  

spręsti problemas. Sambūvio vertę suvokia kiekvienas teisininkas. 

Vis dėlto, kaip jį pasiekti – ne teisėjo ir prokuroro, bet žmogaus gy-

nėjo rūpestis. Tik advokatas žino nuraminimo kelią ir gali jį parody-

ti. Tik mūsų profesijos taikdariai yra ramumo šaukliai. Žiūrėdamas į 

praėjusius metus džiaugiuosi, kad šią misiją vykdėme.

Mūsų korporaciją nuo seniausių laikų kūrė įvairių tautybių, skir-

tingų pažiūrų žmonės: išmintingi profesoriai, dosnūs fundatoriai, 

Vilniaus universitetas, inovatyvus pagalbos reikalingas verslas, 

smalsūs tyrėjai, gyvenimo pamokas gaunantys žmonės, žurnalis-

tai, gausybė kitų kūrybingų žmonių. Šitie susitikimai buvo būtini, 

kad augtume ir tobulėtume. Kad galėtume pasakyti, jog Lietuvos 

advokatūra – ypatinga ir unikali, kad advokato profesijoje suartėja, 

sueina visi kūrybiniai pradai. Tai – pažadėtoji žemė. Didžiai dėkoju 

visiems Lietuvos advokatūrą kūrusiems ir kuriantiems.

Padėkoti norėčiau ir kolegoms Advokatų taryboje – pirmininko pa-

vaduotojai Liudvikai Meškauskaitei, advokatams Renatai Beržans-

kienei, Juozui Čiviliui, Gediminui Dominui, metrui Jonui Kairevičiui, 

Gintarui Pukui, Jonui Saladžiui, Eugenijai Sutkienei, Džiolanai Tar-

vainytei ir Vytautui Zabielai. Jų palaikymas, patarimai, konstruktyvi 

kritika, pagrįstos abejonės ir begalinis užsidegimas leido įgyven-

dinti tai, kas šioje ataskaitoje surašyta.

Kai ims pulti negandos, linkiu, kad turėtumėte į ką atsiremti. Linkiu 

klausytis to pašaukimo balso, tos sielos melodijos, kuri Jus į advo-

katūrą atvedė. Linkiu būti tikriems advokatams.

Stenkimės ir dirbkime kartu.

Advokatų tarybos pirmininkas 

dr. Leonas Virginijus Papirtis

Pirmininko žodis
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1. ADVOKATŲ TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA

2013 m. balandžio 12 d. – 2014 m. gegužės 16 d. 
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1.1. Lietuvos advokatūra: bendroji informacija

2014 m. pasiektas su metais sutampantis advokatų skaičius korporacijoje – 2014 m. kovo 18 d. į Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašą buvo įrašyta 2014 asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį advokatų ir advokatų padėjėjų skaičius kito nedaug: advokatų didėjo, 

advokatų padėjėjų – mažėjo. 2014 m. sausio 1 d. praktikuojančių advokatų sąraše buvo – 1988 advokatai – 100 asmenų daugiau nei 

2013 m. sausį. Apibendrintai galima teigti, kad paskutinius penkerius metus kasmet advokatų gretos pasipildo vidutiniškai apie 80 

naujų kolegų.

Visi Lietuvos advokatai turėjo 811 padėjėjų – 16 jaunųjų pagalbininkų mažiau nei praėjusių metų pradžioje. Nors 2014-aisiais išaugo tiek 

moterų advokačių, tiek vyrų advokatų skaičius, vis dėlto procentine išraiška moterų dalis Lietuvos advokatūroje išliko tokia pati kaip ir 

2013 m. bei buvo 38,18 proc., o vyrų advokatų dalis sumažėjo 0,5 proc. – šios lyties atstovai 2014 m. sudarė 61,82 proc. advokatų pro-

fesinės bendruomenės narių. Ataskaitiniu laikotarpiu 2014 m. kovo 18 d. vyrų skaičius advokatūroje siekė 1245, moterų – 769 asmenis.

Advokatų skaičiaus kitimas 1995–2014 m.

Sk
ai

či
us

2500

2000

1500

1000

500

0

Metai

1995 199919971996 1998 200320012000 20042002 20072005 201020082006 201220112009 2013 2014

490 600 675 748 825 860 928 980 1039 1084
1282

1495 1535 1590 1605 1660 1729 1796 1888 1988

2014 m. sausio 1 d. duomenys



9

ADVOKATŲ TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA

Advokatūros profesinės brandos, korporacijos energijos rodiklis – vidutinis statistinis jos narių amžius. 2014 m. kovo 18 d. duome-

nimis, jauniausias advokatų amžius buvo 26 metai ir tokio amžiaus asmenų korporacijoje buvo du. Ataskaitiniu laikotarpiu Lie-

tuvos advokatūroje praktikavo ir 93 metų sulaukęs advokatas. Šioje amplitudėje vidutinis statistiškai apibendrinto korporacijos 

nario amžius – 46,8 metų. Pagal šį rodiklį Lietuvos advokatai jubiliejiniais advokatūros metais senstelėjo vienerius metus – pernai 

vidutis amžius buvo 45,8 metų. Skaitlingiausia advokatų grupė pagal jų amžių yra jaunesnė už statistinį vidurkį. Tai 39 metų ko-

legos ir jų ataskaitiniu laikotarpiu buvo 88.

Advokatas Antanas Jonikaitis, LJAA valdybos narys

„Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija džiaugiasi ilgamečiu sėk
mingu bendradarbiavimu su Lietuvos advokatūra. Toks bendra
darbiavimas skatina jaunuosius advokatus labiau įsitraukti į visai 
advokatų bendruomenei svarbių klausimų nagrinėjimą, profesi
nį tobulėjimą, gerina tarpusavio socialinius ryšius ir skatina skir
tingų advokatų kartų bendravimą. Tikimės, kad šis bendradar
biavimas prisidės prie sėkmingos Lietuvos advokatūros veiklos“.

Nagrinėjant kelerių metų laikotarpį ir grupuojant advokatų 

amžių dešimtimis pastebėta tendencija, kad iki 2007 m. domi-

navo 41–50 amžiaus grupei priskirtini advokato praktika besi-

verčiantys asmenys: atitinkamai jų skaičius buvo 2003 m. – 308, 

2004 m. – 323, 2005 m. – 365, o 2006 m. – 404. Palyginti pa-

teiktinas jaunesnių 31–40 metų kolegų skaičius: 2003 m. – 206, 

2004 m. – 253, 2005 m. – 294 ir 2006 m. – 390 advokatų. 2007 m. 

šių dviejų „lenktyniaujančių“ amžiaus grupių skaičius susilygina 

(atitinkamų metų sausio 1 d. fiksuojama 410 advokatų, sukaku-

sių 31–40 m. amžių, ir 413 advokatų, kurių amžius – 41–50 m.). 

Nuo 2008 m. skaitlingiausia advokatų amžiaus grupe tapo 

31–40 metų advokatūros nariai, atotrūkis nuo dešimtmečiu 

vyresnių kolegų nuolat didėjo, o 2014 m. šis santykis yra 736 

(31–40 m. amžiaus): 423 (41–50 m. amžiaus).

Vilnius 1187

Kaunas 282

Klaipėda 143

Šiauliai 75

Panevėžys 49

Alytus 35

Marijampolė 17

Mažeikiai 15

Kėdainiai 10

Utena 10

Kiti miestai ≤ 9
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2014 m. kovo 18 d. duomenimis, daugiausiai advokatų, kaip ir 

ankstesniais metais, praktikavo didžiuosiuose šalies miestuose. 

Kituose miestuose ir rajonuose, išskyrus Alytų, praktikavusių 

advokatų skaičius neviršijo 1 proc. visų Lietuvoje praktikavu-

sių advokatų skaičiaus; 35 praktiką turintys Alytaus advokatai 

sudarė 1,74 proc. visų šalies advokatų.

Teisės studentų apklausa: prieš studijas  
studentai labiausiai nori būti advokatais

2013 m. gegužės 27 d. advokatas, buvęs teisėjas Albertas Milinis 
ir Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos prezidentė advokatė 
Dina Adomavičiūtė dalyvavo Nacionalinės teismų administraci
jos, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir dienraščio „Lietuvos 
rytas“ organizuotoje diskusijoje „Kodėl visuomenėje prestižine 
laikoma teisėjo profesija nepopuliari tarp jaunųjų teisininkų?“. 
Diskusijai vadovavo žurnalistas, pretendentų į teisėjus atrankos 
komisijos narys Aurimas Perednis.

Diskusijos pradžioje Teisės studentų ir jaunųjų teisininkų organi
zacijos ELSA atstovė Inesa Chmurec pateikė studentų apklausos 
rezultatus, iš kurių paaiškėjo, kad prieš studijas studentai labiau
siai nori būti advokatais (38,3 proc.), po studijų šis procentas su
mažėja iki 25 proc. Būti teisėjais jauni žmonės nori mažiausiai, ta

čiau po studijų šis noras padidėja tris kartus. Praktiką dažniausiai 
pasirenka 18,8 proc., o teisme – 12,5 proc. respondentų.

Advokatė Dina Adomavičiūtė pažymėjo, kad gabiausi studentai 
nori išbandyti jėgas ir išeina į advokatūrą, nes joje galima išban
dyti save kaip teisininką. Be to, galima greita karjera. Teismuose 
ji trunka ilgiau. Teigiamai vertintos advokatų kontorų investici
jos į jaunus žmones. Advokatas Albertas Milinis atkreipė dėmesį, 
koks procentas pretendentų į teisėjus atrankos komisijos atrink
tų kandidatų yra paskiriami ir dirba teisėjais, bei kvietė jaunimą 
išbandyti ir teisėjo, ir advokato darbą.

Tauragėje, Trakuose ir Šilutėje praktikavo po 9 advokatus. 

Palanga ir Kretinga turėjo po 8 šios laisvosios teisinės profe-

sijos atstovus. Šeši skirtingų Lietuvos regionų miestai turėjo 

po 7 advokatus – tai Druskininkai, Plungė, Raseiniai, Rokiškis, 

Šalčininkai ir Ukmergė. Vienu advokatu mažiau darbavosi Tel-

šiuose ir Molėtuose. Po 5 praktikuojančius advokatus turėjo 

net 5 vietovės – Lazdijai, Prienai, Radviliškis, Varėna ir Vilniaus 

raj. Po 4 kolegas plušėjo Visagine, Kelmėje, Jurbarke, Anykš-

čiuose, Gargžduose ir Ignalinoje.

Po 3 (0,15 proc.)  
advokatus praktikavo

Švenčionyse, Šilalėje, Širvintose, Skuode,  
Ariogaloje, Kaišiadoryse, Kupiškyje, Kuršėnuose

Po 1 (0,05 proc.)  
žmogaus teisių gynėją buvo

Jonavoje, Joniškyje, Biržuose,  
Pasvalyje, Šakiuose, Vilkaviškyje

Savo praktiką turėjo  
po 2 (0,1 proc.) advokatus

Elektrėnuose, Akmenės raj., Alytaus raj., Šakių raj., 
Naujojoje Akmenėje, Pakruojyje, Švenčionių raj., 
Širvintų raj., Šilalės raj., Trakų raj., Zarasuose

Advokatų pasiskirstymas pagal miestus, 2014 m.

Praktikuojančių advokatų skaičius
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Skaičiuojant nuo visų praktikuojančių advokatų skaičiaus, tri-

jose didžiausiose advokatų kontorose 2014 m. kovo 18 d. dir-

bo 131, arba 6,5 proc. advokatų. Tai 18 ir 0,5 proc. daugiau nei 

2013 m. kovo 1 d.

Dalis advokatų korporacijos narių teikė valstybės deleguotą 

viešąją paslaugą – teisinę pagalbą mažas pajamas gaunan-

tiems asmenims. 

2014 m. balandžio 1 d. viešai Teisingumo ministerijos tink la la-

pyje skelbiamais Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

(VGTP) tarnybų duomenimis, iki 2012 m. rugsėjo 1 d. advoka-

tai pagal pirminės teisinės pagalbos teikimo sutartis pirminę 

teisinę pagalbą teikė 3 savivaldybėse: Kauno m., Lazdijų r., Za-

rasų r., o nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. – 2 savivaldybėse: Kauno m. 

ir Lazdijų r. (palyginti 2011 m., 2010 m. advokatai pagal pirmi-

nės teisinės pagalbos teikimo sutartis pirminę teisinę pagalbą 

teikė 3 savivaldybėse, 2009 m. – 4, 2008 m. – 5, 2007 m. – 5, o 

2006 m. – 6.

Antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikę advo-

katai dirbo nuolat, kiti pagalbą teikė prireikus. 2014 m. ba-

landžio 1 d. viešai Teisingumo ministerijos tinklalapyje skel-

biamais VGTP tarnybų duomenimis, teisingumo ministro 

2012 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1R–21 nustatytas advokatų, 
nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičius – 73 

advokatai. 2012 m. pagal su VGTP tarnybomis sudarytas su-

tartis faktiškai dirbo 68 advokatai, nuolat teikiantys antrinę 

teisinę pagalbą (2007 m. tarnybos buvo sudariusios sutartis 

su 64 advokatais, nuolat teikiančiais antrinę teisinę pagal-

bą, 2008 m. – su 70 advokatų, 2009 m. – su 67,93 advoka-

tais, 2010 m. – su 67,2 advokatais, 2011 m. – su 66 advoka-

Advokatų pasiskirstymo 5 didžiuosiuose miestuose kitimas, 2013–2014 m.

35

Advokatų skaičius
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2013 m. ir 2014 m. sausio 3 d. duomenys

tais), iš jų su 32 advokatais, nuolat teikiančiais antrinę teisinę 

pagalbą civilinėse ir administracinėse bylose ((2007 m. su 

tarnybomis buvo sudarę sutartis 26 advokatai, nuolat tei-

kiantys antrinę teisinę pagalbą civilinėse ir administracinėse 

bylose, 2008 m. – 32 advokatai, 2009 m. – 32,65 advokatai, 

2010 m. – 31 advokatas, 2011 m. – 32 advokatai) ir su 36 advo-

katais, nuolat teikiančiais antrinę teisinę pagalbą baudžia-

mosiose bylose (2007 m. VGTP tarnybos buvo sudariusios 

sutartis su 38 advokatais, nuolat teikiančiais antrinę teisinę 

pagalbą baudžiamosiose bylose, 2008 m. – su 38 advokatais, 

2009 m. – su 35,28 advokatais, 2010 m. – su 37 advokatais, 

2011 m. – su 34 advokatais).

2012 m. pagal su VGTP tarnybomis sudarytas sutartis dir-

bo 408 advokatai, prireikus teikiantys antrinę teisinę 
pagalbą (2007 m. pagal su tarnybomis sudarytas sutartis 

dirbo 403 advokatai, prireikus teikiantys antrinę teisinę pa-

galbą, 2008 m. – 374 advokatai, 2009 m. – 376 advokatai, 

2010 m. – 352 advokatai, 2011 m. – 365 advokatai).

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokatas įrodė, 

kad vaiko teisės – nedeklaratyvios

Vilniaus antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros advo-

katas Eimantas Šriupša 2014 m. vasario 11 d. civilinėje byloje 

Nr. 2-372/2014 įrodė, kad vaiko teisės Lietuvoje ginamos ne 

deklaratyviai, bet realiai: Lietuvos apeliacinio teismo teisė-

jų kolegija, nors konstatavo, kad pagrindo atsisakyti grąžinti 

neteisėtai iš Airijos išvežtą vaiką, remiantis Hagos konvencijos 

12 straipsnio 2 dalimi nėra, vis dėlto kolegija vaiko globos tei-

sės nepagrįstai netekusio pareiškėjo prašymą dėl vaiko grą-

žinimo atmetė. Pripažinta, kad pirmosios instancijos teismas 
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Advokatų pasiskirstymas  
pagal miestus (proc.), 2014 m.

 Vilnius
 Kaunas
 Klaipėda
 Šiauliai
 Panevėžys
 Alytus
 Marijampolė
 Mažeikiai
 Kiti miestai, kur advokatų ≤10

2014 m. kovo 18 d. duomenys

59%

14%

10%

7%

4%

2%
2%

1%
1%

Advokatų kontoros pagal jose dirbančių 
advokatų skaičių (proc.), 2014 m.

 31–60 advokatų
 21–30 advokatų
 11–20 advokatų
 7–10 advokatų
 4–6 advokatai
 3 advokatai
 2 advokatai
 1 advokatas

2014 m. kovo 18 d. duomenys 806 (73,81%)

119 (10,90%)

66 (6,04%)

63 (5,77%)
19 (1,74%)

10 (0,92%)
5 (0,46%)

4 (0,37%)

Advokatų skaičius kontorose  
(proc. visų praktikuojančių), 2014 m.

 31–60 advokatų
 21–30 advokatų
 11–20 advokatų
 7–10 advokatų
 4–6 advokatai
 3 advokatai
 2 advokatai
 1 advokatas

2014 m. kovo 18 d. duomenys

163 (7,71%)

117 (5,53%)

142 (6,72%)

152 (7,19%)

298 (14,10%)

806 (38,13%)

198 (9,37%)
238 (11,26%)
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netinkamai taikė proceso teisės normas ir 

neišsiaiškino visų bylai reikšmingų aplinky-

bių, dėl to netinkamai taikė Hagos konven-

cijos 13 straipsnio 2 dalies nuostatas bei 

tuo remdamasis be pagrindo atsisakė šalių 

dukrą grąžinti į Airiją. Vis dėlto pagal byloje 

priimtą teisinį rezultatą teismo nutartis yra 

teisinga, dėl to palikta galioti.

„Savitas paradoksas, kai ginčą laimi neteisėtai 
ir neteisingai pasielgusi šalis  –  toks įspūdis 
gali susidaryti skaitant vadinamąsias vaikų 
grobimo bylas. Būtina atminti, kad teismui 
tenka pareiga priimti sprendimą, geriausią 
tolesnei vaiko gerovei, todėl pirmas įspūdis 
neturėtų apgauti“, – teigia šeimos ir vaiko 
teisių bylų specialistė advokatė Beata Vilienė.

Teisėjų kolegijos vertinimu, mergaitė per 

vienerių metų ir dešimties mėnesių lai-

kotarpį skaičiuojant nuo 2012 m. balan-

džio 14 d. prisitaikė prie naujos fizinės ir 

socialinės aplinkos ir jos pakeitimas nebe-

atitiktų mergaitės interesų. Gyvenant už-

sienio šalyje vaiko erdvė sutapo su jos tėvų, 

o ypač su motinos, su kuria atsižvelgiant į 

vaiko amžių praleisdavo daugiausia laiko, 

aplinka. 

Tai, kad mergaitė fiziškai ir emociškai yra 

prisitaikiusi prie naujos aplinkos, patvir-

tina bendra jos charakteristika, gera psi-

chinė būklė, nuolat kylantis išsivystymo 

lygis, lietuvių kalbos mokėjimas. Kita ver-

tus, mergaitės tėvo asmeninės finansinės 

būklės vertinimas leido teismui prieiti 

prie išvados, kad asmuo neturėtų pakan-

kamai pajamų užtikrinti motinos ir dukros 

bendravimo. Lietuvoje darbą susiradusi 

moteris sudaro sąlygas vaikui bendrauti 

su tėvu. 

Atsižvelgdamas į tai teismas konstatavo, 

kad grąžinus mergaitę iš Lietuvos į tėvo 

gyvenamąją šalį jai reikėtų iš naujo adap-

tuotis ne tik prie fizinės ir socialinės, bet ir 

prie kalbinės aplinkos, kurioje ji atsidurtų.

Aukštesnės instancijos teismas pripažino, 

kad Hagos konvencijoje nustatyti terminai 

»

LIETUVOS ADVOKATŪRAI – 95-ERI

– Lietuvos universitetai kasmet išleidžia
šimtus diplomuotų teisininkų. Jūs, gali-
ma sakyti, esate advokatų jaunosios kar-
tos atstovas, tad įdomu, ar sunku jau-
nam teisininkui rasti savo nišą advokatų
pasaulyje?
T.B.: Kaip advokatas praktikuoju nuo 2002-
ųjų ir galiu patvirtinti, kad nišą rasti sunku.
Reikia įdėti tikrai daug pastangų ir bet kokia
kaina įgyti patirties, nes klientai ateina tik pas
tuos, kurie jos turi. Jie nelinkę rizikuoti. Patirtis
advokato darbe gimdo rekomendacijas: iš
lūpų į lūpas sklinda informacija, kuris advo-
katas geras, o kuris blo-
gas. Čia užsidirbti galima
tik tikrai įgyjant kuo dau-
giau patirties. Taigi kai tos
patirties yra, klientai paten-
kinti, tada jie teisininkus ir
kitiems rekomenduoja.
– O kaip vertinate pasta-
rųjų keliolikos metų ten-
dencijas Lietuvos advo-
katūroje?
T.B.: Pastaraisiais metais
regiu, kad advokato profe-
sija darosi universalesnė.
Advokatai jau gali atsto-
vauti ir tam tikruose valdy-
mo organuose, ir rinkimų
komisijose, gali būti me -
dia toriais. Taigi advokato
pro fesija universalėja. Ir,
ma no akimis, tai nėra bloga praktika. Kitaip
tariant, pradedama suprasti, kad advokatas
veikia kaip rinkos dalyvis. Anksčiau lyg ir
buvo neigiama, kad advokatai yra rinkos
dalyviai, bet tas nuolatinis bandymas mūsų
gildiją „apsaugoti“ nuo rinkos ekonomikos
buvo labai dirbtinis. Juk klientai – tai rinka.
Bet pastaraisiais metais regiu gana pozityvių
permainų: mūsų profesija laisvėja.
– Ką jūs siūlytumėte daryti, kad atmos-
fera advokatų bendruomenėje būtų svei-
kesnė, o įtampos ir kibirkščiavimo būtų
mažiau?
T.B.: Kaip minėjau, nors advokatas ir yra rin-
kos dalyvis, jis visų pirma turi mąstyti, kaip
padėti klientui. Ir tik tada galvoti, kaip užsi-
dirbti pinigų. Iš tiesų dėl savo kolegų ir jų
darbų kartais būna gėda. Klientai pasakoja,
kaip kai kurie mūsų bendruomenės nariai
juos vedžioja už nosies. Aišku, jie nėra profe-
sionalai, taigi išsyk to nesupranta. Bet tikrai

būna, kad kai kurie advokatai prižada klien-
tams nebūtų dalykų, neadekvačiai įvertina
bylos perspektyvas, imasi klausimų, kurių
neišmano. Išeitis iš šios situacijos tik viena:
pirmiausia pradėti galvoti, ar galiu padėti
klientui ir ar galiu tai padaryti gerai, o jau po
to – pinigai. Kitaip tariant, profesionalumas ir
etikos principų laikymasis padarytų advoka-
tų gildiją sveikesnę.
– Visuomenėje vyrauja mitas, kad advo-
katai maudosi piniguose ir kad klientų
niekam netrūksta. O jūs šią nuomonę apie
advokatus galite patvirtinti ar paneigti?

T.B.: Taip, tai stereotipas.
Rea lybė tokia, kad rinka
pastaruoju metu tikrai neau-
ga: žmonių, kuriems reikia
teisinių paslaugų, negali
dau gėti iki begalybės. Eko -
nomika augo lėtai, taigi san-
dorių smarkiai nedaugėjo.
Juolab perkamoji žmonių
galia taip pat nedidėja. Taigi
jie negali sau leisti dažniau
ieškoti teisybės, tai yra
kreip tis į teisininkus. O ad -
vo katų, teisininkų gausėja.
Rinka tiek neauga, kiek pa -
didėja teisininkų skaičius. Ir
čia, žinoma, laimi tas, kuris
dirba geriausiai. Kartu laimi
ir klientas, nes didelė kon-
kurencija gerina advokatų

paslaugų kokybę ir mažina kainas.
– Netrukus bus minimas Lietuvos advoka-
tūros 95-erių metų jubiliejus. Ką ši šventė
reiškia jums, jauniems advokatams?
T.B.: Žinoma, smagu. Smagu tai, kad atsiran-
da tokių iniciatyvų, tokių kaip Jaunųjų advo-
katų asociacija. Ir tai įkvepia norą būti akty-
viems. Būtent mes, jaunieji, kuriame šių die -
nų advokatūrą. Nuo jaunų žmonių iniciatyvos
labai priklauso atmosfera bendruomenėje.
Patyrę advokatai užaugo ir subrendo kitu
laik mečiu, kai nebuvo laisvės, kai buvo ma -
žiau atsakomybės. O mes, jaunieji, viską pra-
dėjome jau nepriklausomoje Lietuvoje, kur
daugiau laisvės ir atsakomybės.

Deja, mes, kaip tauta, vis dar nemokame
būti socialiai aktyvūs, dažniausiai esame
dideli individualistai. Taigi tai, kad mes, jau-
nieji, kuriame ir buriame – jau pilietinės visuo-
menės bruožas. Kitaip tariant, džiugina, kad
pokyčius inicijuojame patys, o ne valdžia. �

INTERVIU

Advokato profesija laisvėja
Visuomenė turi pagaliau suprasti, kad advokatas – toks pat rinkos
dalyvis kaip ir kiti. O advokatai turėtų mažiau galvoti apie pinigus,
daugiau – apie profesionalumą ir etiką. Taip elgtis ragina advokatų
profesinės bendrijos „Bagdanskis iLAW“ vadovaujantysis partneris
advokatas Tomas Bagdanskis.
Audrius Pauža

Advokatas T.Bagdanskis:
„Profesionalumas ir etikos

principų laikymasis advokatų
gildiją padarytų sveikesnę“
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BENDRAS „VEIDO“ IR ADVOKATŲ KONTORŲ PROJEKTAS
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pažeisti dėl netinkamo teisėjo vadovavimo nagrinėjant bylą 

pirmosios instancijos teisme. Pateikti išvadą vėlavo ir užsienio 

vaiko teisių priežiūros tarnyba. Bylą dėl leidimo grąžinti vaiką 

išdavimo sprendęs teismas pažymėjo, kad turėtų būti atnau-

jinta byla dėl santuokos nutraukimo ir vaiko gyvenamosios 

vietos nustatymo. 

Šiame procese vaiko globos netekęs tėvas gali priešieškiniu 

reikšti reikalavimą dėl savo teisės gyventi su vaiku.

Nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d. Advokatų taryba 

gavo 4855 registruotus dokumentus – tai 2853 raštais dau-

giau nei 2012 m. Išsiųsta 1189 raštai – 19 dokumentų mažiau 

nei ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu. 
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1.2. Advokatų tarybos posėdžiai

Nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. gegužės 16 d. įvyko 14 Advo-

katų tarybos posėdžių, kuriuose buvo priimta 10 sprendi-

mų. Per visą 2011–2014 m. XLIX Advokatų tarybos kadenciją 

buvo priimta 19 sprendimų – tai beveik trim ketvirtadaliais 

(14 sprendimų arba 73,7 proc.) daugiau nei ankstesnės 

2008–2011 m. XLVIII Advokatų tarybos kadencijos laikotar-

piu. Sprendimus galite rasti Lietuvos advokatūros interneto 

svetainėje www.advoco.lt (meniu punktas tituliniame pusla-

pyje – Teisinė informacija; papunktis – Savivaldos sprendimai).

Iki 2014 m. balandžio 1 d. į praktikuojančių advokatų sąrašą 

įrašyti 166 asmenys (26 asmenimis daugiau), o į advokatų pa-

Advokatų priesaikos ceremonija

2014 m. balandžio 8 d. transliuotoje „Žinių radijo“ laidos „Atvi
ras pokalbis“ diskusijoje „Ar konkrečios priemonės išgelbės 
Lietuvą nuo korupcijos“ Advokatų tarybos pirmininko pava
duotoja Liudvika Meškauskaitė kalbėjo apie kovos su korupci
ja priemonių veiksmingumą:

„Svarbu, kad kuo daugiau žmonių norėtų gyventi teisingai ir 
sąžiningai. Mentaliteto pasikeitimas Lietuvoje vyksta ir politi
nė valia atsiras, kai žmonės privers ir reaguos į negeroves.“

Laidoje pirmininko pavaduotoja aptarė, kokia yra smulkiojo 
kyšininkavimo reikšmė ir kokios kovos su korupcija priemo
nės veiksmingos. Laidoje taip pat dalyvavo Rūta Mrazauskaitė, 

„Transparency International Lietuva“ teisininkė, Vitalijus Gai
lius, Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas, ir žurnalistas 
Tomas Dapkus.

Advokatų taryba iki 2013 m. kovo 31 d. gavo 276 skundus (72 

daugiau) dėl advokatų profesinės veiklos ir elgesio. Išnagrinėti 

327 skundai ir remdamasi jais Advokatų taryba iškėlė advo-

katams 27 drausmės bylas. Advokatų tarybos nariai labiausiai 

buvo nepakantūs tokiems pažeidimams, kaip antai advokato 

nepriklausomumo principo ir interesų konflikto vengimas bei 

konfidencialios informacijos atskleidimas.

dėjėjų sąrašą – 164 asmenys (9 asmenimis daugiau). Teisingu-

mo ministrui advokato priesaikas davė 194 asmenys.

Iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo išbraukti 48 advo-

katai (7 daugiau nei ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu); su 8 iš 

jų atsisveikinta visam laikui – kolegos Ina Anisina (1966–2013), 

Ovidijus Bujevičius (1954–2014), Genė Čiapienė (1927–2013), 

Vaclovas Jucius (1952–2014), Danutė Kietienė (1947–2013), Vla-

dimiras Kononenko (1954–2014) Valdonė Račiūnienė (1957–

2013) ir Gediminas Valskis (1961–2013) – iškeliavo Anapilin.  Ap-

tariamu ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos advokatų padėjėjų 

sąrašo išbraukta 70 padėjėjų (9 mažiau).

Pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 23 straips-

nio 2 dalį, advokatas Lietuvos advokatūros sprendimu gali 

būti laikinai išbrauktas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašo, jei jis yra įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą 

veiką. Per ataskaitinį laikotarpį, 2014 m. balandžio 1 d. duome-

nimis, įtarimai padarius nusikaltimą pareikšti 25 advokatams ir 

9 advokatų padėjėjams, laikinai, iki išnyks išbraukimo pagrin-

dą sudariusios aplinkybės, yra išbraukti 3 advokatai ir 4 advo-

katų padėjėjai. Per ataskaitinį laikotarpį Advokatų taryba dėl 

nuteisimo panaikino du Advokatų tarybos sprendimus dėl 

asmenų pripažinimo advokatais.

Advokatų tarybos pastebėjimu, praėjusiais metais padi-
dėjo gaunamų skundų dėl netinkamai sudaromos teisinių 
paslaugų sutarties ir įsipareigojimų klientams nevykdymo 
ir keliamų drausmės bylų skaičius. Taip pat išliko tendenci-
ja, kai dalis advokatų nevykdo savo pareigų Lietuvos advo-
katūrai ir nemoka nario įmokų, laiku nepateikia draudimo 
polisų ir medicinos pažymų, taip pat vangiai tobulina  kva-
lifikaciją.

Kita vertus, nemąžta skundų, kai pareiškėjai skundžia prie-
šingos šalies advokatą dėl tikrovės neatitinkančių duomenų 
paskleidimo, šmeižto. Daug skundų, kai pareiškėjai gauna ne-
palankų teismo sprendimą: Advokatų taryba atkreipia dėme-
sį, kad klientui nuo pirmos konsultacijos reikia aiškinti taikios 
baigties naudą, pateikti realų situacijos vertinimą. Gaunama 
priekaištų ir iš teismų dėl advokatų neatvykimo į teismo posė-
dį, neįspėjimą iš anksto ir pan.

Dažnai skundai teikiami, kai tarp pareiškėjo ir advokatūros 
nario susiklosto pareiškėjo netenkinantys civiliniai santy-
kiai – ataskaitiniu laikotarpiu Advokatų taryba tokiais atvejais 
drausmės bylų neiškėlė, tačiau atkreipia dėmesį, kad aukštos 
profesinės reputacijos advokatas visuomeniniuose santykiuo-
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se yra tas, kuriam keliami griežtesni nei vidutines moralės nor-

mas atitinkantys etiketo ir socialinio padorumo standartai. 

2013 m. balandžio 23 d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ 
vyko diskusija „Su kuo eiti į teismą?”

Laidoje aptarta problema, kad šiuo metu galiojantys įstaty
mai numato, jog tik įtariami padarę nusikaltimą asmenys gali 
tikėtis profesionalios advokato gynybos. Stojant į kovą su 
valstybe ar sprendžiant ginčus civilinio proceso tvarka ats
tovauti gali ir aukštojo teisinio išsilavinimo neturintis asmuo. 
Administraciniai teismai netgi priteisia atstovavimo išlaidas 
pagal įgaliojimą teisme dalyvaujantiems asmenims, nors jie 
ne advokatai ar advokato padėjėjai. O būtent šios profesijos 
atstovai paprastai turėtų būti įgalioti pagal pavedimą atsto
vauti teismuose.

Jei administracinėse ir civilinėse bylose asmenims teismuose 
gali atstovauti bet kas, tai kyla pagrįstas klausimas, kam reika
lingi advokatai ir pati Lietuvos advokatūra? Kokie padariniai to, 
kad teisines paslaugas teismuose teikia įmonių atstovai, kurių 
nesaisto jokie advokatams keliami reikalavimai – etika, kvali
fikacijos tobulinimas, draudimas reklamuotis, speciali mokes
čių našta, reikalavimas drausti veiklą profesinės atsakomybės 
draudimu ir kiti?

Lietuvos advokatūra neabejoja, kad geriausiai asmens intere
sai teisme bus apginami tik tada, kai galimybė būti atstovais 
pagal pavedimą bus siejama su aukštojo universitetinio teisi
nio išsilavinimo turėjimu, o teismai formuos praktiką, kad tik 
profesionalus atstovavimas yra atlygintinas. Advokatūros ini
ciatyva parengtos atitinkamos Administracinių bylų teisenos 
įstatymo pataisos. Ar jos padės apsaugoti proceso dalyvius 
nuo nekokybiško atstovavimo?

Laidoje dalyvavo Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pir
mininkas Leonas Virginijus Papirtis, Lietuvos auditorių rūmų 
Audito komiteto pirmininkė Elena Jankevičienė, Mykolo Ro
merio universiteto Teisės fakulteto Europos Sąjungos teisės 
instituto profesorius advokatas Ignas Vėgėlė ir Lietuvos Aukš
čiausiojo Teismo teisėjas Gintaras Goda.

Advokatų taryba savo posėdžiuose sprendė advokatū
ros veiklos reguliavimo klausimus. Per ataskaitinį laiko
tarpį buvo priimti šie teisės aktai:

2013 m. liepos 7 d. sprendimas „Dėl asmens, siekiančio būti 

pripažintu advokatu, dokumentų pateikimo tvarkos“, kuriuo 

apibrėžta administracinė procedūra, padedanti advokato kar-

jeros siekiantiems asmenims susitvarkyti formaliuosius reika-

lavimus.

2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimu pakeista Drausmės komite-

to sudėtis – pirmininkavimo komitetui pareigos ir toliau pati-

kėtos advokatui Jonui Kairevičiui, jį pavaduos advokatė Rasa 

Aurelija Kučinskaitė. Komitetas papildytas administracijoje dir-

bančiais advokatais. Tokiu sprendimu siekiama, kad aukštos 

kvalifikacijos teisininkai, išsamiai atsakydami į nemotyvuotus 

skundus, vykdytų teisinio švietimo funkciją ir taip sumažintų 

nepagrįstų kreipimųsi skaičių. Skundus Drausmės komitete 

nagrinės šie komiteto nariai: advokatė Indrė Panavaitė, advo-

katas Raimundas Lideika, advokatas Anatolijus Svila, advo-

katas Artūras Cibulskas, advokatė Beata Vilienė ir advokatė 

Sandra Ponelienė. Komitetui talkina – advokatūros referentė 

teisininkė Miglė Verbutė.

2013 m. rugsėjo 5 d. sprendimas „Dėl advokatų ir advokatų 

padėjėjų išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių advokatų ir 

advokatų padėjėjų sąrašo“, kuriuo nustatyta tvarka, detalizuo-

janti asmenims privalomus žingsnius prieš jiems pratęsiant 

savo karjerą už Lietuvos advokatūros ribų.

2013 m. spalio 17 d. sprendimas „Dėl advokato teisės į ap-

mokėjimą už suteiktas teisines paslaugas įgyvendinimo“. Šis 

administracinio pobūdžio Advokatų tarybos sprendimas 

pateikia teisinių ir moralinių principų suderinimo rekomen-

dacijas tam atvejui, kai advokato klientas nevykdo sutartinės 

pareigos – atlyginti advokatui už suteiktas paslaugas. Tokiu re-

guliavimu tikimasi sumažinti savo advokatais besiskundžian-

čių klientų skaičių.

2013 m. spalio 17 d. sprendimu sudaryta darbo grupė Lie-

tuvos advokatų etikos kodeksui parengti. Joje sutiko dirb-

ti Advokatų tarybos nariai Juozas Čivilis ir Jonas Saladžius, 

Advokatų garbės teismo pirmininkas Mindaugas Kukaitis, 

advokatė dr. Eglė Matuizaitė. Darbo grupės koordinatoriumi 

paskirtas advokatas, Advokatų tarybos narys Gintaras Pukas.

2013 m. spalio 17 d. sprendimas „Dėl Lietuvos advokatūros 

apdovanojimų ženklų ir regalijų“.

Valdovų rūmuose įteiktos Advokatų tarybos pirmininko rega
lijos ir apdovanojimai

Iškilmingame Lietuvos advokatūros veiklos 95mečiui skirto fo
rumo „Lietuvos advokatūra: vakar, šiandien, rytoj“ vakare, kurį 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose vedė 
Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis ir Advo
katų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė, 
įsteigtos pirmininko regalijos ir įteikti apdovanojimai nusipel
niusiems advokatams.

Advokatų tarybos pirmininko regalijos įsteigtos Advokatų tary
bos 2013 m. spalio 17 d. sprendimu daugelio Europos advokatūrų 
pavyzdžiu. Jos yra nekasdienių pareigų atlikimo ir ypatingų iškil
mių atributai. Regalijos saugomos Lietuvos advokatūroje. Advo
katų tarybos pirmininko regalijos nešiojamos iškilmių, švenčių, 
oficialių priėmimų ar Lietuvos advokatūros renginių metu, kai 
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Advokatų tarybos pirmininkas atstovauja Lietuvos advokatūrai. 
Regalijas pirmininkui Leonui Virginijui Papirčiui įteikė ilgiausiai 
advokato profesijos keliu einantis advokatas Vytautas Zabiela. 
Šia iškilminga proga Advokatų tarybos pirmininkas pakartojo 
advokato priesaikos žodžius ir kaip pirmininkas prisiekė tarnauti 
Lietuvos advokatūrai.

Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškaus
kaitė pagarsino 2013 m. spalio 17 d. Advokatų tarybos spren
dimą, kuriuo patvirtinti Lietuvos advokatūros apdovanojimų 
ženklų nuostatai. Dokumentas skelbia, kad Lietuvos advokatū
ros garbės ženklas skiriamas už reikšmingus darbus Lietuvos 
advokatūrai ir jos narių labui. Jį Advokatų tarybos sprendimu 
gali gauti atlikę svarų indėlį kuriant advokatų kultūrinę, eko
nominę, socialinę ir dvasinę gerovę Lietuvos Respublikos ir už
sienio piliečiai.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai, aktyvų dalyvavimą 
advokatūros savivaldoje ir daugiau kaip keturias dešimtis, 
atiduotas advokato darbui, apdovanotas advokatas PRANAS 
VYTAUTAS GINEIKA.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai ir aiškią pilietinę pozi
ciją atkuriamos Lietuvos laikotarpiu apdovanojimas skirtas 
ilgamečiam žmogaus teisių gynėjui, aktyviam advokatūros 
savivaldos nariui advokatui ISAAKUI KAGANUI. 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai sukūrus Lietuvos advo
katūros emblemą – ant advokatų mantijos nešiojamą skiria
mąjį ženklą, medalį, šalies advokatūros vėliavą ir jų simbolius 
apdovanotas keturių dešimčių advokato praktiką turintis 
advokatas SAVINIJUS KATAUSKAS.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai pelnius advokatų ben
druomenės pagarbą ir išsaugojus advokato profesijos garbę 
sudėtingu laikotarpiu apdovanotas ilgametis Lietuvos advo
katų tarybos pirmininkas advokatas KĘSTUTIS LIPEIKA.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai ir keturias dešimtis metų, 
atiduotų advokato praktikai, apdovanotas advokatas savi
valdos narys ALGIRDAS MATUIZA.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai savo darbais parodžius pi
lietinę drąsą ir poziciją apdovanotas advokatas signataras Lie
tuvos advokatų tarybos pirmininkas KAZIMIERAS MOTIEKA.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai istoriškai svarbiu Lietu
vos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu apdo
vanotas advokatas signataras ČESLAV OKINČIC.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai daugiau kaip pusę am
žiaus atidavus save advokatūrai, už aktyvią ir ramią advokato 
praktiką apdovanotas advokatas KAZYS RAKAUSKAS.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai aktyviai dalyvaujant Są
jūdžio veikloje ir ginant žmogaus teises apdovanota advoka
tė Atkuriamojo Seimo narė ZITA ŠLIČYTĖ.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai ir daugiau kaip pusę am
žiaus trunkančią advokato praktiką, už pilietines viso gyveni
mo iniciatyvas ir parašytas knygas apdovanotas advokatas 

VYTAUTAS ZABIELA.

Salei atsistojus plojimais pagerbti garbaus advokatų vakaro sve
čio Lietuvos advokatūros garbės ženklas už Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybės atkūrimo bylos vedimą įteiktas Aukščiau
siosios tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkui prof. Vytautui 
Landsbergiui. Simbolinį apdovanojimą svečiui įteikė Advokatų 
tarybos pirmininkas.

2013 m. lapkričio 14 d. sprendimas „Dėl Advokatų ir advo-

katų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, kuriuo atsižvelgiant į patiriamas moky-

mų organizavimo sąnaudas ir brangstančias logistinių pas-

laugų išlaidas nustatytas 50 Lt dalyvavimo Lietuvos advo-

katūros organizuojamuose mokymuose įkainis. Naujame 

kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo tvarkos apraše taip pat 

numatomas sklandesnis mokymų organizavimas: nustaty-

ti įmokos sumokėjimo terminai leidžia tiksliau prognozuoti 

mokymų dalyvių skaičių. Įvestas aiškumas dėl asmenų, tapu-

sių advokatais ir įrašytų į Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašą, tačiau neatlikusių advokato padėjėjo praktikos: priva-

lomas jiems išklausyti įvadinis seminaras bus organizuoja-

mas kartą per metus.

2013 m. gruodžio 12 d. sprendimas „Dėl advokato įskaitos 

lapo“. Patvirtinta forma atsižvelgia į Lietuvos advokatūros 

8 straipsnio (Valstybės žinios. 2004, Nr. 50-1632) naują redakciją 

dėl nepriekaištingos reputacijos. Minėtu pakeitimu sušvelnin-

tas iki tol galiojęs absoliutus ribojimas laikyti neturinčiais ne-

priekaištingos reputacijos asmenis, teistus už tyčinę nusikals-

tamą veiką, nesvarbu, teistumas išnykęs ar ne. Reikalavimas 

liberalizuotas pagal nusikaltimo sunkumą nustačius mak-

simalų terminą, kuris turi praeiti po bausmės atlikimo. Toks 

pakeitimas priimtas atsižvelgus į Europos Žmogaus Teisių 

Teisme gautus pareiškėjų R. L. ir R. J. skundus, kuriuose pareiš-

kėjai, remdamiesi Konvencijos 8 ir 14 straipsniais, skundžiasi 

dėl tariamo diskriminavimo ir teisės į privataus gyvenimo 

gerbimą pažeidimo, apribojus teisę verstis advokato veikla 

dėl ankstesnio teistumo.

2014 m. vasario 13 d. sprendimas „Dėl advokato darbo vietos 

ir advokato veikloje naudojamų pavadinimų registravimo 

tvarkos“, kuriuo įtvirtinta, kad advokatų darbo vietos nega-

li būti steigiamos policijos, prokuratūros, teismo patalpose. 

Nustatyta, kad šis reikalavimas netaikomas atbuline data, t. y. 

advokatams, jau įsteigusiems darbo vietą tokiuose pasta-

tuose. Priimta tvarka taip pat nustato Lietuvos advokatūroje 

tvarkomo darbo vietų registro pildymą – sureguliuoti infor-

macijos pateikimo terminai ir procedūra. Tvarka siekiama, kad 
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kiekvienas advokatas sudarytų tinkamas sąlygas profesinei 

paslapčiai saugoti, t. y. kuo geriau būtų užtikrintas kliento pa-

tikėtų duomenų konfidencialumas.

2014  m. vasario 13  d. sprendimas „Dėl kandidatų į Lietuvos 

advokatūros organo narius pateikimo tvarkos“ įvardijo Advokatų 

tarybos valią dėl rinkimų į savivaldos institucijas organizavimo.

2014  m. kovo 13  d. sprendimas „Dėl Advokatų veiklos 

reklamos naudojimo reikalavimų ir kontrolės tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ – po ilgų diskusijų patvirtinti esminiai reikalavimai 

Lietuvos advokatūros įstatymu leistai advokatų reklamai.

Advokatų tarybos pavedimu Lietuvos advokatūros admi
nistracija aiškino advokatų veiklai aktualius klausimus

1. Sulaukus daug paklausimų dėl advokatų ir advokatų pa-

dėjėjų teisės laikinai sustabdyti savo vykdomą individualią 

veiklą, pateiktas laikiną individualios veiklos stabdymą re-

guliuojančio teisės akto aiškinimas: Valstybinės mokesčių 

inspekcijos viršininko įsakymo Nr. VA-27 pakeitimas, kuriuo 

advokatams ir advokatų padėjėjams suteikta galimybė lai-

kinai sustabdyti savo vykdomą individualią veiklą, buvo 

priimtas 2012 m. vasario 29 d. Svarbus mokesčių mokėtojų 

registro administravimo taisyklių 53 punktas, kuriame nuro-

doma, kad „advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai 

motinystės, tėvystės atostogų ir / ar motinystės (tėvystės) pa-

šalpų gavimo laikotarpiu gali laikinai sustabdyti savo vykdo-

Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja  
lygino žurnalistų ir advokatų profesinę paslaptį

2013  m. lapkričio 20  d. Lietuvos advokatūros Advokatų tary
bos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė dalyvavo 

„Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuva tiesiogiai“, kurioje 
aptarė profesinės paslapties reglamentavimą, akcentuodama, 
kokias žmogaus teises tokia norma gina.

2014  m. balandžio 1  d. „Žinių radijo“ studijoje žurnalisto 
Raigardo Musnicko vedamoje laidoje „Atviras pokalbis“ 
vyko diskusija „Advokatams leista reklamuotis. Kokia 
šio sprendimo nauda?“ apie Advokatų tarybos patvir
tintą Advokatų veiklos reklamos naudojimo reikalavimų ir 
kontrolės tvarkos aprašą. Nuo šio dokumento įsigaliojimo 
reklamuoti savo paslaugas gali ir advokatai. Toks vieno iš 
kertinių advokato profesinės etikos reikalavimų liberaliza
vimas – bandymas sukurti atsvarą pranešimams, kurie žada 
greitas skyrybas ar susigrąžintas skolas. Kaip žinoma, kol 
advokatai sąžiningai niekam nesisiūlydavo, agresyvią ir įky
rią teisinių paslaugų reklamą platino asmenys, kurie neturi 
teisės vadintis advokatais.

Laidos vedėjas klausė, ar padidėjęs reklaminių žinučių srautas 
dar labiau nesupainios teisinių problemų turinčių gyventojų? 
Ar advokatų reklama bus tokia pat intensyvi ir agresyvi? Ko
kios ir kam ji atneš naudos?

Diskusijoje dalyvavo Advokatų garbės teismo narys advoka
tas Edmundas Budvytis ir vartotojų teisių srityje besispeciali
zuojanti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės 
katedros daktarė Advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal 
Solutions Lietuva“ advokatė Danguolė Bublienė bei Konku
rencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos skyriaus 
vedėja Erika Lukšė.



19

ADVOKATŲ TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA

mą individualią veiklą AVMI pateikę laisvos formos prašymą 

ir Lietuvos advokatūros, Lietuvos notarų rūmų ar Lietuvos 

antstolių rūmų sprendimą dėl laikino veiklos sustabdymo, 

kuriame nurodyti tokios veiklos sustabdymo terminai ir prie-

žastys. Prašymo forma Registro tvarkytojui neteikiama, laiki-

no veik los sustabdymo laikotarpis registruojamas Registre 

pagal minėtų institucijų sprendimuose pateiktą informaci-

ją, kuri elektroniniu būdu pateikiama Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybai“.

Lietuvos advokatūros nuomone, akivaizdu, kad minėtame 

punkte įtvirtintas baigtinis sąrašas atvejų, kada advokatai 

ir advokatų padėjėjai gali pasinaudoti jiems suteikta teise 

laikinai sustabdyti individualios veiklos vykdymą. Taisyklė-

se numatomi du individualios veiklos laikino sustabdymo 

atvejai:

1) motinystės, tėvystės atostogų metu;

2) motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikotarpiu.

Iš paminėtos teisės normos plaukia, kad advokatai ir advo-

katų padėjėjai gali pasinaudoti jiems suteikiama teise laiki-

nai sustabdyti individualios veiklos vykdymą tik motinystės, 

tėvystės atostogų metu ir / ar motinystės (tėvystės) pašalpų 

gavimo laikotarpiu ir negali išplėsti šių atvejų sąrašo ir teik-

ti prašymus dėl laikino veiklos vykdymo sustabdymo kitais 

taisyklėse nenumatytais atvejais. Pabrėžtina, kad nei profesi-

nės stažuotės, nei pertraukos tarp teismo posėdžių, nei kiti 

panašūs atvejai nėra pagrindas laikinai sustabdyti individualią 

advokatų ir advokatų padėjėjų veiklą.

Lietuvos advokatūra pažymi, kad Taisyklėse numatytų reika-

lavimų paisymas yra kiekvieno teisinį darbą pasirinkusio as-

mens profesinės kompetencijos rodiklis, kuris stiprina institu-

cinį bendradarbiavimą.

Pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advokatams / padė-
jėjams)“) Individualios veiklos vykdymo laikino stabdymo pagrindų 
sąrašas – baigtinis (2013-05-07).

Pakartotinis pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advo-
katams / padėjėjams)“) Priminimas dėl laikino veiklos stabdymo 
(2014-03-15).

2. Į Lietuvos advokatūros Advokatų tarybą kreipėsi viena pro-

fesinė bendrija su prašymu išaiškinti, ar gali advokatų profesi-

nė bendrija steigti viešąją įstaigą kartu su kitais juridiniais / fi-

ziniais asmenimis, kurioje, be kitų paslaugų, bus teikiamos ir 

teisinės paslaugos. Taip pat prašyta atsakyti, ar tokia bendrijos 

advokatų veikla neprieštaraus Advokatūros įstatymui, Advo-

katų etikos kodeksui, advokatų veiklos principams, kitiems 

įstatymams ir teisės aktams.

Dėl advokatų profesinės bendrijos teisės steigti 

viešąją įstaigą atsakyta, kad formaliai advo-

katų profesinei bendrijai nedraudžiama 
būti viešosios įstaigos, užsiimančios teisi-
nių paslaugų teikimu ar kokia nors ūkine 
komercine veikla, steigėju. Vis dėlto, Lie-
tuvos advokatūros nuomone, advoka-
tų profesinės bendrijos kaip steigėjos 
dalyvavimas steigiant juridinį asmenį, 
kuris užsiims ūkine komercine veikla, yra 
nesuderinamas su advokato profesine eti-
ka ir advokato veiklos principais.

Jei būtų steigiama vien teisines paslaugas 
teikianti viešoji įstaiga, tai pažeistų Nesąži-
ningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą.

Dėl advokatų teisės viešojoje įstaigoje teikti teisinę pagalbą 
atsakyta, kad advokatai neturi teisės vykdyti savo profesinę 
veiklą per viešąją įstaigą ar kitokį juridinį asmenį, išskyrus advo-

katų profesinę bendriją. Advokatų profesinės bendrijos advo-

katai turi teisę teikti klientams (įskaitant viešąsias įstaigas) tei-

sines paslaugas tik pagal sudarytas teisinių paslaugų sutartis.

Pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advokatams / pa-
dėjėjams“) Advokatūra pateikia susipažinti su pozicija dėl galimy-
bės advokatų profesinėms bendrijoms steigti viešąsias įstaigas          
(2013-08-14).

2013 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. 649 „Dėl nuomonės pateikimo“.

3. Gavus paklausimą dėl verslo liudijimų kvalifikacijos tobuli-

nimo veiklai naudojimo, atsakyta, kad, Lietuvos advokatūros 

nuomone, advokatas gali užsiimti kvalifikacijos tobulinimo 

ir papildomo mokymo veikla tik tiek, kiek ji gali būti laikoma 

moksline, kūrybine ar pedagogine veikla (t. y. paskaitų skai-

tymas, mokymo seminarų vedimas ir pan.). Dėl to seminarų 

organizavimu, lektorių samdymu ir panašia veikla advokatas 
neturi teisės užsiimti.

Kadangi Lietuvos advokatūra nėra įgaliota aiškinti teisės aktų 
mokesčių teisės srityje, todėl neišsakė pozicijos dėl advokato 
galimybių vykdyti individualią veiklą išsiėmus verslo liudijimą. 
Pažymėta, kad individualiai ar partnerystės pagrindais, neįstei-
gę juridinio asmens, veikiantys advokatai individualią veik lą 

vykdo pagal pažymą. Svarbiausia, kad advokatas vykdytų tik 

tą veiklą, kurią leidžia Advokatūros įstatymas.

Pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advokatams / pa-
dėjėjams“) Dėl advokatų galimybių pagal verslo liudijimą užsiimti 
kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla (2013-11-24).

2013 m. lapkričio 18 d. raštas Nr.854 „Dėl verslo liudijimų kvalifikaci-
jos tobulinimo ir papildomo mokymo veiklai“.
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4. Lietuvos advokatūra parengė atsakymą Europos teisės 

departamentui išsakydama argumentus, kad tam tikros Eu-

ropos Sąjungos teisės normos vartotojų teisių apsaugos sri-

tyje negalėtų būti įgyvendinamos advokatų veikloje. Raštas 

parengtas pritariant Europos teisės departamento prie Lietu-

vos Respublikos teisingumo ministerijos parengtam Lietuvos 

Respublikos pozicijos Europos Sąjungos Teisingumo Teisme 

nagrinėjamoje byloje Šiba, C-537/13, projektui.

Dėl Europos Bendrijų Tarybos 1993 m. balandžio 5 d. direk-

tyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse 

pasisakyta, kad Nesąžiningų sąlygų direktyvos nuostatos ap-

skritai negali būti įgyvendinamos fizinių asmenų, atitinkančių 

vartotojo požymius, santykiuose su advokatais, teikiančiais 

jiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, nes tarp advo-

kato ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos gavėjo ne-

pasirašomos jokios sutartys. Tai lemia, kad Nesąžiningų sąlygų 

direktyvos nuostatų negalima taikyti šių asmenų tarpusavio 

santykiams.

Lietuvos advokatūros nuomone, advokato ir kliento (įskaitant 

fizinius asmenis) santykiams negalėtų būti taikoma Nesąži-

ningų sąlygų direktyvos 7 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal 

kurią asmenys arba organizacijos, pagal nacionalinės teisės 

aktus turinčios teisėtą interesą apsaugoti vartotojus, gali pa-

gal atitinkamus nacionalinės teisės aktus iškelti bylą teismuo-

se arba kompetentingose administracinėse institucijose, kad 

būtų priimtas sprendimas dėl to, ar bendrai naudoti pareng-

tos sutarčių sąlygos yra nesąžiningos, ir galėtų būti pritaiky-

tos tinkamos ir veiksmingos priemonės, užkertančios kelią 

18 2013-08-19 ● VEIDAS

» LIETUVA

„Šiandien jau įprasta, kad reguliariai
vyk  d omos verslininkų apklausos, atlie-

kamos studijos, vertinančios, kuriame regio-
ne ar šalyje verslo aplinka yra palankiausia.
Pasaulio banko ir Tarptautinės finansų kor-
poracijos pateiktoje atnaujintoje verslo sąlygų
palankumo vertinimo ataskaitoje, susumavus
visus rodiklius, „Doing Business 2013“ reitin-
ge Lietuva užima 27 vietą, Estija ir Latvija –
21 ir 25 vietas“, – pokalbį pradeda advokatų
kon toros „Eversheds Saladžius“ vadovaujan-
tysis partneris Jonas Saladžius.

Taigi pokalbis su advokatu.
– Jūsų žiniomis, kaip Lietuva vertinama
pagal verslo sąlygų palankumo indeksus?
J.S.: Pagal kai kuriuos vertinimo kriterijus
Lie tuva atrodo netgi puikiai. Pa vyz  džiui, pa -
gal turto registravimo pa pras  tumą tarp 185
pa saulio šalių už ima me net penktą vietą, pa -
gal sutarčių priverstinio įvykdymo efektyvu-
mą – pakankamai garbingą 14 vietą. Lie tu vo -
je efektyviau nei Estijoje ar Latvijoje spren -
džia mi nemokumo teisiniai klausimai. Atas -
kaitose pabrėžiama, kad Lietuvoje to liau
efektyvinamos importo procedūros, pa -
lengvinta ir sutrumpinta verslo pradžios
procedūra.

Pasaulio ekonomikos forumo
2012–2013 m. ataskaitoje Lietuva pa -
skelb ta 45 konkurencingiausia šalimi
tarp 144 pasaulio valstybių. Ataskai to -
je ge rai vertinamas Lietuvos gyventojų
aukštojo išsilavinimo lygis (26 vieta),
informacinių technologijų raštingumas
(33 vieta). Dažną investuotoją pas mus
vilioja kvalifikuota ir santykinai pigi darbo
jėga.
– O kas investuotojus atbaido?
J.S.: Tenka girdėti, kad investuotojų trūks-
ta, nes neva maža Lietuvos rin ka. Dėl mažos
rinkos nieko negalime pa daryti, nes tai fak-
tas. Bet priežastys tur  būt slypi kitur.
Pir miausia investuo tojai įvardija ma -
žai prognozuojamą ir ne nu spė jamą
mo kesčių sistemą, itin griež tą darbo
santykių reglamen ta vimą. Dėl nuo -
la tinės „optimalios“ mo kes čių sis te  -
mos paieškos jau atbaidėme ne vie ną
investuotoją. Tiesa, šiuo atveju galime pasi-
teisinti valstybės finansų subalansavimo, kri-
zių įvei kimo ar socialinio solidarumo argu-
mentais.

Sunkiai suvokiamas itin dažnas įstatymų ir
jų įgyvendinamųjų teisės aktų kaitaliojimas.
Verslo sektoriui kažin ar priimtina ir tai, kad
žaidimo taisyklės keičiamos jau procesui pra-
sidėjus.

– Jūsų vertinimu, nuolatinis teisės aktų
keitimas – investuotojams būtinybė ar
košmaras?
J.S.: Pavyzdžių toli ieškoti nereikia, Vyriau -
sybės programoje deklaruojama, kad turi būti
didinamas atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimas, remiama atsinaujinančių išteklių
plėtra. Energetikos srityje kažkada buvo pri-
imti teisės aktai remti saulės elektrinių sekto-
rių, naudojant kompensacinius supirkimo
tarifus. Vėliau dar kartą paskaičiuota ir apsi-
galvota – paskubomis buvo priimami teisės
aktai šį saulės elektrinių statybų bumą stabdy-

ti, o vėliau šiam sektoriui durys uždarytos
visam laikui.

Šilumos ir elektros sektoriai taip pat nuo-
lat keičiami. Vienos ilgalaikės strategijos prie-
štarauja kitoms. Ar sulauksime investuotojų į
naujus projektus, kai nėra žinoma, koks lau-
kiamas projekto atsiperkamumas ir investici-
jų grąža? Ar kas apskaičiavo, kokios tokio
kaitaliojimo pasekmės?

Lietuvoje nuolat keisti įstatymus galbūt
tapo įpročiu. Galime pasidžiaugti, kad šių
metų liepos 1 d. pradėjo veikti Lietuvos teis-
mų elektroninių paslaugų portalas, kuris lei-
džia sutaupyti lėšų ir laiko besibylinėjan-
čioms šalims civilinėse, administracinėse ir
administracinių teisės pažeidimų bylose.
Asmuo, pasirinkdamas elektroninį bylos
nagrinėjimo būdą, sutaupo dokumentų ren-
gimo, spausdinimo, siuntimo ar vykimo į teis -
mą išlaidas ir moka ketvirtadaliu mažesnį
žyminį mokestį. Norint susipažinti su bylos
dokumentais, nebereikia niekur eiti – užten-
ka prisijungti ir galima išklausyti teismo po -
sėdžio įrašą.
– Ar darbo santykių reglamentavimas Lie-
tuvoje vis dar yra nepagrįstai griežtas?
J.S.: Gerinti verslo sąlygas trukdo ne pro g -
no zuojamas teisės aktų kaitaliojimas ir
griežtas darbo santykių reglamentavimas.
Europos Ko misija atliko išsamią Lietuvos
ekonominės politikos analizę ir paskelbė
rekomendacijas dėl ekonominės politikos ir
struktūrinių re for mų 2012–2013 m. laikotar-
piu. Eu ropos Ko misijos nuomone, viena sri-
čių, kuriose Lie tuva 2011–2012 m. padarė
mažiausią pa žangą, – darbo santykių lanks-
tumo didinimas.

Didelė pažanga, kad Lietuva yra nurodžiu-
si 2012 m. birželio 30 d. priimtą Darbo ko -
dekso pakeitimą, kuriuo pratęsta galimybė
sudaryti su darbuotoju terminuotą sutartį,

jeigu darbas yra nuolatinis, naujai įsteigtoms
darbo vietoms iki 2015 m. liepos 31 d.

Tačiau jei lyginsime su visais darbo
įstatymų taikomais suvaržymais,
kokių patiria darbdaviai, toks Darbo
ko dek so pakeitimas prilygsta mažam
saldainiui, kuris duodamas dideliam
dram bliui. Juk jau seniai kalbama,
kad reikia liberalizuoti atleidimo iš

darbo nuostatas, įvesti iš tiesų lanksčią
darbo laiko tvarką.
– Vadinasi, argumentas „kitur taip
yra“ – ne visada teisingas?
J.S.: Matyti, kad Lietuvoje iki šiol buvo
aiški tendencija kopijuoti kitų užsienio
šalių atskirų sričių teisinį reglamentavi-

mą, pernelyg nesigilinant, ar tokie teisiniai
implantai Lietuvoje reikalingi, ar jie duos
kokios naudos verslui ir kaip jų įgyvendini-
mas paveiks visą teisės sistemą. Verslui būtų
palankiausia, jeigu Lietuvoje sklandžiai veik-
tų adekvati ir prognozuojama teisinė siste-
ma, atsižvelgiant į gerąją kitų valstybių patir-
tį, o ne aklai kopijuojant vienoje ar kitoje
valstybėje veikiantį modelį. ■

TEISĖ

J.Saladžius: „Pagal kai kuriuos verslo vertinimo
kriterijus Lietuva atrodo netgi puikiai, tačiau
investuotojus dažnai gąsdina nežinomybė“
Dovilė Joneliūnienė

Pasak J.Saladžiaus, Lietuvoje iki šiol dažnai
kopijuojamas užsienio šalių atskirų sričių teisinis

reglamentavimas, pernelyg nesigilinant, ar tokie teisiniai
implantai Lietuvoje reikalingi
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Konkurencija laikoma teigiamu reiškiniu,
turinčiu pozityvų poveikį ir paslaugų, ir

prekių rinkai, naujovių diegimui, efektyvumo
didinimui ir pan. Esama labai įvairių konku-
rencijos apraiškų. Vienas įdomiausių reiški-
nių konkurencinės teisės srityje – valstybių
kon kurencija mokesčiais.

Problemos, susijusios su šiuo reiškiniu, ne
tik Europos Sąjungoje, bet ir tarp ES bei tre-
čiųjų šalių dažnai aptariamos viešose diskusi-
jose ir svarstomos politinių, ekonominių ir
mokslo organizacijų. Tokie svarstymai dažnai
siejami su ES mokesčių politikų derinimo
klausimais. Įdomu tai, kad diskusijos dėl įmo-
nių, įsisteigusių ES teritorijoje, suvienodinto
pelno apmokestinimo skirtingu intensyvumu
vyksta jau keletą dešimtmečių, o pastaruoju
metu jos ypač suaktyvėjo.

Kapitalo nutekėjimas – mokestinio teisin-
gumo paieškos ar paprasčiausias pavydas?

Štai kad ir neseniai viešumoje nuskambė-
jęs klausimas, ar tokių bendrovių, kaip „App -
le“, „Amazon“ ar „Google“, mokesčių naštos
susimažinimas, perkeliant visą ar dalį verslo į
palankesnes mokesčių atžvilgiu jurisdikcijas,
yra teisėtas mokesčių teisės požiūriu. Viena
vertus, šios kompanijos, verslo pasaulio milži-
nės, formaliai nedaro jokių mokesčių įstaty-
mų pažeidimų, tačiau pasinaudodamos gana
sudėtingomis teisinėmis ir mokesčių struktū-
rizavimo schemomis sugeba gerokai suma-
žinti mokesčių naštą. Ar toks dėl mokesčių
atliekamas verslo judėjimas iš vienos valsty-
bės į kitą, siekiant palankesnio apmokestini-
mo klimato, turi būti draudžiamas, traktuo-
jant jį kaip mokesčių vengimą?

Bendra valiutos ir ekonomikos zona savo
pa  matus grindžia laisvu prekių, kapitalo ir
žmo nių judėjimu. Dėl to galima sukurti ben-
drąją vidaus rinką, kuri iš esmės pašalina pro -
ble mas, susijusias su valiutos rizika, muitų bar-
jerais, patekimu į pavienių šalių darbo rinką ir
galimybe investuoti atskirose ES šalyse,
su darančiose bendrą ekonominę ir pinigų
erdvę. Vadovaudamiesi šiais fundamen ta -
liais ES principais, ES įsisteigę vers li nin kai
visiškai teisėtai gali rinktis tą valstybę, kuri
sugeba pasiūlyti palankų apmokestinimo
mechanizmą. Ar tai reiškia, kad kapitalo
nutekėjimą galima sulaikyti tik konkuruo-
jant mokesčiais? Galbūt. Juk kaip rodo
minėtų kompanijų taktika, laimi tos vals-
tybės, kurių apmokestinimo sistema vers-
lui yra patrauklesnė.

“Kova” dėl potencialių
investuotojų

Taigi valstybių konkurencijos mokesčiais
reiš kinį galima apibūdinti ir kaip savotiškos
„ko vos“ apraišką dėl potencialių investuotojų
bei kapitalo, naudojamo konkrečios šalies vys   -
tymuisi. Jei kalbėtume rimčiau, tai į konku -
renciją mokesčiais reikėtų pažvelgti dviem as -
pektais: pirma, visos ES gerovės požiūriu, at -
sižvelgiant į jos tikslus ir politiką, taikomą mo -
kesčių klausimais, o antra – atskirų valstybių
narių aspektu, ypač naujų ES narių, ku rios sie-
kia kaip įmanoma greičiau pasivyti ES lyderes.

Neabejotina, kad mokesčių suderinimas
(harmonizavimas), bendra atskirų šalių poli-
tika šioje srityje ir fiskalinės konkurencijos
ap ribojimas pirmiausia didina ES ekonominį
konkurencingumą. Kita vertus, yra suintere-
suotų valstybių narių, kurios siekia užsitikrin-
ti kaip įmanoma geresnes ekonomines sąly-
gas savo „kieme“ ir dažnai šie atskirų valsty-
bių interesai viršija ES interesus. Šiame kon-
tekste pasiūlytas palankus įmonių apmokesti-
nimas tampa pažangos, inovacijų ir užsienio
investicijų varomąja jėga. Tą gerai iliustruoja

Airijos pavyzdys: kai ji pakeitė savo mokesčių
sistemą, siūlydama geriausias apmokestinimo
sąlygas, iš mažos žemės ūkio valstybės virto
viena ES lyderių ir net buvo vadinama “Keltų
tigru”.

Sąžininga ir nesąžininga
konkurencija

Tai supaprastintas skirstymas, tačiau pasi-
telkus jį lengviau išskirti dvi pagrindines vals-
ty bių konkurencijos mokesčiais formas. Tei -
gia ma (arba sąžininga konkurencija) – il ga lai -
kis, gana lėtas procesas, dažniausiai paremtas
tuo, kad valstybės kaip iniciatorės arba rea-
guodamos į panašius kitų valstybių veiksmus,
mokesčių tarifus mažina laipsniškai, apgalvo-
tai, atsižvelgdamos į ilgalaikius strateginius
tiks lus. Tokia konkurencija apmokestinimo
sri t yje reiškia stabilias mokesčių sistemas ir
aps kritai susijusias su visais investuotojais –
tiek vidaus, tiek užsienio. O tai savo ruož tu
reiškia daugiau pinigų, skirtų investicijoms ir
pažangiųjų technologijų diegimui.

Nesąžininga konkurencija grindžiama
prie šingu principu. Tai labiau pavienių valsty-
bių kryptingi veiksmai, kuriais siekiama trum-
palaikėje perspektyvoje „sugundyti” poten-
cialius užsienio investuotojus iš kitų šalių, pa -
sitelkiant mokesčių naštos mažinimo strategi-
ją, ir taip pritraukti kapitalo į savo teritoriją.
Tai savotiškos įvairių apmokestinimo režimų
„lenktynės”.

Efektyviausias būdas –
kontroliuojama konkurencija

Sąžininga mokesčių konkurencija pati
savaime yra ne neigiamas, o priešingai – tei-
giamas reiškinys. Jo poveikis turi didelę svar-
bą mokesčių mokėtojams. Suprantama, kad
atskiros valstybės narės (ypač mažiau pasitu-
rinčios) ieško tam tikrų sprendimų, leidžian-
čių jų rinkas padaryti patrauklesnes, siekda-

mos maksimaliai panaikinti ekonominius
skirtumus nuo ES lyderių. Tačiau, pažvel-
gus iš ES organizavimo perspektyvos, ne -
kontroliuojama valstybių konkurencija
mo kesčių srityje gali sukelti neigiamų pa -
sekmių visų atskirų valstybių narių biu-
dže tams. Taigi visuomet būtina turėti
omenyje, kad kiekvienos valstybės biu-
džeto esminės pajamos – mokesčių paja-
mos, kurių iškreipimas nesąžiningais bū -
dais gali sukelti ypač skaudžių bei ilgalai-
kių pasekmių visos ES mastu. ■

Valstybių konkurencija mokesčiais:
kaip neperlenkti lazdos
Konkurencija tarp valstybių reformuojant savo mokesčių sistemas gali būti sąžininga ir nesąžininga.
Pasirinkusios nesąžiningą konkurenciją išlošia trumpuoju laikotarpiu, o pasirinkusios sąžiningą – ilguoju.
Andžej Tabero, 
“bnt attorneys-at-law Vilnius”
Vyresnysis asocijuotasis teisininkas

toliau naudoti tokias sąlygas. Motyvuojant advokato profe-
sine paslaptimi, išaiškinta, kodėl advokato sudaromų teisinių 
paslaugų sutarčių sąlygos negalėtų būti tiriamos Nesąžiningų 
sąlygų direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ir 
organizacijų, nes advokatas negalėtų tinkamai atsikirsti nuo 
šių asmenų ir organizacijų „kaltinimų“ sutarčių sąlygų nesąži-
ningumu, nes advokatą tiek įstatymų, tiek etikos normos įpa-
reigoja saugoti advokato profesinę paslaptį. Pažymėta, kad 
advokatų sudaromų sutarčių sąlygų atitiktį nesąžiningoms 
sutarčių sąlygoms gali tikrinti Lietuvos advokatų savivaldos 
institucijos – Advokatų taryba, nagrinėdama ginčus dėl teisi-
nių paslaugų teikimo ar prašymus dėl drausmės bylų iškėlimo, 
Advokatų garbės teismas, nagrinėdamas advokatų draus-
mės bylas, arba teismas. Taip užtikrinama advokato profesinė 
paslaptis. Lietuvos advokatūra pabrėžė, kad to neįmanoma 
užtikrinti vartotojų teisių gynimo organizacijoms suteikus ga-
lių tikrinti sutarčių sąlygų atitiktį nesąžiningoms sąlygoms.

Atsakydama dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spa-
lio 25 d. direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 
dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Par-
lamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos 
Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tary-
bos direktyva 97/7/EB, kai kurių nuostatų (toliau – Direktyva 
dėl vartotojų teisių), Lietuvos advokatūra pažymėjo, kad sun-
kiai suvokiamas atsisakymo teisės įgyvendinimas advokato 
ir kliento santykiuose, ypač kai kalbama apie teisinį atstova-
vimą klientui ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūroje ar 
teismuose. Pastaraisiais atvejais teisinės paslaugos paprastai 

teikiamos iš karto po teisinių paslaugų sutarties sudarymo 
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(klientas ginamas jo atžvilgiu atliekamose apklausose, krato-

se ar kituose procesiniuose veiksmuose, klientui atstovauja-

ma teismo posėdžiuose ir pan.). Paprastai visa paslauga ne-
baigiama per 14 dienų (t. y. per tą terminą, per kurį klientas 
galėtų atsisakyti teisinių paslaugų sutarties su advokatu, jei 
šioms sutartims būtų taikoma Direktyva dėl vartotojų teisių), 
nes dėl teisinių paslaugų teikimo paprastai susitariama tam 
tikriems apibrėžtiems periodams (ikiteisminiam tyrimui, tam 
tikrai bylos nagrinėjimo stadijai (pirmajai, apeliacinei ar kasaci-
nei instancijai) ar visai bylai). Be to, jei Direktyvos dėl vartotojų 
teisių 16 straipsnio a punkto nuostata būtų taikoma kliento ir 
advokato santykiams, būtų sudarytos sąlygos įtariamiesiems 
padarius nusikaltimą piktnaudžiauti sutarties atsisakymo tei-
se, pvz., nebus galima užtikrinti tokių asmenų teisės į gynybą, 
klientui atsisakius sutikti, kad jis praras teisę atsisakyti sutar-
ties, jei paslaugos bus teikiamos iš karto po sutarties sudary-
mo. Neabejotinai tai apsunkintų tam tikrų procesinių veiksmų 
eigą ir būtų vilkinamos bylos, ypač tais atvejais, kai pagal 
procesinės teisės normas gynėjui dalyvauti yra būtina. Pažy-
mėta, kad pagal Direktyvos dėl vartotojų teisių 14 straipsnio 
4 dalies a punkto ii) papunktį vartotojas neįpareigotas mokėti 
už paslaugas, suteiktas per atsisakymo laikotarpį, kai jis aiškiai 
neprašė pradėti teisines paslaugas per sutarties atsisakymo 
laikotarpį. Taigi, jei sutartims būtų taikoma Direktyva dėl var-

totojų teisių ir klientai nesutiktų su paslaugų teikimu per su-

tarties atsisakymo laikotarpį, advokatai nesiryžtų teikti teisinių 

paslaugų taip pat dėl to, kad neužtikrintas šių paslaugų ap-

mokėjimas. Apibendrinta, kad taip atsirastų sąlygos pažeisti 

asmenų teisę į gynybą.

Pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advokatams / padė-
jėjams“) Parengtas raštas Europos teisės departamentui, kad tam 
tikros Europos Sąjungos teisės normos vartotojų teisių apsaugos 
srityje negalėtų būti įgyvendinamos advokatų veikloje (2014-01-20).

2014 m. sausio 6 d. raštas Nr. 6 „Dėl Lietuvos Respublikos pozicijos 
Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamoje byloje Šiba 
C-537/13 pagrindimo“.

5. Per interneto svetainę Lietuvos advokatūrą pasiekė paklau-

simas, ar gali advokatas būti mažosios bendrijos narys. Lietu-

vos advokatūros nuomone, advokatai neturi teisės vykdyti 

savo profesinės veiklos kitomis formomis, negu nustatytos 

Advokatūros įstatyme. Vis dėlto galiojantis reglamentavimas 

nedraudžia advokatui būti privačių juridinių asmenų, įskai-

tant mažąsias bendrijas, dalyviu. Lietuvos advokatūra atkreipė 

dėmesį, kad advokatas savo kaip advokato profesinės veiklos 

negali vykdyti per mažąją bendriją. Tai reiškia, kad advokatas 

turi teisę teikti klientams (įskaitant mažąsias bendrijas) teisi-

nes paslaugas tik pagal tiesiogiai paties advokato ar advoka-

tų profesinės bendrijos (ne mažosios bendrijos!) sudarytas 

teisinių paslaugų sutartis su klientais. Taip pat pažymėta, kad 

Advokatūros įstatyme nenumatyta galimybė advokatui būti 

vienasmeniam valdymo organui. Taigi advokatas neturi teisės 

teikti mažajai bendrijai vienasmenio vadovavimo paslaugų. 

Atsakyme pažymėta, kad Lietuvos advokatų etikos kodeksas 

įpareigoja advokatą visada saugoti profesinę garbę ir orumą, 

nediskredituoti advokato vardo, duotos priesaikos ir teisingu-

mo idėjos.

Pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advokatams / padė-
jėjams) Aktualu advokatams: atsakymas dėl advokato galimybės 
būti mažosios bendrijos nariu (2014-01-20).

2014 m. sausio 23 d. raštas Nr. 69A „Dėl advokato galimybės būti ma-
žosios bendrijos nariu“.

6. Į Lietuvos advokatūros Advokatų tarybą raštu kreipė-

si Lietuvos Respublikos Seimo narys Arvydas Anušauskas, 

prašydamas jam paaiškinti, ar, Advokatų tarybos nuomone, 

advokatų veiklos garantijos, įtvirtintos galiojančiuose teisės 

2013 m. rugpjūčio 29 d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ 
vyko diskusija „Europos teismai: kada ir kaip juose ieškoti 
tiesos?“

Pastaruoju metu teisybės paieškos peržengia nacionalines sie
nas. „Savam krašte pranašu nebūsi“ – šio posakio nesaldžią tie
są savo kailiu patyrė kone kiekvienas teisininkas, kurio priimti 
sprendimai neįtikino teismo ar kitų proceso dalyvių. Nemažai 
atvejų, kai besibylinėjančios proceso šalys taip ir nesurasdavo 
tiesos, nepasiekė teisingumo. Bylininkų ginčai tokiu atveju per
sikeldavo į aukštesnius teismus. Vis dažniau sužinome apie atve
jus, kai teisingumo ieškoma Europos Žmogaus Teisių Teisme ar 
Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Ar toks teisminių proce
sų maratonas tikrai būtinas? Ar Lietuvos advokatai pasirengę 

atstovauti mūsų šalies piliečiams ir verslui tarptautinėse insti
tucijose? Ar į juos kreipiasi klientai iš kitų šalių, turintys teisės 
problemų Lietuvoje? Kokia bylinėjimosi už tėvynės sienų pras
mė ir nauda? Galiausiai, ar Lietuvos advokatai pasirengę globa
lėjančio pasaulio siūlomoms galimybėms – atstovauti KITŲ šalių 
klientams, turintiems teisinių problemų KITOSE šalyse?

Laidoje dalyvavo Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 
pirmininkas dr. Leonas Virginijus Papirtis, Europos Sąjungos 
Bend rojo Teismo teisėjas profesorius habilituotas daktaras 
Vilenas Vadapalas, Žmogaus teisių stebėjimo instituto vyriau
siasis patarėjas Henrikas Mickevičius ir pareiškėjams Europos 
Žmogaus Teisių Teisme atstovaujanti advokatė Advokatų tary
bos pirmininko pavaduotoja dr. Liudvika Meškauskaitė.
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aktuose, nėra per didelės. Atsižvelgdama į tai, kad praeityje 

net keletą kartų buvo iniciuojami Lietuvos Respublikos teisės 

aktų pakeitimai, kuriais buvo siekiama apriboti šias advokatų 

veiklos garantijas, Advokatų taryba pateikė išsamų ir moty-

vuotą atsakymą, kuriame paaiškino, kad advokatui, kaip as-

meniui, dalyvaujančiam įgyvendinant teisingumą, turi būti 

suteiktos garantijos, leidžiančios tinkamai atlikti advokato 

profesines pareigas. Šių garantijų suteikimas negali būti 

laikomas asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimu ar iš-

skirtinio imuniteto turėjimu, nes šios garantijos skirtos ne 

užtikrinti advokatų – kaip asmenų – prioritetines teises, bet 

garantuoti asmenų konstitucinę teisę į teisingą teismą, kurios 

sudedamoji dalis yra asmens teisė turėti nepriklausomą gy-

nėją ir teisės patarėją.

Pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advokatams / pa-
dėjėjams) Advokatų taryba: asmens teisė yra turėti nepriklausomą 
gynėją ir teisės patarėją (2014-03-18).

2014 m. kovo 4 d. raštas Nr. 202 „Dėl advokatų imuniteto“.

7. 2014 m. balandžio 17 d. Lietuvos advokatūra Lietuvos Res-

publikos Seimui išsiuntė nepritarimą Lietuvos advokatūros 

įstatymo pataisoms, kurios leistų papildyti sąrašą asmenų, 

turinčių teisę pretenduoti ir tapti advokatais išlaikius advoka-

tų veiklos organizavimo egzaminą bei sumažinti teisinio dar-

bo stažo reikalavimą teisėjams ir prokurorams, siekiantiems 

tapti advokatais išlaikant advokatų veiklos organizavimo eg-

zaminą.

Lietuvos advokatūra atkreipė ypatingą dėmesį, kad, suma-

žinus advokatams keliamus reikalavimus, nebus užtikrinta 

tinkama asmenų, kurių interesus gins ir jiems atstovaus ne-

pakankamos kvalifikacijos advokatai, teisių apsauga. Pozicija 

grindžiama Teisinės sistemos reformos metmenimis, Konsti-

tucinio Teismo 1996 m. liepos 10 d. nutarimu, 8-ajame Jungti-

nių Tautų kongrese patvirtintų principų dokumentu, Teisingu-

mo Teismo statutu ir Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Atsakyme pažymėta, kad beveik visos ES šalys taiko specifi-

nius profesinio pasirengimo reikalavimus būsimiems advoka-

tams, t. y. arba egzaminą, arba privalomą praktiką, arba abu, 

todėl, Lietuvos advokatūros nuomone, yra pakankama dabar 

galiojanti šios taisyklės išimtis, pagal kurią advokato kvalifika-

cinio egzamino (išskyrus advokatų veiklos organizavimo eg-

zaminą) neprivalo laikyti asmenys, turintys ne mažesnį kaip 

septynerių metų teisėjo darbo stažą, dešimties metų prokuro-

ro darbo stažą, yra teisės krypties socialinių mokslų daktarai ar 

habilituoti daktarai arba kurie buvo išbraukti iš Lietuvos prak-

tikuojančių advokatų sąrašo Advokatūros įstatymo Nr. VIII-811 

24 straipsnio 1, 5 ar 6 punkte nurodytais pagrindais.

Pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advokatams / pa-
dėjėjams“) Lietuvos Respublikos Seimui pateikti raštai dėl posėdžių 
darbotvarkėje atsiradusių klausimų (2014-04-17).

Papildomas pranešimas internete www/advoco.lt (rubrika „Advo-
katams / padėjėjams“) Teisės ir teisėtvarkos komitetas sureagavo 
į Lietuvos advokatūros kreipimąsi: reikalavimų pretendentams į 
advokatus keitimo klausimas atidėtas (2014-04-18).

2014 m. balandžio 17 d. raštas Nr. 311 „Lietuvos Respublikos advo-
katūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-
1268“.

Advokatė Erika Jurgutytė, LJAA valdybos narė

„Lietuvos jaunieji advokatai ir advokatų padėjėjai vertina gali
mybę prisidėti prie Lietuvos advokatūros veiklos puoselėjant 
gilias advokatūros tradicijas ir vertybes. Tvirti komandiniai ryšiai, 
socia linis bendravimas, atvirumas iniciatyvoms padės sukurti sti
prią, ambicingą ir šiuolaikišką advokatūros bendruomenę“.

8. 2014 m. balandžio 15 d. Lietuvos advokatūra išsiuntė Tei-

singumo ministerijai nuomonę dėl reikalavimų advokato dar-

bo vietai panaikinimo ir liudijimo verstis advokato profesine 
veik la atsisakymo. Rašte argumentuotai išdėstyta, kodėl ne-
pritariama Ūkio ministerijos siūlomoms Advokatūros įstatymo 
liberalizavimo pataisoms.

Rašte pažymėta, kad įstatymu nustatyti tik esminiai reika-
lavimai advokato darbo vietai, kurių tikslas – užtikrinti, kad 
advokatas pasirengęs vykdyti savo profesinę veiklą pagal 
visus Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatytus 
principus ir kad bus užtikrintos pagrindinės kliento teisės ir 
advokato veiklos garantijos. Ministerijai paaiškinta, kad iden-
tifikuota ir į registrą įtraukta advokato darbo vieta garantuoja, 
jog nebus pažeista viena iš svarbiausių advokato veiklos ga-
rantijų – poėmio ir / ar kratos atlikimas advokato darbo vietoje 
tik dalyvaujant Advokatų tarybos atstovui. Taip pat reikalavi-
mai advokato darbo vietai yra susiję su klientų ypatingų as-
mens duomenų, komercinių paslapčių ir dokumentų tinkama 
apsauga.

Lietuvos advokatūros nuomone, reikalavimas, kad advoka-
to darbo vietoje būtų užtikrintas korespondencijos priėmi-
mas darbo dienomis, yra glaudžiai susijęs su pareigos priimti 

advokatui siunčiamus procesinius ir kitus su profesine veikla 

susijusius dokumentus – tai vienas iš saugiklių, kad proce-

sas nebūtų vilkinamas. Iškaba, skelbianti, kad asmuo atvyko 

į advokato kontorą, yra būtina siekiant išvengti ypač dažnai 

pasitaikančių situacijų, kai klientas mano, jog bendrauja su 

advokatu, tačiau bendrauja su asmenimis, neturinčiais advo-

kato statuso, ir lieka suklaidintas.
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Rašte pasisakyta ir dėl Advokatūros įstatymo 17 straipsnyje 

numatyto liudijimo išdavimo. Priminta, kad šiuo metu teisės 

verstis advokato veikla suteikimo procedūra skirstoma du 

etapus: sprendimo įrašyti asmenį į Lietuvos praktikuojančių 

advokatų sąrašą priėmimą bei teisės verstis advokato veikla 

liudijimo išdavimą. Teisės verstis advokato veikla liudijimas iš-

duodamas tik po to, kai asmuo nutraukia savo darbo ar tarny-

bos santykius, todėl nustatyta, kad būtent teisės verstis advo-

kato veikla liudijimo išdavimo diena yra laikoma teisės verstis 

advokato veikla suteikimo diena. Asmuo, teikdamas prašymą 

įrašyti jį į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, dažnai dar 

nebūna nutraukęs savo darbo ar tarnybos santykių, nes jis ne-

gali iš anksto žinoti, koks bus Advokatų tarybos sprendimas 

jo atžvilgiu. Dažnai asmenys, tik sužinoję apie teigiamą spren-

dimą dėl jų įrašymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų są-

rašą, nutraukia savo ankstesnius darbo ar tarnybos santykius 

ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą Lietuvos advokatūrai 

iki jam išduodant teisės verstis advokato veikla liudijimą. Taigi, 

atsisakius liudijimo, būtų atsisakyta ir procedūros skirstymo į 

du etapus, o tai sukeltų nepatogumų patiems pareiškėjams. 

Be to, nurodyta, kad liudijimas yra dokumentas, patvirtinantis 

teisės verstis advokato praktika turėjimą (licencija). Šis doku-

mentas labai dažnai naudojamas advokatams dalyvaujant 

viešuosiuose pirkimuose, nes viešųjų advokatų paslaugų pir-

kimų sąlygose numatyta kandidatų pareiga pateikti būtent šį 

liudijimą, todėl jo panaikinimas taip pat sukeltų nepatogumų 

tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek pirkimų dalyviams.

Pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advokatams / padė-
jėjams“) Lietuvos advokatūra išsiuntė nuomonę dėl advokato darbo 
vietos reikalavimų ir liudijimo išdavimo (2014-04-18).

2014 m. balandžio 18 d. raštas Nr. 316 „Dėl Advokatūros įstatymo 
pakeitimų“.
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1.3. Socialinė partnerystė ir institucinis bendradarbiavimas

Advokatė Dina Adomavičiūtė, LJAA prezidentė

„Per pirmuosius kadencijos LJAA metus supratau, kad nėra dviejų atskirų organizacijų – Lietuvos advokatūra ir Lietuvos jaunųjų advo
katų asociacija. Esame vieningi. Iš patirties žinau, kad tiek LJAA, tiek jaunieji advokatai jaučia didelę Lietuvos advokatūros paramą ir 
palaikymą. Tikimės, kad kuo toliau, tuo labiau LJAA nariai įsitrauks į bendrą Lietuvos advokatūros veiklą ir savo jėgomis ir žiniomis 
prisidės prie reikšmingų ir naudingų projektų įgyvendinimo“.

Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013 m. balandžio 20 d. iki 2014 m. balandžio 20 d.) Lietuvos advokatūros institucinis bendradarbia-

vimas vyko Advokatų tarybos vadovams inicijuojant susitikimus su Seimo nariais, ministrais, teismų pirmininkais, rengiant teisės 

aktų projektus ir (ar) teikiant pastabas kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams, organizuojant teisėkūros iniciatyvoms 

būtinus tyrimus.

Viešieji institucinį bendradarbiavimą stiprinantys renginiai pristatomi 1.10 poskyryje aptariant Lietuvos advokatūros socialinės 

atsakomybės projektus ir komunikacijos veiklą.

teisinės pagalbos biudžeto dalis, yra 4,14 lito (1,2 euro). Tai suda
ro 0,01 proc. šalies bendrojo vidaus produkto. Europos Tarybos 
šalių vidurkis svyruoja nuo 7,6 lito (2,2 euro) iki 26,6 lito (7,7 euro). 
Gyventojams dosniausi Skandinavijos šalių, taip pat Jungtinės 
Karalystės ir Šiaurės Airijos teisinės pagalbos biudžetai – vieno 
gyventojo paslaugoms čia tenka 69 litai (20 eurų).

Tyrimo duomenimis, Lietuva kartu su tokiomis šalimis – Airija, 
Vengrija, Gruzija, Armėnija, Bulgarija ir Latvija – atsidūrė tarp tų 
(iš 36), kuriose teisinės pagalbos biudžetai buvo apkarpyti dėl 
ekonominio sunkmečio.

Anglijoje taupymo sumetimais sumažinus 450 mln. svarų teisi
nės pagalbos teikimo civilinės teisės srityje finansavimą, ne tik 
advokatai prarado motyvaciją teikti šias viešąsias paslaugas. Šio
je šalyje jau vykdomas šviečiamasis darbas „kaip pačiam sau ats
tovauti teisme“. Advokatų tarybos nuomone, tokio atstovavimo 
padariniai gali būti tragiški.

Airijoje teisinės pagalbos biudžetas taip pat buvo gerokai su
mažintas. O teisinės pagalbos poreikis padidėjo 93 proc. nuo 
2006  metų. Tai paskatino padidėjusį klientų aptarnavimo lauki
mo laiką ir kokybės sumažėjimą. Airijoje teisinės pagalbos cent
rai pranešė, kad teisinės pagalbos laukimo laikas pailgėjo dau
giau nei 4 mėnesiais ir dabar klientai laukia nuo 5 iki 10 mėnesių.

Dar gilesnės problemos yra Graikijoje, kur buvo įsteigtas atski
ras fondas, siekiant apmokėti advokatų teikiamą garantuojamą 
teisinę pagalbą, bet, deja, dėl mokėjimų sustabdymo memoran
dumo visi mokėjimai už teisinę pagalbą vėluoja jau dvejus metus 
nuo 2010 m. rugsėjo.

Pirmą kartą dalyvaujant sprendimų priėmėjams prie disku-

sijų stalo susėdę VGTP advokatai ir tarnybos ne tik išsakė ar-

gumentuotą kritiką, bet ir ieškojo kompromisinių sprendimų. 

Tarnybų atstovai atkreipė dėmesį, kad didžioji VGTP lėšų dalis 

Problemas iš esmės spręsti pradėta 2013 m. balandžio 16 d. 

Teisingumo ministerijoje vykusia bendra VGTP advokatų ir tar-

nybų apskritojo stalo diskusija „Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos aktualijos“, kurią vedė Rytis Juozapavi-

čius. VGTP advokatai išsakė savo pastabas dėl esamos teisi-

nio reguliavimo sistemos reformavimo, dėl apmokėjimo už 

jų darbą kylančias problemas, apžvelgė patirtų išlaidų kom-

pensavimo klausimus, galimybes tinkamai atstovauti klientui. 

Savo ruožtu Teisingumo ministerijos atstovai paaiškino įsi-

skolinimo ir vėlavimo atsiskaityti problemą bei VGTP tarnybų 

nurodomus advokatų darbo trūkumus – paslaugų kokybę, 

pareigos nepaisymą, kontrolės trūkumą ir kt.

Nacionalinis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
biudžetas – toli nuo Vakarų Europos rodiklio

20130418

Europos Tarybos Europos Komisijos dėl teisingumo veiksmin
gumo (angl. CEPEJ  –  The European Commission of the Efficiency 
of Justice) 2012 m. atliktas tyrimas rodo, kad, palyginti su kitomis 
Europos Tarybos šalimis, Lietuvoje valstybės garantuojamos tei
sinės pagalbos lėšos, tenkančios vienam gyventojui kaip bendro 
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(80 proc.) skiriama advokatų užmokesčiui, likusioji – tarnybų 

administracinėms reikmėms, tačiau šios sąnaudos nėra adek-

vačios tarnybų darbo krūviui. Advokatė Inga Abramavičiūtė 

kritikavo nesprendžiamą įsiskolinimo advokatams problemą, 

mat atsiskaitymai vykdomi einamojo finansavimo lėšomis, o 

tai automatiškai lemia skolą metų pabaigoje, nes nėra mažina-

mas nei paslaugos gavėjų skaičius, nei didinami viešosios pa-

slaugos asignavimai. Advokatų tarybos pirmininko pavaduo-

toja L. Meškauskaitė pasiūlė taupyti administravimo sąskaita.

mokama, nors šis darbas įstatyme taip pat paminėtas kaip 

tas, už kurį papildomas užmokestis nemokamas, tačiau už 

budėjimą – ne. Teisingumo viceministras Giedrius Mozūraitis 

pasisakė už mokėjimo už suteiktas paslaugas (atsiskaitymo už 

veiksmą, bet ne už valandas – tuomet sumažėtų biurokratiz-

mo ir susidarytų prielaidos taikyti efektyvumo matą) schemą. 

Emocijų kėlė faktas, kad Kaune advokatai tarnyboms privalo 

siųsti procesinius dokumentus. Sutarta, kad Teisingumo mi-

nisterija rekomendacijomis išspręs šią situaciją, nes kitų mies-

tų tarnybos apsieina be tokios radikalios kontrolės priemonės. 

Teisingumo ministerijos atstovai turėjo priekaištų, kad Lietu-

vos VGTP neadekvačiai lyginama su Estijos VGTP sistema, nes 

Estijoje advokatūra viso labo atlieka 8 proc. funkcijų, kurias 

vykdo Lietuvos VGTP tarnybos.

Advokatūra pripažino, kad VGTP advokatai privalo tobulintis, 

rinkdami kvalifikacijos tobulinimo balus. Tarnybos siūlė įrašyti 

šį reikalavimą į sutartį, Advokatūra priminė, kad dėl nesurinktų 

kvalifikacijos balų gali būti keliamos drausmės bylos. 

Nepaisant vaisingos apskritojo stalo diskusijos, Lietuvos advo-

katūra ir toliau reguliariai gavo skundus iš advokatų, teikiančių 

antrinę teisinę pagalbą prireikus, dėl vėlavimo mokėti atlygini-

mą už suteiktas paslaugas. Reaguodama Lietuvos advokatūra 

kreipėsi į Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, prašy-

dama informuoti, koks įsiskolinimas advokatams buvo susida-

ręs 2013 m. liepos 1 d. bei kada ir kaip planuojama jį padengti 

ir kokių žingsnių bus imamasi siekiant užtikrinti problemos 

išsprendimą ateinančiais 2014 metais.

2013 m. birželio 28 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 

vadovai – pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis ir pirmininko 

pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė – dalyvavo Peticijų komi-

sijos posėdyje Vyriausybėje, kur buvo nagrinėjama advokato 
Valdo Falkausko peticija dėl valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos apmokėjimo reguliavimo. Advokatų 

tarybos atstovai pritarė ir palaikė advokato išdėstytą poziciją, 

kritikuojančią teisinį reguliavimą, kuriuo įtvirtinama valstybės 

galia vienašališkai spręsti dėl advokatų, kurie teikia antrinę 

teisinę pagalbą prireikus, užmokesčio dydžio. Esama sistema 

ydinga tuo, kad taip įstatymų leidėjas nustato teisinius advo-

katų ir valstybės institucijų pavaldumo santykius bei neužti-

krina Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme numatytų 

advokato veiklos garantijų.

Peticijų komisija (bendru sutarimu) pasiūlė Lietuvos Respub-

likos Vyriausybei netenkinti Valdo Falkausko peticijoje išdės-

tytų reikalavimų ir siūlymų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

pritarė Peticijų komisijos išvadai netenkinti Valdo Falkausko 

Diskusijoje aptartas ir valstybės bendravimo su advokatais mo-

delis – reikalavimų ir atsikirtimų metodas nelaikytinas sutartinio 

bendravimo išraiška – sutarta, kad dėl geresnių sąlygų turi būti 

deramasi ir advokatai turi būti kviečiami į dialogą. G. Mozūrai-

tis pabrėžė, kad VGTP advokatas yra paslaugos teikėjas, kurį 

samdosi valstybė. VGTP sistemoje nė vienas advokatas nedaly-

vauja prievarta, todėl advokato savarankiškumo principas nėra 

pažeidžiamas. Advokatai pripažino, kad vienašališko adminis-

tracinio reguliavimo iš Teisingumo ministerijos ir VGTP tarnybų 

sumažėjo ir tokių dalykų, jog VGTP tarnybų direktorių įsakymais 

būtų pateikiami įpareigojimai, belikę Kaune ir Šiauliuose.

Budėjimų apmokėjimo savaitgaliais klausimas virto diskusija 

dėl teisės normos – p a p i l d o m a s užmokestis nemoka-

mas (11 str. 9 d.) – aiškinimo. Dauguma tarnybų argumenta-

vo, kad už budėjimą mokėti nereikia, jei nebuvo iškvietimo 

į procesinius veiksmus. L. Meškauskaitė pabrėžė, kad budė-

jimas yra privataus gyvenimo suvaržymas, tačiau sutiko, jog 

turi būti mokama mažiau nei dalyvaujant procese ir šis laikas 

turi būti išskaitomas iš privalomų išdirbti 40 valandų. Tarnybų 

atstovai priminė, kad už budėjimą nemokama, nes advokatai 

gauna įrengtą darbo vietą, garantuotą teisinės paslaugos už-

sakymą, o tai, Advokatūros nuomone, ir laikytina pavaldumo 

santykio požymiu. Vis dėlto tarnybų ir Teisingumo ministeri-

jos atstovai nesugebėjo atsakyti, kodėl už išvados pateikimą 

Susitikimas Teisingumo ministerijoje
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peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų dėl įstatymų įgy-

vendinamųjų teisės aktų, reguliuojančių mokėjimą advoka-

tams, teikiantiems antrinę teisinę pagalbą, pakeitimo.

2013 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos advokatūra gavo Teisingumo 

ministerijos atsakymą, kuriuo informuojama, kad valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos vėluoja išmokėti 

užmokestį advokatams už suteiktą antrinę teisinę pagalbą dėl 

kreditorinio įsiskolinimo, susidariusio ankstesniais metais, Lie-

tuvos Respublikos XV Vyriausybei neskyrus pakankamo finan-

savimo dėl sunkios valstybės ekonominės padėties. Teisingu-

mo ministerija taip pat informavo, kad imsis visų įmanomų 

priemonių susidariusio kreditorinio įsiskolinimo padengimo 

klausimui spręsti.

Teisingumo ministerija pripažino, kad 2013 m. liepos 1 d. vals-

tybės įsiskolinimas VGTP advokatams siekė 2,756 tūkst. litų. 

Rašte taip pat paminėta, kad po teisingumo ministro rašto Fi-

nansų ministerijai ir susitikimo su Vyriausybės vadovu 2014 m. 

VGTP finansuoti bus skirta papildomai 2,500 tūkst. litų.

2013 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos advokatūra informavo visuo-

menę, kad daugėja advokatų, prašančių atidėti mokesčius.

„Norėdami žinoti tikrąją žmonių padėtį, kreipėmės į „Sodrą“, ir 
matome, kad prašančių atidėti mokesčius advokatų skaičius iš
augo veik 20 kartų – nuo 15 asmenų 2008 metais iki 262 asmenų 
2012 metais“, – sako Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja 
Liudvika Meškauskaitė. Pasak Lietuvos advokatūros pirmininko 
pavaduotojos, kelia nerimą, kad tokius prašymus teikia ir didžių
jų Lietuvos miestų bei vis jaunesnio amžiaus ir didesnes metines 
pajamas turintys advokatai.

Antai, 2008 m. atidėti socialinius mokesčius prašė per 

65 metus perkopę advokatai, kurių metinės pajamos nevir-

šijo 18 tūkst. litų, o 2012 m. vis daugiau darbingo amžiaus 

(84 – 45–55 metų; 75 – 35–45 metų ir 47 iki 35 metų) advo-

kato profesijos atstovų siekia nukelti atsiskaitymo su „Sodra“ 

datą. Socialinius mokesčius prašo atidėti ir tie, kurių vidutinės 

mėnesio pajamos 3–4 tūkst. litų.

Ilgainiui atlyginimo iš valstybės už suteiktą valstybės garan-

tuojamą teisinę pagalbą laiku negaunantys advokatai tam-

pa opia socialine problema. Taip yra dėl to, kad valstybinio 

socialinio pensijų draudimo stažas skaičiuojamas įvertinant 

pajamas, nuo kurių buvo mokėtos ar turėjo būti mokėtos 

privalomos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos. 

Jei asmens uždarbis ir kitos pajamos per kalendorinius me-

tus yra mažesnės už minimalaus darbo užmokesčio sumą, tai 

proporcingai mažesnis apskaičiuojamas asmens tų metų sta-

žas. Lietuvos advokatūrai yra žinoma atvejų, kai dėl laiku ne-

išmokėto atlyginimo už suteiktas paslaugas advokatei buvo 

apskaičiuotas mažesnis darbo stažas ir atitinkamai paskirta 

mažesnė pensija.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respub
likos Vyriausybės nutarimo „Dėl advokatams už antri
nės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo 
užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 
redakcija. Pakeisto teisinio reguliavimo tikslas – nustatyti 

efektyvesnę užmokesčio už antrinės teisinės pagalbos tei-

kimą mokėjimo tvarką, tikslesnį taisyklių taikymą ir įstatymo 

nuostatų dėl advokatų padėjėjų paslaugų apmokėjimo įgy-

vendinimą. Nors nominali bazinio dydžio vertė nekito, vis 

dėlto reguliavimo patikslinimu sudarytos galimybės kiekvie-

nais metais įvertinti praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją 

(skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidu-

tinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kiti-

mui turinčių poveikį veiksnių įtaką bei atitinkamai peržiūrėti 

užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinį dydį. Naujoje 

redakcijoje įtvirtinta, kad peržiūrėtas bazinis dydis negali būti 

mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės 

pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė.

Nutarime taip pat įtvirtinta faktinio antrinės teisinės pagalbos 

teikimo laiko sąvoka, ja siekta užtikrinti aiškesnį taisyklių nuos-

tatų taikymą. Faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo lai-

kas – tai advokato procesiniams veiksmams atlikti skirtas laikas:

• konsultacijoms teikti,

• susipažinti su bylos medžiaga,

• įrodymams rinkti,

• procesiniams dokumentams rengti,

• dalyvauti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvar-

ka, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo spren-

dimas, institucijų posėdžiuose,

• dalyvauti teismo posėdžiuose,

• taip pat atlikti pagalbinius veiksmus skirtas laikas:

– pranešimams dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo 

nutraukimo ar pabaigimo rengti,

– išvadoms dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar 

neteikimo rengti,

– prašymams dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dy-

džio apskaičiavimo rengti,

– taip pat laukti teisminėse ir kitose institucijose, kurio-

se atliekami procesiniai veiksmai,

– kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar proce-

sinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal.
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Advokatų, teikusių prašymus dėl mokesčių atidėjimo 2008–2012 m., 
suvestinė pagal grupes
ADVOKATŲ TEIKUSIŲ PRAŠYMUS DĖL MOKESČIŲ ATIDĖJIMO 2008 m. - 2012 m. SUVESTINĖ PAGAL GRUPES

pagal lytį pagal amžių pagal metinių pajamų dydį pagal registracijos vietą

2008
Moterys 4 35m - 45m 2  iki 18000 Lt   11 1 VSDFV UTENOS SKYRIUS      
Vyrai 11 45m - 55m 3 18000 - 36000 Lt 1 1 VSDFV KAUNO SKYRIUS       

15 55m - 65m 1 1 VSDFV MARIJAMPOLĖS SKYRIUS

virš 65m 9 12 VSDFV VILNIAUS SKYRIUS    
15 12 15

2009 (1 nepatenkintų arba netvarkytų prašymų)
Moterys 10 iki 35m 3 iki 18000 Lt 8 2 VSDFV UTENOS SKYRIUS      
Vyrai 12 35m - 45m 5 18000 - 36000 Lt 2 1 VSDFV ALYTAUS SKYRIUS     

22 45m - 55m 7 36000 - 54000 Lt 4 1 VSDFV KLAIPĖDOS SKYRIUS   
55m - 65m 3 54000 - 72000 Lt 1 3 VSDFV MARIJAMPOLĖS SKYRIUS

virš 65m 4 15 VSDFV VILNIAUS SKYRIUS    
22 15 22

2010 (2 nepatenkintų arba netvarkytų prašymų)
Moterys 34 iki 35m 16  iki 18000 Lt   37 1 VSDFV MAŽEIKIŲ SKYRIUS                         
Vyrai 54 35m - 45m 28 18000 - 36000 Lt 37 3 VSDFV UTENOS SKYRIUS                           

88 45m - 55m 30 36000 - 54000 Lt 3 2 VSDFV ALYTAUS SKYRIUS                          
55m - 65m 10 54000 - 72000 Lt 2 1 VSDFV PANEVĖŽIO SKYRIAUS KUPIŠKIO SKYRIUS      

virš 65m 4 1 VSDFV MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS VILKAVIŠKIO SKYRIUS
88 79 1 VSDFV ŠIAULIŲ SKYRIAUS RADVILIŠKIO SKYRIUS     

1 VSDFV PANEVĖŽIO SKYRIUS                        
19 VSDFV KAUNO SKYRIUS                            

2 VSDFV KLAIPĖDOS SKYRIAUS PALANGOS SKYRIUS      
4 VSDFV KLAIPĖDOS SKYRIUS                        
4 VSDFV ŠIAULIŲ SKYRIUS                          
1 VSDFV ŠIAULIŲ SKYRIAUS KELMĖS SKYRIUS          
3 VSDFV MARIJAMPOLĖS SKYRIUS                     
2 VSDFV MAŽEIKIŲ SKYRIAUS PLUNGĖS SKYRIUS        

44 VSDFV VILNIAUS SKYRIUS                         
89

2011 (2 nepatenkintų arba netvarkytų prašymų)
Moterys 86 iki 35m 38  iki 18000 Lt   87 5 VSDFV MAŽEIKIŲ SKYRIUS                   
Vyrai 134 35m - 45m 65 18000 - 36000 Lt 62 5 VSDFV UTENOS SKYRIUS                     

220 45m - 55m 72 36000 - 54000 Lt 25 12 VSDFV ALYTAUS SKYRIUS                    
55m - 65m 31 54000 - 72000 Lt 29 1 VSDFV PANEVĖŽIO SKYRIAUS PASVALIO SKYRIUS
virš 65m 14 virš 72000 Lt   2 1 VSDFV PANEVĖŽIO SKYRIAUS BIRŽŲ SKYRIUS   

220 1 VSDFV PANEVĖŽIO SKYRIAUS KUPIŠKIO SKYRIUS
205 2 VSDFV MAŽEIKIŲ SKYRIAUS TELŠIŲ SKYRIUS   

1 VSDFV ŠIAULIŲ SKYRIAUS JONIŠKIO SKYRIUS  
3 VSDFV PANEVĖŽIO SKYRIUS                  

34 VSDFV KAUNO SKYRIUS                      
7 VSDFV KLAIPĖDOS SKYRIAUS PALANGOS SKYRIUS

17 VSDFV KLAIPĖDOS SKYRIUS                  
17 VSDFV ŠIAULIŲ SKYRIUS                    

1 VSDFV ŠILALĖS SKYRIAUS TAURAGĖS SKYRIUS  
3 VSDFV MARIJAMPOLĖS SKYRIUS               
2 VSDFV MAŽEIKIŲ SKYRIAUS PLUNGĖS SKYRIUS  

108 VSDFV VILNIAUS SKYRIUS                   
220

2012 (15 nepatenkintų arba netvarkytų prašymų)
Moterys 108 iki 35m 47  iki 18000 Lt   78 5 VSDFV MAŽEIKIŲ SKYRIUS                   
Vyrai 154 35m - 45m 75 18000 - 36000 Lt 29 12 VSDFV UTENOS SKYRIUS                     

262 45m - 55m 84 36000 - 54000 Lt 12 15 VSDFV ALYTAUS SKYRIUS                    
55m - 65m 43 54000 - 72000 Lt 7 2 VSDFV PANEVĖŽIO SKYRIAUS BIRŽŲ SKYRIUS   
virš 65m 13 virš 72000 Lt   2 1 VSDFV PANEVĖŽIO SKYRIAUS KUPIŠKIO SKYRIUS

262 1 VSDFV MAŽEIKIŲ SKYRIAUS TELŠIŲ SKYRIUS   
128 2 VSDFV ŠIAULIŲ SKYRIAUS JONIŠKIO SKYRIUS  

9 VSDFV PANEVĖŽIO SKYRIUS                  
43 VSDFV KAUNO SKYRIUS                      

7 VSDFV KLAIPĖDOS SKYRIAUS PALANGOS SKYRIUS
17 VSDFV KLAIPĖDOS SKYRIUS                  
14 VSDFV ŠIAULIŲ SKYRIUS                    

1 VSDFV ŠIAULIŲ SKYRIAUS KELMĖS SKYRIUS    
1 VSDFV ŠILALĖS SKYRIAUS TAURAGĖS SKYRIUS  
5 VSDFV MARIJAMPOLĖS SKYRIUS               
3 VSDFV MAŽEIKIŲ SKYRIAUS PLUNGĖS SKYRIUS  

124 VSDFV VILNIAUS SKYRIUS                   
262
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Nustačius maksimalų skiriamą laiką susipažinti su vieno doku-

mentų bylos tomo medžiaga bei kelionei į antrinės teisinės 

pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal 

skirto laiko normatyvus, sudarytos sąlygos objektyviai apskai-

čiuoti faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką.

Įtvirtinus administracinių pažeidimų bylose proceso atnauji-

nimą kaip atskirą procesinį veiksmą, išspręsta valstybės garan-

tuojamos teisinės pagalbos tarnyboms dažnai kylanti mokėji-

mo už šį veiksmą problema.

Įsigaliojus naujai taisyklių redakcijai mokama ir už 80 valandų 

teismo posėdžių metu viršijantį darbo laiką.

2013 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos advokatūroje gautas Valstybi-

nės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos (VMI) raštas dėl advokatų skolų, jame nurodoma, 

kad kai kurie advokatai netinkamai vykdo savo mokestines 

prievoles ir dėl to turi nesumokėtų mokesčių ir su jais susijusių 

sumų nepriemoką. Bendra advokatų mokestinių nepriemokų 

suma, be mokestinės nepriemokos, dėl kurios yra sudarytos 

mokestinių paskolų sutartys, sudaro 2,3 mln. litų. Lietuvos 

advokatūra ėmėsi aktyviau tarpininkauti sprendžiant advoka-

tų mokestinių nepriemokų valstybei ir valstybės įsiskolinimo 

už antrinę teisinę pagalbą klausimus: informavo skolų turin-

čius advokatus, parašė apie valstybės įsiskolinimą Valstybinei 

mokesčių inspekcijai, organizavo suinteresuotųjų šalių pasita-

rimą šiuo klausimu Teisingumo ministerijoje.

2014 m. sausio 28 d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ vyko 
diskusija „Kiek laukti vėluojančio atlyginimo?” Apie neatsi
skaitymo už darbą problemą kalbėjo Lietuvos Respublikos vy
riausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis, Lie
tuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinio direktoriaus 
pavaduotojas Vaidotas Levickis, Lietuvos advokatūros Advokatų 
tarybos pirmininko pavaduotoja dr. Liudvika Meškauskaitė ir 
darbo teisės ekspertas Mykolo Romerio universiteto Verslo tei
sės katedros docentas advokatas Justinas Usonis.

Laida organizuota po to, kai Teisingumo ministerija sausio vi
duryje išplatino pranešimą, kad šiais metais gerokai padidintas 
finansavimas valstybės garantuojamai antrinei teisinei pagalbai. 
Šiai viešajai paslaugai, kurią nepasiturintiems gyventojams teikia 
advokatai, bus skirta beveik 18 su puse milijono litų – 4 su puse 
milijono litų daugiau negu pernai. Taip iš mirties taško tikimasi 
pajudinti milijoninio valstybės įsiskolinimo advokatams prob
lemą  –  visą sunkmetį kasmet valstybė antrinę teisinę pagalbą 
teikiantiems advokatams buvo skolinga apie 3 milijonus litų ne
išmokėtų atlyginimų.

Advokatai ieško taikesnių būdų išspręsti problemas, nesibylinėja 
su valstybe dėl savo uždirbtų pinigų, kaip valstybės tarnautojai 
ar teisėjai, tačiau situacija, užuot susitvarkiusi, aštrėja.

Darbo užmokesčio negauna ne vien advokatai. Skolų kamuoja
ma Vilniaus miesto savivaldybė neatsiskaito su kiemsargiais. Su 
vėluojančio darbo užmokesčio problema susiduria ir privačiose 
įmonėse dirbantys samdomi darbuotojai. Neišmokant darbo 
užmokesčio, iš atlygio išskaitomų mokesčių negauna ir „Sodra“ 
bei Valstybinė mokesčių inspekcija. Taip žmonės praranda savo 
socialines garantijas, gyventojams dėl uždelstų mokėjimų skai
čiuojami delspinigiai.

Ar normalu, kai valstybė nemoka atlyginimo? Ar dažnai priva
tūs darbdaviai neatsiskaito už darbą? Kaip elgtis, jei atlyginimas 
vėluoja? Ir kiek laukti vėluojančio atlyginimo? Kokios galimybės 
atgauti uždirbtus, bet laiku neišmokėtus pinigus? 

Dėl nevykdomų pažadų išspręsti atsiskaitymo su VGTP 

advokatais problemą 2014 m. sausį su teisingumo ministru 

susitiko Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus 

Papirtis. Jis buvo patikintas, kad 2014 m. bus skirta daugiau 

asignavimų ir nemokėjimo klausimas turėtų būti išspręstas. 

Advokatų tarybos pirmininkas atkreipė dėmesį, kad, Lietuvos 

advokatūros ir VGTP advokatų nuomone, išspręstos dar ne 

visos problemos.

2014 m. sausio 20 d. Teisingumo ministerija pranešė, kad padi-

dintas finansavimas valstybės garantuojamai antrinei teisinei 

pagalbai. Šiemet valstybės garantuojamai teisinei pagalbai 

skirta 18,44 mln. litų, t. y. beveik 4,5 mln. litų daugiau negu 

praėjusiais metais.

Primintina, kad lėšos, skirtos antrinei teisinei pagalbai, gerokai 

buvo sumažintos 2009 m., kai Lietuvą ištiko ekonominė krizė. 

Pavyzdžiui, 2008 m. šiai pagalbai buvo skirta 15,55 mln. litų, o 

2009 m. – 13,245 mln. litų. Panaši suma (apie 13 mln. litų) buvo 

skirta ir vėlesniais šalies ūkio recesijos metais.

Teisingumo ministerija pažymėjo, nors finansavimas buvo 

smarkiai sumažintas, tačiau antrinės teisinės pagalbos teiki-

mas nepasiturintiems asmenims tik didėjo. Dėl ekonominės 

krizės padaugėjo advokatams darbo atstovaujant žmonėms 

teismuose nagrinėjant darbo ginčus (dėl atleidimo iš darbo, 

sumažinto atlyginimo), bylose dėl negrąžintų paskolų ir var-

tojimo kreditų. Per tuos metus taip pat padaugėjo būtinojo 

gynėjo paskyrimo baudžiamosiose bylose atvejų.

Dėl padidėjusios teisinės pagalbos apimties ir sumažinto 

biudžeto advokatams, teikiantiems antrinę teisinę pagalbą, 

2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, buvo susidaręs 3,769 mln. 

litų kreditorinis įsiskolinimas.

2014 m. sausio 24 d. Teisingumo ministerijoje vyko susitikimas, 

kuriame aptarta mokestinių nepriemokų atidėjimo, taip pat 

šių nepriemokų ir advokatui valstybės nesumokėto užmo-
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kesčio už antrinę teisinę pagalbą įskaitymo galimybės ir me-

chanizmo nustatymo klausimai. Susitikime dalyvavo Lietuvos 

advokatūros ir Teisingumo ministerijos vadovai, Valstybinės 

mokesčių inspekcijos atstovai, VGTP advokatai.

Susitikimo metu Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Vir-

ginijus Papirtis pateikė statistiką, kuriai profesinės gildijos 

daliai ši problema aktuali. Pirmininko pavaduotoja Liudvika 

Meškauskaitė pabrėžė, kad advokatai ieško taikesnių būdų 

išspręsti problemas, nesibylinėja su valstybe dėl savo uždirb-

tų pinigų, tačiau situacija, užuot susitvarkiusi, aštrėja. Lietu-

vos advokatūra antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų 

vardu reikalavo, kad VMI užtikrintų, jog mokestines sutartis 

sudarantiems advokatams būtų taikomos Mokesčių admi-

nistravimo įstatyme numatytos atleidimo nuo palūkanų už 

mokestines paskolas ir delspinigių išimtys. Teikdami prašymą 

dėl mokestinės paskolos sudarymo, advokatai turėtų pateikti 

dokumentus, įrodančius, kad pažeidimas atsirado ne dėl jų 

kaltės.

VMI atstovai pripažino, kad atleidimo nuo palūkanų ir delspi-

nigų mechanizmai yra numatyti, ir paaiškino, kaip efektyviai 

jais pasinaudoti:

„Jei yra atleidimo nuo delspinigių pagrindai, tuomet asmuo gali 
būti atleidžiamas ir nuo nesumokėtų palūkanų už mokestinę 
paskolą. Paimkime, kad ir dažniausią gyventojų pajamų mokestį, 
kuris mokamas po pusės metų nuo uždirbtų pinigų – aišku, kad 
mokesčių administratorių sunku bus įtikinti, jog laikinų sunku
mų atsirado per trumpesnį laikotarpį“, – niuansus susitikimo da
lyviams išdėstė VMI Nepriemokų administravimo departamento 
direktorė Irina Gavrilova. Pasak valstybės tarnautojos, 2014  m. 
sausio 1 d. reikšmingos (past. 200 litų viršijančios) delspinigių su
mos buvo priskaičiuotos per 200 advokatų – vis dėlto nė vienas 
nesikreipė dėl delspinigių neskaičiavimo dėl to, kad jiems valsty
bė yra skolinga už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

Susitikimas su Teisingumo ministerijos ir VMI atstovais

Susitikime VMI atstovai pasižadėjo pateikti informaciją dėl 

avansu gautų honorarų priskyrimo apmokestinamoms pa-

jamoms, išaiškinant, ar galima naudoti senas asmenines 

sąskaitas. Taip pat sutarta dėl profesinių bendrijų aiškesnio 

apmokestinimo organizuoti darbo pasitarimą advokatūroje. 

Susitikimo dalyviai pritarė Lietuvos advokatūros pasiūlymui 

periodiškai gauti iš VGTP tarnybų tiek asmens, tiek statistiškai 

apibendrintą informaciją apie VGTP įsiskolinimus advokatams. 

Susitikimo pabaigoje teisingumo viceministras su advokatū-

ros vadovais aptarė galimybę organizuoti pasitarimą dėl es-

minio VGTP sistemos reformavimo.

2013 m. rugsėjo 6 d. (2013 m. lapkričio 24 d. pakartotinai) 

pateiktos Lietuvos advokatūros ir advokatų Anton Kviatkovski  

(2013-09-16) bei Leonido Zubanovo (2013-11-24) pastabos dėl 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl 
kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesi
nių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normaty
vo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo projek
to“. Advokatui kliuvo, kad nenumatytas laikas, kai vykstama į 

vertimų biurą, į visiškos negalios kliento namus, į psichiatrijos 

ligoninę ir pan. Pažymėta, kad 10 minučių yra per trumpas 

laikas kelionei 0,5 km atstumu; priekaištauta dėl atskaitos 

taško, nuo kurio pradedamas kelio skaičiavimas ir reikalauta, 

kad į apmokėjimą būtų įtrauktas ir faktinis laukimo laikas, kuris 

neišvengiamas ilgoje kelionėje.

Lietuvos advokatūra siūlė diferencijuoti nustatomą kelionės 

laiko normatyvą, nustatant skirtingą laiką didžiuosiuose mies-

tuose ir kitose vietovėse, formuluojant, kad advokato ar advo-

kato padėjėjo kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo 

ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas, kai 

vykstama ne ilgesniu nei 0,5 km atstumu, negali viršyti 10–

15 minučių viena kryptimi. Jeigu vykstama ilgesniu nei 0,5 km 

atstumu, advokato ar advokato padėjėjo kelionei į antrinės 

teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą 

ir atgal skirtas laikas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir 

Šiaulių miestuose negali viršyti 30 minučių – 1 valandos viena 

kryptimi, kitose gyvenamosiose vietovėse – 15–30 minučių 

viena kryptimi. Į šią pastabą atsižvelgta iš dalies – laikas pail-

gintas iki 40 minučių.

Siūlyta papildyti nustatomą normatyvą nuostata, kad kelionei 

iš advokato ar advokato padėjėjo darbo vietos į tarpmiesti-

nio transporto sustojimo vietą bei iš tarpmiestinio transpor-

to sustojimo vietos į procesinių veiksmų atlikimo ar antrinės 

teisinės pagalbos teikimo vietą ir atgal skirtas laikas skaičiuo-

jamas taikant apraše nustatytus laiko normatyvus. Į pastabą 

atsižvelgta.
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2013 m. gruodžio 27 d. Lietuvos advokatūra teikė pastabas 

dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl 

teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-123 

„Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių patvir-

tinimo“ pakeitimo projekto“.

2014 m. vasario 25 d. Lietuvos advokatūra Valstybės garan-

tuojamos teisinės pagalbos Koordinacinės tarybos posėdžiui 

teikė svarstyti du teisės aktų pakeitimo projektus:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl 

teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo 

Nr. 1R-123 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyz-

dinių sutarčių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimo 

Nr. 69 „Dėl advokatams už antrinės teisinės pagalbos teiki-

mą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokė-

jimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Šiais teisės aktų pakeitimais  
siūlyta įtvirtinti, kad:

• Advokatams, laiku nesumokėjus atlyginimo už suteiktas 

VGTP antrinės teisinės pagalbos paslaugas, būtų moka-

mi 0,06 procento delspinigiai ir palūkanos;

• Advokatams, įsiregistravusiems pridėtinės vertės mo-

kesčio mokėtojais, užmokestis už suteiktą antrinę teisi-

nę pagalbą būtų didinamas pridėtinės vertės mokesčio 

dydžiu.

• Lietuvos Respublikos Vyriausybė kasmet privalomai 

peržiūrėtų užmokesčio bazinį dydį;

• Advokato kelionės vykimo pas suimtą ginamąjį laikas 

būtų apmokamas ir priklausytų faktiniam antrinės teisi-

nės pagalbos teikimo laikui;

• Būtų išbrauktos užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę 

pagalbą mažinimo ar apskritai nemokėjimo nuostatos;

• Susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga 

būtų skiriama ne daugiau kaip 2 val.;

• Advokatams užmokestis būtų mokamas už faktiškai su-

teiktas teisines paslaugas;

• Atvejais, kai sudaroma taikos sutartis ar kitais būdais gin-

čas baigiamas taikiai, antrinės teisinės pagalbos išlaidos 

galėtų būti nepriteisiamos ar advokatas neturėtų parei-

gos pateikti teismui pažymos apie patirtas antrinės tei-

sinės pagalbos išlaidas;

• Išlaidos, patirtos teikiant antrinę teisinę pagalbą, įrody-

mams rinkti būtų mokamos ne advokatų asmeninėmis 

lėšomis, o pagal nustatytą tvarką iš valstybės biudžeto 

lėšų, skirtų teisinės pagalbos asignavimų;

• Būtų išbraukta nuostata, kuria įtvirtintas 6 mėnesių ter-

minas, per kurį advokatas privalo pateikti prašymą išmo-

kėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą;

• Būtų papildyta nuostata, kad sprendimą dėl užmokes-

čio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą išmokėjimo tar-

nyba išsiunčia advokatui.

2014 m. kovo 4 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 

pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis susitikime su teisingu-

mo ministru dr. Juozu Bernatoniu domėjosi, kaip vykdomi 

atsiskaitymai su valstybės garantuojamą teisinę pagalbą 

teikiančiais advokatais, kada ir kaip žadama įgyvendinti pas-

kutiniame Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koor-

dinacinės tarybos posėdyje svarstytus klausimus. Advokatų 

tarybos pirmininkas perdavė ministrui kvietimą dalyvauti 

2014 m. kovo 21 d. Seime vyksiančioje apskritojo stalo dis-

kusijoje „Valstybės garantuojama teisinė pagalba: iššūkiai ir 

galimybės“.

Teisingumo ministrui taip pat perduotos VGTP koordinacinėje 

taryboje dalyvavusių advokatų pastabos, kad, pasikeitus mi-

nistrų kabinetui ir darbą pradėjus šiai Vyriausybei, jaučiamas 

realus VGTP advokatų problemų nagrinėjimas, įsiklausoma į 

Lietuvos advokatūros pastabas ir ieškoma bendrų abiem ša-

lims priimtinų sprendimų.
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2014 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstituci-

jos salėje vyko Lietuvos advokatūros, Teisingumo ministerijos 

ir Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto 

organizuota apskritojo stalo diskusija „Valstybės garan
tuojama teisinė pagalba: iššūkiai ir galimybės“, kuriai 

vadovavo Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos 

komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas ir Advokatų tarybos 

pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė.

L.  Meškauskaitė: valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
problemos – ne vien piniginis klausimas, esama sistema iškreipia 
advokatūros idėją ir advokato profesiją

Advokatai ir tarnybų atstovai kartu su sprendimų priėmėjais 

aptarė didžiausius skaudulius: galiojančio teisinio reguliavimo 

ydas, susiklosčiusios situacijos priežastis ir išeitį siekiant veiks-

mingo šalies gyventojų teisės į teisingą teismą įgyvendinimo. 

Pirmą kartą jau kelerius metus trunkančioje Lietuvos advoka-

tūros ir Teisingumo ministerijos diskusijoje dalyvavo teismų 

savivaldos atstovai, teismų pirmininkai.

„Teisingumo ministerijoje gaunama skundų dėl advokatų darbo 
kokybės, kurią užtikrinti pagal įstatymą turi Lietuvos advokatūra. 
Be visų išvardytų problemų, turėtume išspręsti ir šią“, – apibrėž
damas pagrindinius valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
iššūkius pažymėjo teisingumo viceministras Giedrius Mozūraitis.

Kodėl susidaro prastai antrinę teisinę pagalbą prireikus teikian-

čio advokato įspūdis, paaiškėjo iš advokatų pasisakymų – di-

džiausias jų įvardytas trūkumas – suteikti teisinę pagalbą pa-

skiriama beveik prievarta, neatsižvelgiant į tai, koks advokato 

užimtumas vedamose teisenose, kokia jo specializacija, nau-

jas pavedimas duodamas nepaisant terminų, kuriuos nustato 

procesas, galiausiai neatsižvelgiant į paties kliento norą:

„Darbas prievartinis  –  atsisakius reikalaujama paaiškinimų. Su
teiktų paslaugų kokybė priklauso nuo žmogaus kreipimosi per
spektyvumo, kuris nėra tikrinamas tarnybų. Gauni užduotį pa
ruošti neperspektyvią bylą, ir ruoši. Koks teismo požiūris po to? 
Koks kliento? Koks tavo, kai ruoši teismui tai, kas neperspektyvu, 
tik darbas dėl darbo, kad būtų užtikrinta piliečio teisė kreiptis į 
teismą“, – kalbėjo Alytaus regiono advokatų atstovas.

„Keliame klausimą tarptautiniams partneriams. Girdime visokių 
dalykų, kad advokatas turi tikrinti turtą ir pagal įstatymo reika
lavimą turi pranešti, jei kliento pajamos padidėjo – tai apskritai 
prieštarauja advokato profesijos pamatui“, – reziumavo Liudvika 
Meškauskaitė, Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja. „Ka
daise lengva ranka advokatūra atidavė valstybės garantuojamą 
teisinę pagalbą, kurį laiką ji buvo efektyvi, buvo pasiteisinusi. Bet 
laikas nestovi vietoje, jis keičiasi ir keičia mus. Sistema reikalauja 
pertvarkos“, – sakė ji.

Pasiūlyti matymą, viziją, kaip pertvarkyti valstybės garantuo-

jamą teisinę sistemą, buvo pakviestos dvi prelegentės. Myko-

lo Romerio universiteto docentė advokatė Ingrida Krolienė 

aptarė VGTP reformavimo priežastis. VGTP koordinacinės ta-

rybos atstovė advokatė Inga Abramavičiūtė pristatė pertvar-

kymo koncepcijos metmenis.

Renginyje pasisakė teisėjai Vytautas Zelianka, Artūras Driukas, 

Laima Garnelienė, Egidijus Žironas, mintimis pasidalijo apskri-

tojo stalo diskusijoje dalyvavę Teisingumo ministerijos, Nacio-

nalinės teismų administracijos specialistai.

Teisingumo ministerija pateikė derinti Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekia
ma efektyviau organizuoti teisinės pagalbos teikimą taupant 
valstybės lėšas. Tam siūloma sujungti penkias savarankiškai vei
kiančias valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybas ir 
įsteigti vieną centrinę instituciją.

„Šiuo metu teisinę pagalbą organizuoja penkios savarankiškos 
tarnybos. Įsteigę vieną centrinę instituciją ne tik efektyviau val
dysime valstybės asignavimus teisinės pagalbos veikloms, bet ir 
užtikrinsime bendrus kokybės standartus“, – pažymėjo teisingu
mo ministras Juozas Bernatonis.

Anot ministro, teisinės pagalbos užtikrinimą koordinuojant pen
kioms savarankiškoms institucijoms ne visada vienodai taikomi 
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą reglamen
tuojantys teisės aktai, sudėtinga planuoti ir proporcingai pa
skirstyti valstybės biudžeto asignavimus, užtikinti racionalų jų 
panaudojimą, statistinių duomenų surinkimą.

Centrinė įstaiga ir toliau turėtų teritorinius padalinius Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, todėl nepatogumų 
žmonėms, kuriems reikalinga teisinė pagalba, toks veiklos reor
ganizavimas nesukeltų.

Nesikeis ir tarnyboje dirbančių žmonių skaičius – 42 (iš kurių 10 
dirbs centrinėje institucijoje), tačiau centralizuotai valdant visas  
tokias bendrąsias funkcijas – veiklos planavimas, finansų val
dymas, viešieji pirkimai, personalo administravimas ir kt., būtų 
racionaliau paskirstytas darbo krūvis, todėl teritoriniuose pa



32

VISUOTINIS ADVOKATŲ SUSIRINKIMAS 2014

daliniuose dirbantys darbuotojai aptarnautų daugiau teisinės 
pagalbos ieškančių žmonių. Be to, sumažės vadovaujančias pa
reigas einančių asmenų skaičius, kuris šiuo metu santykinai yra 
per didelis.

Įstatymo pataisomis taip pat siūloma atsisakyti tarnybų 
patariamosios institucijos  –  Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos kolegijos, kurios veikla, atsižvelgiant į siūlomą 
reorganizavimo modelį, taps nebeaktuali, nes klausimus, 
susijusius su tinkamu pavestų funkcijų vykdymu, galės spręsti 
centrinė institucija.

Apsvarstyti galimybes laipsniškai pertvarkyti pavaldžias biu
džetines įstaigas, kad mažėtų įstaigų, kuriose dirba mažiau kaip 
20 darbuotojų, ministerijoms yra pavedusi Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė. Tokia biudžetinių įstaigų tinklo pertvarka, taupant 
valstybės lėšas, numatyta Vyriausybės programoje. Optimizavus 
biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliau bus naudojami materiali
niai ir finansiniai ištekliai pavestiems uždaviniams vykdyti, gerės 
atliekamų funkcijų kokybė.

Šiomis pataisomis taip pat siūloma patikslinti Įstatyme nusta
tytas advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, pareigas dėl 
informacijos pateikimo Valstybės garantuojamos teisinės pa
galbos koordinavimo tarnybai, siekiant išvengti galimo interesų 
konflikto. Teisingumo ministerijai inicijuoti šiuos pakeitimus pa
siūlė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo 
taryba, įvertinusi Lietuvos advokatūros pasiūlymus.

Kodeksų priežiūros komitetai
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras atnaujino Civilinio 

kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso priežiūros komitetų 

sudėtį ir sudarė Civilinio proceso kodekso priežiūros komitetą. 

Lietuvos advokatūra į šiuos komitetus 2013 m. vasario 20 d. de-

Pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikė-

tų teikti Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkui 

Leonui Virginijui Papirčiui (papirtis@gmail.com), kuris yra 

deleguotas į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso priežiūros 

komitetą.

Pasiūlymai dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodek-

so teiktini Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirminin-

legavo savo narius. Advokatas Saulius Juzukonis deleguotas į 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso priežiūros 

komitetą, tad jam reikėtų teikti ir kitus siūlymus dėl Baudžiamojo 

proceso kodekso tobulinimo el. paštu: juzukonis@mjadvokatai.lt.

2014 m. balandžio 9 d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ 
buvo nagrinėjama tema, ar pagreitins bylų nagrinėjimą 
pakeistos baudžiamojo proceso taisyklės? Šia tema disku
tuota su Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininku 
Mykolo Romerio universiteto docentu dr. Leonu Virginijumi 
Papirčiu ir šio universiteto Baudžiamosios teisės ir proceso ins
tituto direktoriumi advokatu profesoriumi dr. Raimundu Jurka. 
Radijo laidoje taip pat dalyvavo Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros docentas Lietu
vos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas 
dr. Gintaras Goda.

Diskusija surengta įsigaliojus daugiau kaip metus rengtam Baudžia
mojo proceso kodekso pakeitimų paketui. Naujos taisyklės įstatymų 
leidėjo valia įveda griežtesnius terminus dėl pertraukų tarp teismo 
posėdžių, sutrumpina įrodymų tyrimo laiką, kai kaltinamasis pripa
žįsta savo kaltę, įvardija, kada įmanomas bylos nagrinėjimas neatvy
kus kuriam proceso dalyviui – teisiamajam, gynėjui, prokurorui.

Aiškintasi, ar šie pakeitimai stiprina teisėjo vaidmenį, suteikia 
jam daugiau organizacinės galios? Kaip advokatams numatyti 
apribojimai atsilieps įgyvendinant jų ginamųjų teises? Kas le
mia, kad Lietuvoje baudžiamosios bylos nagrinėjamos kelerius 
metus? Kam naudingas lėtas teisingumas ir ar situacija keisis?

ko pavaduotojai Liudvikai Meškauskaitei (liudvika@lmk.lt, 

l.meskauskaite@advoco.lt (abiem adresais), kuri yra deleguota 

į Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso priežiūros 

komitetą.

2013  m. liepos  1 d. Lietuvos advokatūros pirmininko 

pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė dalyvavo Civilinio 

proceso kodekso priežiūros komitete svarstant Lietuvos 
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advokatūros pasiūlymus dėl Civilinio proceso kodekso 56, 

88 ir 1622 straipsnių pakeitimo. Civilinio proceso kodekso 

priežiūros komitetas priėmė advokatūros siūlytus pakei-

timus.

Komiteto nariai sutarė, kad, siekiant apriboti išlaidų už teisines 

paslaugas teikiančių įmonių paslaugas parengiant procesi-

nius dokumentus, teikiant konsultacijas ir atstovaujant bylose, 

būtina patobulinti pasiūlytos normos pakeitimo formuluotę, 

tačiau iš principo jai pritarta.

Komitetas taip pat sutiko, kad atstovo liga būtų laikoma patei-

sinama nedalyvavimo teisiniame procese priežastimi.

2013 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos advokatūra Teisingumo mi-

nisterijai pateikė Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo 44 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių ir 49 straips-

nio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siūlė įtvirtinti, 

kad administraciniame procese atstovai gali būti tik advokatai, 

advokatų padėjėjai ir kiti asmenys, nurodyti Civilinio proceso 

kodekso 55 ir 56 straipsniuose. Projekte taip pat siūlyta įtvir-

tinti bylą laimėjusios šalies teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas 

už advokato ar advokato padėjėjo suteiktą pagalbą teikiant 

konsultacijas, rengiant procesinius dokumentus ir dalyvaujant 

bylą nagrinėjant teisme. Siūlyta nustatyti, kad kitų atstovų pa-

gal pavedimą pagalbai patirtos išlaidos būtų neatlyginamos.

Kiti klausimai
2013  m. rugpjūčio 23  d. Teisingumo ministerijai pranešta 

apie Lietuvos advokatūroje gaunamus skundus dėl teisi
nes paslaugas teikiančių įmonių veiklos. Prašoma spręs-

ti prob lemą sudarant darbo grupę ir įtraukiant į ją Lietuvos 

advokatūros atstovus.

Teisingumo ministerija informuota, kad skunduose priekaiš-

taujama dėl netinkamos įmonių teikiamų teisinių paslaugų 

kokybės. Pranešta, kad pareiškėjai skundžiasi, jog teisines 

paslaugas teikiančios įmonės, paėmusios užmokestį iš klientų, 

paslaugas atlieka netinkamai arba apskritai jų neatlieka, paža-

da atstovauti klientams teismuose, nors tam neturi teisės. Be 

to, pasitaiko atvejų, kai vietoje advokato ar advokato padėjėjo 

klientui civiliniame procese bando atstovauti tam teisės netu-

rintys teisines paslaugas teikiančių įmonių darbuotojai.

Rašte pažymėta, kad teisines paslaugas teikiančios įmonės 

neturi prievolės draustis profesinės civilinės atsakomybės 

draudimu. Dėl to yra neužtikrintas žalos, kurią padaro teisines 

paslaugas teikiančios įmonės, atlyginimas.

Pabrėžta, kad teisines paslaugas teikiančių įmonių paslau-

gos anaiptol nėra pigesnės už advokatų ar advokatų padė-

jėjų teikiamas teisines paslaugas. Nepaisant to, šių įmonių 

darbo kokybė dažnai yra itin prasta. Tokias klaidas tenka 

identifikuoti teismams, o taisyti – advokatams ar advokatų 

padėjėjams, kurie dažnai imasi atstovauti nuo nekokybiško 

paslaugų teikimo nukentėjusiems asmenims jau prasidėjus 

teisiniams procesams.

Pažymėta, kad advokatai ir advokatų padėjėjai yra saistomi 

reikalavimų, kuriuos nustato Lietuvos advokatūros įstatymas 

ir Lietuvos advokatų etikos kodeksas. Šie teisės aktai nustato, 

kad advokatas ir advokato padėjėjas turi vengti interesų konf-

likto, laikytis konfidencialumo kliento atžvilgiu, įspėti klientą 

2014 02 21

apie galimą teisinę riziką ir pan. Teisines paslaugas teikiančios 

įmonės nėra saistomos šiais apribojimais. Šios įmonės, siek-

damos kuo didesnio pelno, yra tiesiogiai suinteresuotos ne-

atskleisti klientui objektyvios informacijos apie teisines rizikas, 

įvelti klientus į jiems neperspektyvius teisinius ginčus, kurių 

sėkminga baigtis yra mažai tikėtina. Dažnai net neįspėjama, 

kad už teisines paslaugas sumokėti asmens pinigai bylą laimė-

jus nebus priteisti iš bylą pralošusios šalies.

2013 m. gegužės 20 d. teisingumo ministras Juozas Bernatonis 

sudarė darbo grupę, kuriai iki 2013 m. gruodžio 31 d. pavesta 
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parengti Bendrojo kvalifikacinio egzamino asmenims, sie-

kiantiems tapti teisėjais, prokurorais ir advokatais, koncepciją. 

Lietuvos advokatūros pozicijai darbo grupėje atstovavo Lie-

tuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas dr. Leonas 

Virginijus Papirtis.

Koncepciją kūrusiai darbo grupei vadovavo Vilniaus univer-

siteto Teisės fakulteto Civilinio proceso ir romėnų teisės ins-

tituto vadovas prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius. Joje dirbo 

Advokatų tarybos pirmininkas mano, kad nuo idėjinio 
sutarimo iki bendrojo advokatų, teisėjų ir prokurorų  
kvalifikacinio egzamino įvedimo laukia ilgas darbas

20140122

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis pasiūlė asmenims, sie
kiantiems tapti teisėjais, prokurorais ir advokatais, laikyti bendrą
jį kvalifikacinį egzaminą. Naująja tvarka siekiama užtikrinti dides
nį profesinį atvirumą ir specialistų judėjimą tarp trijų profesijų. 

Esamas teisinis reguliavimas nesudaro sąlygų aukštos kvalifika
cijos specialistų judėjimui tarp profesijų. Todėl kartu su teisėjų, 
prokurorų ir advokatų bendruomenėmis Teisingumo ministerija 
rado bendrą sutarimą, leisiantį palengvinti pereinamumą iš vie
nos teisės srities į kitą, nuo vienos teisinės profesijos prie kitos.

„Bendrasis teisės kvalifikacinis egzaminas sukurtų prielaidas skir
tingų sektorių teisininkams lengviau rasti bendrą kalbą, o korpo
racinės sistemos uždarumo panaikinimas prisidėtų prie sistemos 
skaidrumo bei atvirumo, skatintų visuomenės pasitikėjimą visa 
teisine sistema. Be to, bendrojo egzamino standarto nustaty
mas padės pagerinti teisingumo vykdymo kokybę“, – pažymėjo 
J. Bernatonis. 

Teisingumo ministras taip pat pabrėžė, kad tokio egzamino 
įvedimas užtikrintų šių trijų teisinių profesijų atstovų aukštą 
teisinės kvalifikacijos standartą. Tolygi šių trijų profesijų atstovų 
kvalifikacija sudarys sąlygas aukštam žmogaus, dalyvaujančio 
teismo procese, teisių apsaugos lygiui ir prisidės prie teisės sis
temos kokybės.

Skirtingi reikalavimai tikrinant asmenų, siekiančių tapti prokuro
rais, advokatais ar teisėjais, teisinę kvalifikaciją, sudaro skirtingo 
kvalifikacijos lygio prielaidas, o tai kartais tampa kliūtimi šiems 
asmenims „susikalbėti“ teismo proceso metu. Nepakankama 
vienos ar kitos profesijos atstovo teisinė kvalifikacija gali reikšti 
nepakankamą žmogaus, dalyvaujančio teismo procese ar ikiteis
miniame tyrime, teisių apsaugos lygį. 

Pagal galiojantį reguliavimą teisinį išsilavinimą įgijęs asmuo, sie
kiantis tapti teisėju, prokuroru, advokatu, be specifinių reikala
vimų, keliamų atitinkamai teisinei profesijai, privalo laikyti dar 
vieną egzaminą – teisinės kvalifikacijos patikrinimą. Po Bendrojo 
teisės kvalifikacinio egzamino įstatymo priėmimo už teisės kva
lifikacinio egzamino organizavimą ir vykdymą bus atsakinga Tei
singumo ministerija. 

„Diskusijos dėl bendrojo teisėjų, prokurorų ir advokatų egzami
no vyksta keletą metų ir dabar pasiektas tik pirminis susitarimas, 
kurį pavadinčiau idėjiniu susitarimu –  tai yra proceso pradžia. Jei 
priimta bendrojo egzamino nuostata ras tolesnį pritarimą, lau
kia ilgas ir sudėtingas darbas, kad sumanytoji „tiltų“ tarp skirtin
gos specifikos teisinių profesijų idėja būtų įgyvendinta“, – teigė 
Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis. 

Pasak darbo grupės veikloje dalyvavusio Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo teisėjo Olego Fedosiuko, pavykus įteisinti bendrojo teisė
jų, prokurorų ir advokatų kvalifikacinio egzamino idėją, atsirastų 
erdvė laisvesniam tarpprofesiniam teisininkų judėjimui. 

„Tai, ko gero, ir yra pagrindinė parengto įstatymo projekto sie
kiamybė. Kita vertus, bendrai egzamino idėjai įgyvendinti reikės 
papildomo detalizavimo, nustatyti konkrečią tvarką ir nuo šio 
reglamentavimo kokybės priklausys, kad pati idėja nebūtų su
kompromituota“, – teigė O. Fedosiukas. 

Teisingumo ministro inicijuotam bendrajam egzaminui pritarė 
generalinis prokuroras Darius Valys. 

„Bendrojo egzamino idėjai galiu tik pritarti, tačiau ne todėl, kad 
tokiu būdu bus tarsi palengvintas kelias iš vienos teisinės veiklos 
srities į kitą.  Mano įsitikinimu, įgyvendinus ją, profesionalumo 
kartelė kartu su padidėjusia konkurencija bus iškelta tik aukščiau. 
Kartu suvienodinti reikalavimai ir standartai visiems, kurie yra at
sakingi už teisingumo siekius, turėtų pasitarnauti efektyvesniam 
visos teisinės sistemos darbui  ir tai bus tikrai naudinga Lietuvos 
žmonėms“, – sakė generalinis prokuroras. 

prof. dr. Olegas Fedosiukas – Pretendentų į teisėjus egzamino 

komisijos pirmininkas, Asta Godienė, Teisingumo ministerijos 

Teisinių institucijų departamento direktoriaus pavaduotoja, ir 

Darius Raulušautis, Lietuvos Respublikos generalinio prokuro-

ro pavaduotojas. Darbo grupės sekretorė buvo Teisingumo 

ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės pagal-

bos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Rudėnaitė, el. paštas: 

v.rudenaite@tm.lt, tel. (8 5) 266 2994.
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Atsakydama į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdy-

bos paklausimą, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo 

administravimo įstaigos gali laikyti tinkamu advokato ar jo 

atstovaujamų asmenų tapatybės patvirtinimu, kai su paštu 

siunčiamu prašymu yra pateikiamos advokato parašu pa
tvirtintos advokato ar jo atstovaujamų asmenų asmens 
tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos (jei susiraši-

nėjimas vyksta ne teismo procese (advokatas nėra dalyvau-

jantis byloje) arba prašymą gavusi įstaiga nėra atitinkamoje 

byloje dalyvaujanti šalis), Teisingumo ministerija suformulavo 

rekomendacinę nuomonę.

Sistemiškai vertindama Lietuvos Respublikos teisės aktų nuos-

tatas Teisingumo ministerija mano, kad tokiais atvejais, kai 

informacijos, vykdydamas savo profesinę veiklą, prašo advo-

katas, jo patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija yra 

pakankamas asmens tapatybės patvirtinimas. Advokatas gali 

patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopi-

ją teismo proceso metu, todėl, Teisingumo ministerijos nuo-

mone, nėra tikslinga riboti šią galimybę, kai yra kreipiamasi 

informacijos, susijusios su advokato asmeniui teikiama teisine 

pagalba ir parengiamaisiais veiksmais galimam teisminiam 

procesui inicijuoti.

Pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advokatams / pa-
dėjėjams“) Teisingumo ministerijos nuomonė: valstybės institucijų 

2013 06 17

2013  m. birželio 5  d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ 
svarstyta, ar reikalingas bendrasis kvalifikacinis egzami-
nas teisinėms profesijoms?

Birželis pasirinktas, nes universiteto dar nepamiršusiems žmo
nėms asocijuojasi su egzaminų maratonu. Tačiau yra profesijų, 
kur universiteto diplomo nepakanka. Tai prestižinėmis visuo
menėje laikomos teisinės profesijos. Teisėjo, prokuroro, advo
kato karjera įmanoma tik išlaikius papildomą kvalifikacinį eg
zaminą. Ir jį organizuoja ne ugdymo institucija, bet profesinė 
korporacija, į kurią norima patekti. Egzaminuoja tokiu atveju 
ne vienas dėstytojas, bet atskira komisija, į kurią kompeten
tingus narius skiria skirtingų institucijų atstovai. Savo politinį 
svorį sudarant kvalifikacinio egzamino komisijas turi ir Teisin
gumo ministerija.

Teisinę bendruomenę sujudino gegužės pradžioje teisingumo 
ministro dr. Juozo Bernatonio išleistas įsakymas, kuriuo suda
ryta darbo grupė Bendrojo kvalifikacinio egzamino asmenims, 

siekiantiems tapti teisėjais, prokurorais ir advokatais, koncep
cijai parengti. Kaip šią idėją vertina akademinė bendruomenė, 
teisinių korporacijų vadovai ir veikiančių atskirų kvalifikacinio 
egzamino komisijų nariai? Tai utopija ar natūrali raida vykdant 
geriausiųjų atranką? Kokia bendrojo kvalifikacinio egzamino 
nauda ir prasmė? Ar bendrojo kvalifikacinio egzamino mode
lis tinka Lietuvai?

Šie klausimai aptarti su Lietuvos advokatūros Advokatų tary
bos pirmininku Mykolo Romerio universiteto Civilinės justici
jos instituto docentu dr. Leonu Virginijumi Papirčiu, ministro 
įsakymu įtrauktu į minėtą darbo grupę, taip pat su Vilniaus 
universiteto Teisės fakulteto dekanu profesoriumi Tomu Da
vuliu, kuris taip pat yra tiek Advokato kvalifikacinių egzaminų, 
tiek Pretendentų į teisėjus egzamino komisijų narys, Advokatų 
profesinės bendrijos „Meidus ir Juzukonis“ advokatu moksli
ninku Andriumi Nevera ir Teisėjų tarybos nariu Vilniaus apy
gardos teismo pirmininku Vytautu Zelianka.

reikalavimas notaro patvirtintų asmens dokumentų kopijų apsun-
kintų veiksmingą teisinių paslaugų gavimą (2013-08-16)

Teisingumo ministerijos 2013 m. rugpjūčio 9 d. raštas Nr. (1.16) 7R-
5849 „Dėl nuomonės pateikimo“
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Lietuvos advokatūra, Socialinės apsaugos  
ir darbo ministerija bei Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba: duomenų gavimas
Ieškodama būdų, leidžiančių įgyvendinti įstatyme numatytą 

pareigą prižiūrėti korporacijos narių veiklą, Lietuvos advokatū-

ra 2013 m. gegužės 10 d. pasirašė asmens duomenų teikimo 

sutartį su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („So-

dra“). Pasirašytas dokumentas skirtas įvertinti siekiančių verstis 

advokato praktika asmenų nepriekaištingą reputaciją jų darbo 

santykių trejų metų istorijoje. Advokatūra iš „Sodros“ taip pat 

gaus duomenis, kurie leis patikrinti, kaip advokatai ir advokatų 

padėjėjai laikosi įstatyme numatytų apribojimų dėl mokamų 

pareigų. Advokato paslaugų kokybei reikšmingas susitarimas 

pasiektas sutelkus Socialinės apsaugos ir darbo bei Teisingu-

mo ministerijų, Valstybinės asmens duomenų inspekcijos, „So-

dros“ ir Lietuvos advokatūros atsakingų darbuotojų pastangas.

„Advokato profesinei veiklai įstatymas taiko daug apribojimų, 
kurie būtini tinkamai žmogaus teisių apsaugai užtikrinti. Todėl 
pasirašoma sutartis – įrankis advokatūrai prižiūrėti, kaip paisoma 

Pasirašant sutartį dalyvavo socialinės apsaugos  
ir darbo ministro pavaduotojas prof. dr. Audrius Bitinas

draudimų. Sutartimi įgyvendinama priežiūra bus žingsnis aukš
tesnės teisinės pagalbos žmogui link“, – teigė Advokatų tarybos 
pirmininkas dr. Leonas Virginijus Papirtis. Pasak Advokatų tary
bos pirmininko, galimybė sužinoti atleidimo iš darbo pagrindus 
ir konkrečią datą bus papildomas informacijos šaltinis Advokatų 
tarybos sprendimams, kai pretendentai nepriimami į tikruosius 
Lietuvos advokatūros narius kaip neatitinkantys nepriekaištin
gos reputacijos reikalavimo.

Sutartį pasirašant dalyvavęs socialinės apsaugos ir darbo mi-

nistro pavaduotojas prof. dr. Audrius Bitinas atkreipė dėmesį į 

dvišalio institucijų dokumento svarbą teisinei valstybei ir pilie-

tinei visuomenei stiprinti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo 

ministro pavaduotojo, „Sodros“ registras turėtų prisidėti prie 

administracinės naštos verslui mažinimo, o jame sukaupti 

duomenys turi būti naudojami laikantis galiojančių įstatymų 

nuostatų.

2013 05 21
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2014 m. sausio 25 d. Lietuvos advokatūrą pasiekė Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) raštas, kuriuo 

pranešama, kad „Sodra“ nuo šiol teiks advokatams duomenis 

apie jų procesinius priešininkus (ne klientus), jei advokatai pa-

klausimuose „Sodrai“ pagrįs, kad prašoma informacija yra rei-

kalinga teisinei pagalbai teikti. „Sodra“ informuoja, kad pateikė 

atitinkamą išaiškinimą savo teritoriniams skyriams dėl tokių 

advokatų prašymų teikti duomenis nagrinėjimo.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba praneša, kad „So-

dros“ teritoriniams skyriams pateiktas išaiškinimas siekiant užtik-

rinti vienodą praktiką. Išaiškinimas suformuluotas atsižvelgus į 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Teisingumo ministerijos 

ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

Primintina, kad, gavusi prašymus dėl advokatų procesinių 

priešininkų (ne klientų) duomenų teikimo, Valstybinio socia-

linio draudimo fondo valdyba vertina (nustato):

• ar siekiama apibrėžto ir teisėto tikslo;

• ar tenkinami asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai;

• kokie duomenys teiktini;

• ar pagrįstas asmens, kurio duomenų prašoma, ryšys su 

nagrinėjama byla ir teikiamomis teisinėmis paslaugomis;

• prašomų asmens duomenų būtinumą;

• ar prašyme nurodytas galutinis duomenų gavėjas (advo-

kato atstovaujamas asmuo).

Lietuvos advokatūra toliau siekia su „Sodra“ suderinti bylų 

rūšis ir kiekvienoje tos rūšies byloje būtinus duomenis, tai 

paspartintų advokatų prašymų dėl duomenų teikimo nagri-

nėjimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje ir te-

ritoriniuose jos skyriuose.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2014 m. sausio 6 d. 
raštas Nr. (1459) I-212 „Dėl duomenų teikimo advokatams“

2014  m. vasario 18  d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis” 
vyko diskusija „Ar advokatai gali būti naudingi siekiant 
aprūpintos senatvės?” Diskusiją išprovokavo tai, kad nese
niai ministerija, kuri turi Moterų ir vyrų lygybės skyrių, pranešė 
žinią, kad gerai išauklėtų – tegu ir įvaikintų – penkių ir daugiau 
vaikų mamos įgijo teisę gauti privilegijuotą II laipsnio valstybi
nę pensiją. O tėvai ne, nes jie negimdo, nesvarbu, kad įvaikina, 
globoja, moko, aprūpina, auklėja. Pasigirdus kritikai, socialinę 
politiką formuojanti institucija prisipažino, kad savo misiją ji 
deleguoja lygių galimybių kontrolieriui – jei šis pagrūmos, tai 
įstatymo pataisos bus.

Lygesnių mamų už mažiau lygius tėčius įstatymas – ne vienin
telis atvejis, trukdantis klientams oriai pasitikti senatvę. Galima 
priminti ministerijos vadovų kalbas, kad sumažintos pensijos 
bus kompesuojamos pirmiau tiems, kurie sunkmečiu ne dar
bo liko dirbti, bet pasirinko gauti išmokas iš valstybės. Ir tiems, 

kurie nemirs iki nuolat atidėliojamo pensijų kompensavimo 
įstatymo įsigaliojimo.

Panašu, kad tokių pažeidimų socialinės politikos formavimo ir 
įgyvendimo srityje yra. Kaip spręsti apsirūpinimo senatvėje ar 
kitais socialinio draudimo  –  ligos, motinystės, mirties, neįga
lumo, nelaimingų atsitikimų darbe – atvejais? Taupyti? Laukti 
malonės iš naujai išrinktos valdžios? Kada ir kokiais atvejais 
naudinga ir reikia kreiptis į advokatą? Ar tikrai senatvės pensi
ja vien bedalių tema? O kaip orią senatvę užsitikrina laisvosios 
profesijos?

Radijo laidoje dalyvavo Lietuvos advokatūros Advokatų tary
bos pirmininkas dr. Leonas Virginijus Papirtis, Advokatų Vilio ir 
partnerių kontoroje „AVIP“ praktikuojantis advokatas, Mykolo 
Romerio universiteto Verslo teisės katedros profesorius dr. Au
drius Bitinas ir „Swedbank investicijų valdymo“ vadovas Auri
mas Maždžierius.

2014 m. kovo 8 d. Lietuvos advokatūra kreipėsi į Teisingumo ministeriją dėl „Sodros“ reikalavimo advokatams su motyvuotu 

prašymu, be advokato pažymėjimo, pateikti ir asmens tapatybės dokumentą. „Sodros“ vertinimu, nepakanka su prašymu pateik-

ti advokato pažymėjimo kopijos, nes advokato pažymėjimas tik patvirtina aplinkybę, kad asmuo yra advokatas, bet nepatvirtina 

asmens tapatybės.

Kartu su motyvuotu prašymu turi būti pateiktos asmens (t. y. advokato) tapatybę ir atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, 
kurias gali patvirtinti pats advokatas.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos advokatūra nesutinka su tokiu „Sodros“ vertinimu, nes Lietuvos advokatūra prieš išduoda-

ma advokato pažymėjimą patikrina asmens tapatybę. Dėl to reikalavimas, be advokato pažymėjimo, pateikti asmens tapatybę 

patvirtinančio dokumento kopiją, turi biurokratizmo požymių ir tuo aspektu neproporcingai apsunkina veiksmingą teisinių pa-

slaugų gavimą.
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Lietuvos advokatūra ir kredito įstaigos
2014 m. sausio 26 d. Advokatų taryba gavo Lietuvos bankų 

asociacijos raštą, kuriuo pranešama, kad sudaryti banko sąs-

kaitos sutartis ar tapti kitų kredito įstaigos teikiamų paslaugų 

sutarčių šalimi (subjektu) gali tik advokatai, o ne advokatų 

kontora, kurioje advokatai veikia partnerystės pagrindais, neį-

steigę juridinio asmens.

Lietuvos bankų asociacija kviečia pasitikrinti ir tinkamai įfor-

minti teisinius santykius atvykstant atlikti banko sąskaitų 

(esant poreikiui ir kitų) sutarčių pakeitimus. 

Informacija su Lietuvos bankų asociacijos raginimu nedelsiant 

paviešinta visiems Lietuvos advokatūros nariams.

Lietuvos bankų asociacijos 2014 m. sausio 14 d. raštas Nr. 18/02 „Dėl 
advokatų profesinių bendrijų statuso“

2014 m. vasario 9 d. Lietuvos advokatūra gavo informaciją, 

kad bankai kreipiasi į advokatus, ir, vadovaudamiesi Lietuvos 

Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenci-

jos įstatymu, reikalauja pateikti duomenis ir / ar dokumentus, 
kuriuose yra advokato paslaptį sudaranti informacija.

Advokatų taryba 2014 m. vasario 26 d. parengė raštą Lietuvos 

bankui, kuriuo prašoma rengiant teisės aktų išaiškinimą atsi-

žvelgti į Advokatūros įstatymo nuostatas ir į tai, kad advokatai 

ir advokatų padėjėjai neturi teisės teikti bankams dokumentų 

ar kitos informacijos, sudarančios advokato profesinę paslap-

tį, taip pat prašoma išaiškinimo projektą pateikti Advokatūrai 

suderinti.

Taip pat buvo parengtas Lietuvos advokatūros raštas Finansi-
nių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kuriuo prašoma pateikti in-
formaciją (atmintinės forma) apie galimo pinigų plovimo ir (ar) 
teroristų finansavimo bei įtartinų ar neįprastų piniginių ope-
racijų ar sandorių atpažinimo kriterijus, taip pat kitą, instituci-
jos vertinimu, svarbią informaciją apie Advokatūros įstatymo 

reikalavimus, keliamus advokatams (advokatų padėjėjams) ir 

advokatų profesinėms bendrijoms, taip pat prašoma pareng-

tą atmintinę pateikti Advokatūrai suderinti.

Lietuvos advokatūra ir Lietuvos Respublikos 
Seimas: Lietuvos advokatūra ir advokatai  
dirbs pagal atnaujintą įstatymą
2014 m. liepos 2 d. vykusiame vakariniame Seimo posėdyje 

buvo priimtas Advokatūros įstatymo 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 

16, 17, 23, 25, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 42, 53, 58, 60, 61, 64, 68, 69, 

70 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įsta-

tymo projektas Nr. XIIP-134(2). Seimas nusprendė sugriežtinti 

reikalavimus tapti advokatu siekiančiam asmeniui – iš preten-

dentų bus reikalaujama turėti teisės bakalauro ir teisės magis-

tro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifika-

cinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą). Taip 

2013 10 21
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pat nuspręsta panaikinti tapimo advokatu lengvatą teisėjams 

bei socialinių mokslų daktarams ar habilituotiems daktarams 

bei nepritarta siūlymui be egzaminų į advokatūrą ateiti asme-

nims, turintiems dešimties metų prokuroro stažą. Į pastarąsias 

kategorijas patenkantys asmenys turės laikyti advokato vei-

klos organizavimo egzaminą. Ši įstatymo nuostata įsigaliojo 

nuo 2014 m. kovo 1 d. Įstatymų leidėjas išplėtė advokatų vi-

suomeninio veikimo ribas – parlamentarai balsavo už pakei-

timą, kad advokatai at lygint inai  galės teikti vertėjo, kiek tai 

susiję su advokato teikiamomis teisinėmis paslaugomis, me-

diatoriaus (tarpininko) paslaugas, būti kolegialaus valdymo ar 

priežiūros organo nariais, taip pat dirbti visų lygių rinkimų ir 

referendumo komisijose, savivaldybių tarybose, būti komisijų, 

į kurias advokatą deleguoja Seimas, Prezidentas ar Vyriausybė, 

nariais bei dirbti darbo grupėse rengiant teisės aktus, teikti tei-

sės akto projektui parengti reikalingo tyrimo paslaugas. 

Advokatams taip pat aktualu, kad net ir vienas asmuo galės 

steigti advokatų profesinę bendriją. Parlamento nariai balsavo 

už leidimą advokatams reklamuoti teikiamas paslaugas, bet 

tik po to, kai Advokatų taryba patvirtins atitinkamą tvarką. 

Priėmus siūlytas pataisas pagaliau buvo išspręsta įsisenėjusi 

problema – galimybė advokatams atstovauti savo artimie-

siems. Iki įstatymo pakeitimo galiojusi nuostata buvo apmau-

di lingvistinė klaida, kurią galiausiai Seimas ištaisė. Atkreiptinas 

dėmesys, kad dėl aukštų profesinės etikos reikalavimų išlieka 

draudimas imtis artimų giminaičių atstovavimo.

Įstatymo pakeitimu išspręsta ir kita sena Lietuvos advoka-

tūros vadinamųjų spintos advokatų problema – advokatais 

pripažinti asmenys per penkerius metus turės pradėti verstis 

advokato praktika; neįvykdę šios sąlygos automatiškai bus 

braukiami iš sąrašų. Šiuo metu realiai advokato praktika ne-

siverčiančių, tačiau advokatais pripažintų asmenų yra apie 

septynis šimtus – dauguma jų į Lietuvos praktikuojančių 

advokatų sąrašą įrašyti dar 2004 metais, pasinaudoję įstaty-

mo spraga, kad tapti advokatu buvo galima be egzaminų. 

Seimas nusprendė sugriežtinti reikalavimus tapti advokatu 

siekiančiam asmeniui – iš pretendentų bus reikalaujama turėti 

teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba 

teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį uni-

versitetinį išsilavinimą). Taip pat nuspręsta panaikinti tapimo 

advokatu lengvatą teisėjams ir socialinių mokslų daktarams 

ar habilituotiems daktarams ir nepritarta siūlymui be egzami-

nų į advokatūrą ateiti asmenims, turintiems dešimties metų 

prokuroro stažą. Į pastarąsias kategorijas patenkantys asme-

nys turės laikyti advokato veiklos organizavimo egzaminą. Ši 

įstatymo nuostata įsigaliojo 2014 m. kovo 1 dieną.

2013  m. birželio 21  d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ 
surengta diskusija „Advokato visuomeninė veikla: grėsmė 
supainioti interesus ar pridėtinė vertė visuomenei?”

Neseniai Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai svarstė 
Lietuvos advokatūros įstatymo projektą ir balsavo už nuosta
tą, kad būtų išplėstos advokatų visuomeninio veikimo ribos. 
Pritarta, kad advokatai galės teikti vertėjo, kiek tai susiję su 
advokato teikiamomis teisinėmis paslaugomis, ir tarpininko, 
vadinamojo mediatoriaus, paslaugas.

Jei Seimas priims įstatymo projektą, advokatai galės būti ko
legialaus valdymo ar priežiūros organo nariai, taip pat dirbti 
visų lygių rinkimų ir referendumo komisijose, savivaldybių 
tarybose, tapti komisijų, į kurias kandidatą deleguoja Seimas, 

Prezidentas ar Vyriausybė, nariais ir netgi dirbti darbo grupėse 
rengiant teisės aktus, teikti teisės akto projektui parengti rei
kalingo tyrimo paslaugas.

Laidoje aiškintasi, kodėl toks dalyvavimas dabar galiojančiame 
įstatyme yra ribotas? 

Ar advokatams atveriamos pilietinio aktyvumo galimybės 
duos pridėtinę vertę? Kokiose dar srityse advokatai gali būti 
ir yra aktyvūs?

Laidoje diskutavo Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 
pirmininkas dr. Leonas Virginijus Papirtis, Lietuvos teisininkų 
draugijos valdybos pirmininkas Mykolo Romerio universiteto 
profesorius habil. dr. advokatas Ignas Vėgėlė ir Advokatų gar
bės teismo pirmininkas Mindaugas Kukaitis.
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Lietuvos advokatūra ir teisminė valdžia,
kitos institucijos / organizacijos
Po Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos vadovų – pir-

mininko dr. Leono Virginijaus Papirčio ir jo pavaduotojos dr. 

Liud vikos Meškauskaitės – susitikimo su Vilniaus miesto apy-

linkės teismo pirmininke Loreta Braždiene Vilniaus miesto 

apylinkės teisme duris atvėrė patalpa advokatams. Jiems skir-

tas 203 kabinetas. Nuo 2013 m. birželio jame įrengta prieiga 

prie interneto (tik stacionariame asmeniniame kompiuteryje).

Raktas nuo advokatų kabineto paliktas teismo priėmimo pos-

kyryje ir išduodamas pasirašytinai advokatams, pateikusiems 

advokato pažymėjimą. Už daiktų ir dokumentų saugumą at-

sakingi patys advokatai.

Kilus klausimų, reikėtų kreiptis į teismo kanclerį Dariušą Lučins-

kį tel. 8 646 12191.

Atsakydama į paklausimą 2013 m. liepos 25 d. Lietuvos advoka-

tūra pareiškė nuomonę Lietuvos Aukščiausiajam Teismui išplės-

tinės teisėjų kolegijos nagrinėjamoje kasacinėje byloje, kurioje 

sprendžiamas nesumokėto honoraro priteisimo klausimas.

Lietuvos advokatūros nuomone, išlaidos, susijusios su advo-

kato ar advokato padėjėjo pagalba, atlyginamos, kai jos yra 

apmokėtos (realiai patirtos išlaidos), tačiau tai nereiškia, kad 

visos jos ir bus priteistos. Atitinkama bylinėjimosi išlaidų suma 

nepriteisiama, kai ieškinys tenkinamas iš dalies, kai išlaidos ne-

2014 m. kovo 28 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 

įgaliotas atstovas advokatas Edmundas Budvytis dalyvavo 

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme surengtame 

pasitarime, kuriame 20 valstybės institucijų atstovai aptarė sep-

tynerių metų administracinių tarnybinių ginčų bylų praktiką.

Renginio pradžioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-

mo pirmininkas Ričardas Piličiauskas pažymėjo, kad dinamiš-

kų teisinių santykių pasaulyje praktika yra nuolat besiformuo-

janti, nėra tokia tolygi, kaip ankstesniu laikotarpiu, tam tikrais 

atvejais susiformuoja dvi ar net trys pozicijos sudėtingesniu 

klausimu.

Pasitarime pažymėta, kad daugiau nei pusei valstybės tarnau-

tojų, kurių teisės buvo pažeistos, teismas jas atkūrė nukentėju-

siųjų naudai. Advokatas E. Budvytis pažymėjo, kad ši statistika 

rodo vadybos valstybės įstaigose problemą.

Pasitarime problematiką formulavęs teismo pirmininkas 

R. Piličiauskas pažymėjo, kad institucijų atstovavimo lygis yra 

neaukštas, advokatams priekaištų Lietuvos vyriausiojo admi-

susijusios su bylos nagrinėjimu, kai jos nėra pagrįstos ir pan. 

Tais atvejais, kai kliento patirtos išlaidos advokato ar advokato 

padėjėjo pagalbai apmokėti viršija rekomenduojamą civilinė-

se bylose priteistino užmokesčio maksimalų dydį, šis skirtu-

mas klientui nekompensuojamas ir priskiriamas jo asmeninei 

rizikai dėl bylinėjimosi tikslingumo. 

Be to, Lietuvos advokatūros įsitikinimu, kliento (fizinio asmens) 

su advokatu sudaryta teisinių paslaugų sutartis neatitinka 

vartojimo sutarties požymio, t. y. teisines paslaugas teikiantis 

advokatas nelaikytinas verslininku.

Byla, kurioje sprendžiamas nesumokėto honoraro priteisimo 

klausimas, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme buvo nagrinėja-

ma 2013 m. rugsėjo 5 d. Išplėstinei teisėjų kolegijai pirminin-

kavo teisėja Sigita Rudėnaitė. Pranešėja paskirta teisėja Janina 

Stripeikienė.

Byla dabar sustabdyta, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

kreipėsi į ES Teisingumo Teismą prašydamas priimti prejudi-

cinį sprendimą atsakant į keturis klausimus, susijusius su Ne-

sąžiningų sąlygų draudimo vartojimo santykiuose draudimo 

direktyva.

Pranešimas internete www.advoco.lt (rubrika „Advokatams / padė-
jėjams“) Pozicija Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (2013-07-25)

2013 m. liepos 25 d. raštas Nr. 556 „Dėl išlaidų advokato ir advokato 
padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo bei teisinio paslaugų sutar-
ties pobūdžio vertinimo“

nistracinio teismo vadovas neturėjo. Atvirkščiai, pasidžiaugta, 

kad, taikant Europos Sąjungos teisės normas, tobulėjant pa-

reiškimams tobulėja ir teismai.

„Suprantu, kad apgintos silpnesniosios šalies teisės yra pozityvus 
rodiklis, tačiau kartu jis rodo, kad vidinis institucinis žmogiškųjų 
išteklių reguliavimas yra pilnas pažeidimų ir valstybėje tai prob
lema“, – sakė E. Budvytis
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Renginio problematikos tema praktikos apibendrinimus iš-

sakė teisėjai Stasys Gagys ir Dalia Višinskienė. Jame dalyvavo 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovai.

Bendradarbiaudama su Lenkijos Respublikos ambasada šios 

institucijos prašymu Lietuvos advokatūra sudarė Lietuvos 

advokatų, suinteresuotų bendradarbiauti su Lenkijos teismais 

kaip teismo ekspertai rengiant teismo išvadas Lietuvos teisės 

klausimais, sąrašą. 

Sąrašas sudarytas ad hoc ir nėra atnaujinamas. Jis skelbiamas 

interneto svetainėje www.advoco.lt (rubrika „Advokatai“)

Lietuvos advokatūra savo iniciatyva sudarė ir nuolat atnau-

jina Advokatų, atstovavusių pareiškėjams Europos Žmogaus 

Teisių Teisme laimėtose bylose prieš Lietuvą, sąrašą. Sąra-

šas skelbiamas interneto svetainėje www.advoco.lt (rubrika 

„Advokatai“).

Lietuvos advokatūroje taip pat buvo sudarytas Advokatų, 

kurie specializuojasi vaikų grobimo ir kitose bylose, susijusio-

se su vaiko teisių apsaugos klausimais, turinčiais tarptautinį 

elementą, sąrašas. Jis skelbiamas interneto svetainėje www.

advoco.lt (rubrika „Advokatai“).

Sąrašas sudarytas Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikini-
mo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos prašymu. Minėta institucija, vykdydama 
centrinės institucijos funkcijas, įtvirtintas 1980 m. Hagos kon-
vencijoje dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, 
sprendžia prašymus dėl neteisėto vaikų laikymo ar išvežimo į 
užsienio valstybes, vadovaujantis Konvencijos nuostatomis bei 
2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2201/2003 
dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka 
ir tėvų pareigomis, pripažinimo ir vykdymo, panaikinančiu 
Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000. Tarnybos duomenimis, pas-
taruoju metu padaugėjo Tarnyboje sprendžiamų vaiko teisių 
apsaugos klausimų, turinčių tarptautinį elementą. Tarnyba taip 
pat pažymi, kad gauna nemažai užsienio centrinių institucijų 
ir užsienyje gyvenančių vienos iš šalių prašymų rekomenduoti 
advokatus, galinčius atstovauti jų interesams Lietuvoje.

Advokatų tarybos narė Renata Beržanskienė 2014 m. ge-
gužės 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo konferencijų salėje 
vykusiame penktajame Lietuvos teisininkų kongrese „Teisi-
nės institucijos modernioje visuomenėje“ skaitė pranešimą 

„Advokato vieta teisinių institucijų sistemoje“. Kongresą orga-
nizavo Lietuvos teisininkų draugija.

„Žinių radijo“ laidoje „Aktualioji valanda“ –  
žurnalistų A. Perednio ir A. Užkalnio,  
verslininko K. Baublio ir advokatės L. Meškauskaitės 
diskusija apie viešos kritikos padarinius

2013 m. liepos 8 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pir
mininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė dalyvavo „Žinių 
radijo“ laidoje „Aktualioji valanda“, kurioje aptarti viešos kriti
kos padariniai bei atsako į ją formos, taip pat viešų pasisakymų 
įžeidimo ir diskriminacijos požymiai. Teisinė problema kilo, kai 
po aštraus žurnalisto Andriaus Užkalnio rašinio, publikuoto jo 
internetiniame dienoraštyje „Laukinės žąsys“, kelių pramogų 
įstaigų savininkas Kristupas Baublys įtraukė šį tinklaraštininką į 
nepageidaujamų svečių sąrašą.

Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja, vertindama padėtį 
žmogaus teisių požiūriu, teigė, kad abiejų vyrų poelgiuose yra 

Lietuvoje kriminalizuojamų veikų požymių, tačiau pripažino, 
kad tik teismas yra ta instancija, kuri pasakytų, ar užaštrintos 
formos veiksmai atkūrė visuomeninių santykių pusiausvyrą ir 
nepažeidė žmogaus teisių.

„Teisės požiūriu, nuomonės reiškimo laisvė nėra absoliuti. Yra 
ribos, kiek mes galime ja naudotis. Apskritai absoliučių teisių 
nėra, nebent mąstymo, kol mintys nėra išreikštos <...>. Tei
sėje skiriami faktai ir nuomonė. Faktų išgalvoti negalima. Bet 
net ir tikrų faktų rėmuose nuomonę išsakyti reikia etiškai. Jei 
apžodžiauji, yra numatyta atsakomybė. Ji gali būti etinė, kur 
žurnalistų savireguliacijos institucijos tvarko. Ir gali būti teisi
nė“, – tiesioginiame eteryje paaiškino L. Meškauskaitė. Ji primi
nė, kad Lietuvoje, gal ir per griežtai, bet įžeidimas yra krimina
linis nusikaltimas, už kurį gali būti pritaikyta laisvės atėmimo 
bausmė.
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Lietuvos advokatūra  
ir Lietuvos Respublikos Prezidentūra:  
Advokatų tarybos pirmininkas  
Leonas Virginijus Papirtis susitiko  
su Lietuvos Respublikos Prezidente
2013 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė susitiko su Advokatų tarybos pirmininku Leonu 

Virginijumi Papirčiu. Lietuvos advokatūros 95 metų veiklos su-

kakties proga Prezidentė perdavė sveikinimus visiems šalies 

advokatams, taip pat aptarė advokatų veiklą reglamentuojan-

čią teisinę bazę, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

efektyvumą, žmogaus teisių gynimo problemas.

Pasak šalies vadovės, nuo pat pirmųjų nepriklausomos Lietu-

vos atkūrimo žingsnių advokatai užėmė ypatingą vietą vals-

tybės kūrėjų gretose ir šalies gyvenime. Reikšmingu indėliu 

prisidėjusiems prie teisinės valstybės kūrimo Lietuvos advo-

katams ir šiandien kyla profesinė ir pilietinė pareiga stiprinti 

žmonių pasitikėjimą teisine sistema.

Prisiekę dorai ir sąžiningai ginti žmogų ir jo interesus, saugo-

ti advokato vardą, laikytis Konstitucijos ir įstatymų bei etikos 

standartų advokatai, anot Prezidentės, prisiėmė sunkią ir šian-

dien ne kiekvienam pakeliamą pareigą.

Visos šalies advokatams Prezidentė palinkėjo garbingai atlik-

ti savo misiją bei išlikti tvirtiems, susidūrus su teisės taikytojo, 

o ne teisės viršenybe, sąžiningai tarnauti žmonėms ir teisinei 

Lietuvos valstybei.

R.
 D

ač
ka

us
 n

uo
tr

.
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1.4. Profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Lietuvos advokatūros mokymo centro  
organizuoti seminarai
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta pareiga advokatams ir 

advokatų padėjėjams nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją, ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2014 m. gegu-

žės 1 d.) Lietuvos advokatūra organizavo 64 (29 daugiau) teminius seminarus advokatų ir jų padėjėjų reikalingoms profesinėms 

žinioms tobulinti:

Eil.  
Nr.

Data Vieta Tema

1. 2013-04-15 Vilnius „Ginčų, kylančių darbo santykiuose, teisminio nagrinėjimo praktikos ypatumai“

2. 2013-04-17 Vilnius „Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų migrantų  
socialinę apsaugą, įgyvendinimas Lietuvoje“

3. 2013-04-19 Vilnius „Administracinės teisės ir proceso teorijos, teisinio reguliavimo ir praktikos aktualijos“

4. 2013-04-30 Vilnius „Viešųjų pirkimų sutartys. Žalos atlyginimas viešųjų pirkimų bylose“

5. 2013-05-07 Šiauliai „Teismo sprendimų vykdymo problemos“

6. 2013-05-14 Vilnius „Viešųjų pirkimų sutartys. Žalos atlyginimas viešųjų pirkimų bylose“

7. 2013-05-17 Vilnius „Administracinės teisės ir proceso teorijos, teisinio reguliavimo ir praktikos aktualijos“

8. 2013-05-21 Panevėžys „Ginčų, kylančių darbo santykiuose, teisminio nagrinėjimo praktikos ypatumai“

9. 2013-05-22 Vilnius „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese: praktiniai Lietuvos teismų 
viešų elektroninių paslaugų informacinės sistemos naudojimo aspektai“

10. 2013-05-24 Vilnius „Paveldėjimo teisė“

11. 2013-05-29 Kaunas „Viešųjų pirkimų sutartys. Žalos atlyginimas viešųjų pirkimų bylose“

12. 2013-05-30 Vilnius „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese: praktiniai Lietuvos teismų 
viešų elektroninių paslaugų informacinės sistemos naudojimo aspektai“

13. 2013-06-04 Vilnius „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese: praktiniai Lietuvos teismų 
viešų elektroninių paslaugų informacinės sistemos naudojimo aspektai“

14. 2013-06-06 Vilnius „EŽTK: privatumo ir saviraiškos laisvės santykis demokratinėje visuomenėje“

15. 2013-06-06 Kaunas „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese: praktiniai Lietuvos teismų 
viešų elektroninių paslaugų informacinės sistemos naudojimo aspektai“

16. 2013-06-07 Klaipėda „EŽTK: privatumo ir saviraiškos laisvės santykis demokratinėje visuomenėje“

17. 2013-06-12 Klaipėda „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdymo procese: praktiniai Lietuvos teismų 
viešų elektroninių paslaugų informacinės sistemos naudojimo aspektai“

18. 2013-06-18 Kaunas „Elektroninė komercija: teisiniai klausimai“ 

19. 2013-06-19 Šiauliai „Paveldėjimo teisė“

20. 2013-07-01 Kaunas „Paveldėjimo teisė“

21. 2013-09-18 Vilnius „Elektroninė komunikacija advokato darbe“

22. 2013-09-23 Kaunas „Europos žmogaus teisių konvencija: teisė į teisingą teismą“
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Eil.  
Nr.

Data Vieta Tema

23. 2013-09-24 Vilnius „Europos žmogaus teisių konvencija: teisė į teisingą teismą“

24. 2013-09-25 Šiauliai „Europos žmogaus teisių konvencija: teisė į teisingą teismą“

25. 2013-09-26 Vilnius „Komercinis arbitražas“

26. 2013-09-30 Vilnius „Kolektyviniai darbo santykiai: darbuotojų atstovų statusas ir garantijos,  
ginčai dėl kolektyvinių sutarčių, streikų teisėtumo bylos“

27. 2013-10-01 Vilnius „Asmens duomenų teisinės apsaugos problemos“

28. 2013-10-02 Vilnius „Administracinių bylų teisenos įstatymo naujovės“

29. 2013-10-04 Kaunas „Elektroninė komunikacija advokato darbe“

30. 2013-10-11 Vilnius „Nusikalstamo praturtėjimo kriminalizavimo pagrindai“

31. 2013-10-15 Kaunas „Kolektyviniai darbo santykiai: darbuotojų atstovų statusas ir garantijos,  
ginčai dėl kolektyvinių sutarčių, streikų teisėtumo bylos“

32. 2013-10-30 Vilnius „Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo ir teismų praktika“

33. 2013-10-30 Kelmė „Baudžiamosios justicijos aktualijos: teisėjo požiūris“

34. 2013-11-05 Šiauliai „Fizinių asmenų bankroto bylos“
„LA elektroninės komunikacijos kanalai“

35. 2013-11-06 Vilnius „Administracinių bylų teisenos įstatymo naujovės“

36. 2013-11-11 Klaipėda „Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo ir teismų praktika.  
Viešasis interesas ir jo gynimas administraciniuose teismuose“

37. 2013-11-19 Kaunas „Asmens duomenų teisinės apsaugos problemos“

38. 2013-11-25 Vilnius „Kolektyviniai darbo santykiai: darbuotojų atstovų statusas ir garantijos,  
ginčai dėl kolektyvinių sutarčių, streikų teisėtumo bylos“

39. 2013-11-27 Vilnius „Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo ir teismų praktika“

40. 2013-11-29 Panevėžys „Nusikalstamo praturtėjimo kriminalizavimo pagrindai“

41. 2013-12-04 Vilnius „Viešasis interesas ir jo gynimas administraciniuose teismuose“

42. 2013-12-05 Vilnius „Fizinių asmenų bankroto teisinis reglamentavimas ir formuojama praktika“

43. 2013-12-18 Vilnius „Viešasis interesas ir jo gynimas administraciniuose teismuose“

44. 2014-01-10 Vilnius „Teritorijų planavimo ir sklypų formavimo naujovės“

45. 2014-01-10 Vilnius „Statinių projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų naujovės“

46. 2014-02-11 Vilnius „Lanksčios darbo formos ir jų taikymas Lietuvoje. Papildomų darbuotojų  
ir darbdavių individualių susitarimų teisinis kvalifikavimas.  
Darbo sutarties nutraukimo ypatumai. Drausminės atsakomybės taikymas“

47. 2014-02-17 Vilnius „Prievolių užtikrinimo priemonių taikymas: aktualijos ir teismų praktika“

48. 2014-02-20 Plungė „Civilinio proceso kodekso normų taikymo teisminėje praktikoje apžvalga“
„Teisinis argumentavimas ir bylinėjimosi strategijos  
(civilinių ir darbo bylų pavyzdžiai)“
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Eil.  
Nr.

Data Vieta Tema

49. 2014-02-24 Vilnius „Prievolių užtikrinimo priemonių taikymas: aktualijos ir teismų praktika“

50. 2014-02-28 Kaunas „Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė: teorija ir praktiniai aspektai“

51. 2014-02-28 Vilnius „Teritorijų planavimo ir sklypų formavimo naujovės“

52. 2014-03-03 Vilnius „Baudžiamosios atsakomybės ypatumai už nusikalstamas veikas  
ekonomikai ir verslo tvarkai“

53. 2014-03-05 Vilnius „Pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimas“

54. 2014-03-19 Vilnius „Darbuotojų ir darbdavių materialinės atsakomybės taikymas.  
Darbdavio netiesioginės atsakomybės taikymas. Darbo bylų nagrinėjimo  
procesiniai ypatumai. Sprendimų darbo bylose neįvykdymo pasekmės“

55. 2014-03-20 Klaipėda „Lanksčios darbo formos ir jų taikymas Lietuvoje. Papildomų darbuotojų  
ir darbdavių individualių susitarimų teisinis kvalifikavimas. Darbo sutarties  
nutraukimo ypatumai. Drausminės atsakomybės taikymas“

56. 2014-03-25 Vilnius „Asmens duomenų apsaugos teisinis reguliavimas internete“

57. 2014-03-28 Vilnius „Ikiteisminis tyrimas: kardomosios priemonės ir kitos procesinės prievartos 
priemonės, skundų nagrinėjimas ikiteisminio tyrimo metu“

58. 2014-04-02 Vilnius „Sutarčių teisės praktiniai aspektai“

59. 2014-04-08 Kaunas „Darbuotojų ir darbdavių materialinės atsakomybės taikymas.  
Darbdavio netiesioginės atsakomybės taikymas. Darbo bylų nagrinėjimo  
procesiniai ypatumai. Sprendimų darbo bylose neįvykdymo pasekmės“

60. 2014-04-11 Vilnius „Bankroto ir restruktūrizavimo teisinių santykių aktualijos“

61. 2014-04-15 Panevėžys „Darbuotojų ir darbdavių materialinės atsakomybės taikymas.  
Darbdavio netiesioginės atsakomybės taikymas. Darbo bylų nagrinėjimo  
procesiniai ypatumai. Sprendimų darbo bylose neįvykdymo pasekmės“

62. 2014-04-15 Vilnius „Baudžiamosios atsakomybės ypatumai už nusikalstamas veikas  
ekonomikai ir verslo tvarkai“

63. 2014-04-17 Vilnius „ES reglamentų taikymas nagrinėjant civilines bylas su užsienio elementu:  
teismingumas, dokumentų įteikimas ir įrodymų rinkimas, teismų sprendimų  
vykdymas, ES sumariniai procesai“

64. 2014-04-18 Kaunas „Asmens duomenų apsaugos teisinis reguliavimas internete“

Atsižvelgiant į patiriamas mokymų organizavimo sąnaudas 

ir brangstančias logistinių paslaugų išlaidas Advokatų tary-

bos sprendimu buvo nustatytas 50 Lt dalyvavimo Lietuvos 

advokatūros organizuojamuose mokymuose įkainis. Taip pat 

nustatyti įmokos sumokėjimo terminai, kurie leidžia tiksliau 

prognozuoti mokymų dalyvių skaičių.

2013 m. visuotinio advokatų susirinkimo dalyviai turėjo gali-

mybę pareikšti savo nuomonę tiek apie visuotinio susirinkimo 

organizavimą, tiek apie svarbiausias Advokatų tarybos ir Lie-

tuvos advokatūros administracijos veiklos sritis. Respondentai 

vertino kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimą. Jų 

prašyta įvertinti šiuos aspektus: parenkamus lektorius; siūlo-

mų temų aktualumą; mokymų turinį; žinių pritaikymą advoka-

to praktikoje; bendrą mokymosi aplinką, patogumą; seminarų 

kainą, kvalifikacijos tobulinimo metodiką; kvalifikacijos kėlimo 

reikalavimo kontrolę.
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Gauti tokie rezultatai:

Aspektai ++ + +/  
Negauta 

atsakymų
Iš viso

Parenkami lektoriai 29 53 28 6 1 5 122

Siūlomų temų aktualumas 23 53 36 5 1 4 122

Mokymų turinys 19 56 32 5 1 9 122

Žinių praktinis pritaikymas advokato praktikoje 20 57 33 6 1 5 122

Bendroji mokymosi aplinka, patogumas 30 55 24 6 2 5 122

Seminarų kaina 31 45 23 5 9 9 122

Kvalifikacijos tobulinimo metodika 17 49 37 3 5 11 122

Kvalifikacijos reikalavimo kontrolė 21 45 31 5 7 13 122

Anketos atsakymai procentine išraiška:

Parenkami lektoriai
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

23%

24%

43%

4%
5%

1%

Siūlomų temų aktualumas
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

43%

30%

4%
19%

1% 3%
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Mokymų turinys
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

26%

4% 16%

46%

1%
7%

Bendroji mokymosi aplinka,  
patogumas

 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

24%

45%

20%

5%
2% 4%

Žinių praktinis pritaikymas  
advokato praktikoje

 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

27%

5%

47%

16%
1% 4%
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Seminarų kaina
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

26%

37%

19%

4%

7%

7%

Kvalifikacijos tobulinimo  
metodika

 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

14%

40%

30%

3%

4%

9%

Kvalifikacijos  
reikalavimo kontrolė

 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

17%

37%

25%

4%

6%

11%
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Išvažiuojamieji mokymai*
2014 m. buvo tęsiama praėjusiais metais pradėta priemo-

nė – išvažiuojamieji mokomieji seminarai, į kuriuos vyksta 

ir Lietuvos advokatūros vadovai, kiti Advokatų tarybos na
riai. Jų tikslas – bendroje diskusijoje išsiaiškinti regionų advo-

katams aktualias profesinės veiklos problemas, kartu ieškoti jų 

sprendimo, stiprinti advokatų ir kitų vietos teisminės valdžios 

atstovų ryšius, telkti advokatų profesinę bendruomenę.

2013 m. spalio 30 d. Kražių kolegijoje Mykolo Romerio uni-

versiteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto prof. dr. 

Aurelijus Gutauskas Žemaitijos advokatams skaitė paskaitą 

„Baudžiamosios justicijos aktualijos: teisėjo požiūris“. Su-

sitikimą organizavo advokatai Aušra Žukienė ir Arnas Ilgauskas.

PALANGA
ŠIAULIAI

KRAŽIAI

PLUNGĖ

* Šie mokymai buvo įtraukti į ataskaitoje pateikiamą bendrąją mokymų lentelę.
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Daugiausia advokatų dėmesio pelnė Kražių gyventojų, pasiprie
šinusių caro 1893 m. įsakui uždaryti Kražių benediktinų vienuoly
ną, gynėjų veikla ir juos įamžinanti fotografija. Tai carinės Rusijos 
gubernijos advokatai  –  kunigaikštis Aleksandras Urusovas, Ser
gejus Andrejevskis, Jonas Mauricijus Kaminskis, Aleksandras Tur
čianinovas, Vladimiras Žukovskis, Leonas Šostakovskis, Mykolas 
Venslauskis ir Sergejus Belas. Vietiniai žmonės laimėjo kovą prieš 
bažnyčios uždarymą, o Kražių skerdynių įvykis atkreipė pasaulio 
dėmesį į Lietuvą ir sušvelnino Rusijos caro antikatalikišką politiką. 
Istorinių įvykių prisiminimas – prasminga sąšauka su šiemet Lie
tuvos advokatūros minima 95erių veiklos metų sukaktimi.

Po mokymų vietos advokatams išdalyti apdovanojimai:

• advokatui Vidui Peikšteniui dėkota už nepriekaištingą pro
fesinę veiklą asmeniniu pavyzdžiu demonstruojant, kaip 
teisėtomis priemonėmis įveikti biurokratinį inertiškumą ir 
cinizmą teikiant teisinę pagalbą Žemaitijos regione;

• advokatui Algirdui Juškai padėka įteikta už nepriekaištingą 
profesinę veiklą savo darbu, žiniomis ir nepriekaištingu elge
siu tapus pavyzdžiu kitiems Žemaitijos regiono advokatams;

• advokatas Mindaugas Perminas pagerbtas už nepriekaiš
tingą profesinę veiklą ir ištikimybę advokato veiklos verty
bėms Žemaitijos regione daugiau kaip 20 metų;

• advokatei Aušrai Žukienei diplomas įteiktas profesinės 
veiklos Žemaitijos regione 25 metų sukakties proga;

• advokatui Arnui Ilgauskui pasižymėjimo raštu padėkota už 
nepriekaištingą profesinę veiklą ir svarų organizacinį bei 
komunikacinį indėlį stiprinant advokatų profesinę ben
druomenę Žemaitijos regione.

2013 m. lapkričio 5 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešo-

joje bibliotekoje Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto 

Civilinio proceso katedros prof. dr. Vigintas Višinskis Šiaulių 

krašto advokatams skaitė paskaitą „Fizinių asmenų bankro
to bylos“. Susitikimą organizavo advokatai Jonas Nekrašius ir 

Diana Latotina-Micevičė.

2014 m. vasario 6 d. Palangoje vyko Lietuvos advokatūros, 

Lietuvos žurnalistų sąjungos, Nacionalinės rajonų ir miestų 

laikraščių leidėjų asociacijos ir Nacionalinės teismų adminis-

tracijos organizuojami mokymai „Profesija  –  žurnalistas. 
Procesinės teisės ir pareigos“. Juose dalyvavo Vakarų Lie-

tuvos laikraščių leidėjai ir advokatai. Paskaitas skaitė žinomi 

šalyje teisininkai.

2014 m. vasario 20 d. Plungės rajono apylinkės teisme Žemaiti-

jos (Kelmės, Mažeikių, Raseinių, Plungės, Skuodo, Telšių, kt. ap-

linkinių miestų) advokatai klausė Mykolo Romerio universiteto 

Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto profesoriaus dr. Vi-

ginto Višinskio paskaitos „Civilinio proceso kodekso normų 
taikymo teisminėje praktikoje apžvalga“. Į mokymus atvy-

kę Žemaitijos advokatai turėjo galimybę susipažinti su bylinėji-

mosi strategijomis. Paskaitą „Teisinis argumentavimas ir by
linėjimosi strategijos (civilinių ir darbo bylų pavyzdžiai)“ 

parengė dr. Tomas Bagdanskis, advokatų profesinės bendrijos 

Kražių bylos advokatai (LNM)

„Bagdanskis iLAW“ vadovaujantis partneris, Mykolo Romerio 

universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros docentas. 

Susitikimą organizavo advokatė Jovyta Piekienė.

2014 m. gegužės 6 d. Alytaus advokatai miesto teatre klausė 

advokato Vytauto Sirvydžio paskaitos „Baudžiamojo proce
so aktualijos: kaltinimo keitimas pirmosios ir apeliacinės 
instancijos teisme“. Susitikimą surengė advokatė Diana Vait-

kevičienė.

Privalomų išklausyti  
seminarų organizavimas 
Tradiciškai praėjusiais metais vyko privalomi įvadiniai mokymai 

advokatams ir advokatų padėjėjams. 

Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2013 m. lapkričio 

14 d. sprendimu „Dėl Advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifi-

kacijos tobulinimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

patvirtintos tvarkos aprašo 11 punkte yra įtvirtinta nuostata, 

kad asmenys, tapę advokatais ir įrašyti į praktikuojančių advo-

katų sąrašą, tačiau neatlikę advokato padėjėjo praktikos, privalo 

išklausyti įvadinį seminarą advokatams. Įvadinį seminarą organi-

zuoja Lietuvos advokatūra vieną kartą per metus.

Įvadinis seminaras advokatams vyko 2013 m. spalio 18 dieną.
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Seminaro programa:

1. Advokatų tarybos pirmininko Leono Virginijaus Papirčio 

sveikinimo žodis.

2. Lietuvos advokatūros savivalda ir bendrieji advokatų 

veiklos principai. Pranešėja – Advokatų tarybos pirminin-

ko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė.

3. Lietuvos advokatūros istorija, tradicijos, advokatų pro-

fesinė etika. Pranešėjas – Advokatų garbės teismo narys 

Algirdas Matuiza.

4. Advokatų veiklos buhalterinės apskaitos ir mokesčių 

klausimai. Pranešėja – Lietuvos advokatūros vyr. buhalterė 

Elinga Belousovienė.

Įvadinis seminaras advokatų padėjėjams: 2013-07-02, 2013-11-

18 ir 2014-03-27

Ataskaitiniu laikotarpiu organizuoti trys įvadiniai seminarai 

advokatų padėjėjams. Privalomi seminarai sudarė sąlygas 

įgyvendinti Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2013 m. 

lapkričio 14 d. sprendimu „Dėl Advokatų ir advokatų padėjėjų 

kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtini-

mo“ patvirtintos tvarkos aprašo 10 punkte įtvirtintą nuostatą, 

kad asmenys, įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašą, privalo išklausyti 

įvadinį seminarą advokatų padėjėjams, kurį organizuoja Lietuvos 

advokatūra.

Pagal seną tvarką organizuotas seminaras vyko 2013 m. liepos 

2 dieną.

Pagal naują tvarkos aprašą organizuoti įvadiniai seminarai 

advokatų padėjėjams vyko 2013 m. lapkričio 18 d. ir 2014 m. 

kovo 27 d.

Seminarų programa:

1. Lietuvos advokatūra ir jos savivalda (Advokatų tarybos 

pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis)

2. Advokatų padėjėjų praktikos organizaciniai klausimai 

(Lietuvos advokatūros konsultantė Vytautė Ladigaitė-Bal-

čiūnienė)

3. Lietuvos advokatūros istorija, tradicijos, advokatų profe-

sinė etika (Advokatų garbės teismo pirmininkas Mindau-

gas Kukaitis)

4. Advokatų / advokatų padėjėjų veiklos buhalterinės aps-

kaitos ir mokesčių klausimai (Lietuvos advokatūros vyr. bu-

halterė Elinga Belousovienė)

Tarptautiniai mokymai
Lietuvos advokatūra bendradarbiaudama su Europos Taryba 

(HELP programa) tęsė pradėtą 10 sesijų nuotolinių mokymų 

advokatams dėl priimtinumo kriterijų teikiant peticijas Euro-

pos Žmogaus Teisių Teismui (Admissibility Criteria) organizavi-

mą. Lietuva buvo viena iš šešių pasirinktų pilotinių valstybių, 

kuriose vyksta šie mokymai (kitos valstybės: Albanija, Čekija, 

Turkija, Bulgarija, Rusija).

Europos Taryba pagal HELP programą bendradarbiaudama su 

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) orga-

nizavo Europos advokatams nuotolinius tarptautinius moky-

mus „Admissibility Criteria in Applications Submitted to the 

European Court of Human Rights“. Mokymai vyko anglų kalba. 

Kvalifikacijos tobulinimo balus galima pelnyti ir skaitant prane-

šimus konferencijose: trijų universitetų konferencijoje  –  5 pra-

nešėjai advokatai.

2013  m. birželio 28  d. Mykolo Romerio universitete vyko trijų 
Lietuvos aukštųjų mokyklų  –  Vilniaus universiteto, Mykolo Ro
merio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto – organizuo
ta mokslinė-praktinė konferencija „Globalizacijos iššūkiai 
baudžiamajai justicijai“. Šiame renginyje pranešimus skaitė 
akademinėje bendruomenėje mokslinį vardą turintys 5 advoka
tai praktikai: prof. dr. Raimundas Jurka, prof. dr. Andrius Nevera, 
doc. dr. Remigijus Merkevičius, doc. dr. Laurynas Pakštaitis ir dr. 
Albertas Milinis.

Konferencijai pranešimus parengė ir kiti garsūs Lietuvos teisinin
kai – teisėjai prof. dr. Jonas Prapiestis, prof. dr. Armanas Abrama
vičius, prof. dr. Olegas Fedosiukas, doc. dr. Gintaras Goda; teisės 
mokslininkai – prof. dr. Rima Ažubalytė, prof. dr. Edita Gruodytė, 
dr. Mindaugas Bilius.

Konferencijoje aptartos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurispru
dencijos, baudžiamojo proceso formų diversifikavimo, Baudžia
mojo kodekso specialiosios dalies normų ir jų taikymo iš Kons
titucijos kylančių reikalavimų kontekste, surogacijos instituto, 
imuniteto įveikimo privataus kaltinimo bylų procese, baudžia
mojo įstatymo taikymo, pareigos išsamiai atskleisti nusikals
tamas veikas ir nustatyti tiesą turinio, neteisėtas gynybos prie
mones naudojančio gynėjo nušalinimo, kriminalinės justicijos 
humanizavimo ir kaltinimo keitimo teisme klausimai.

Mokslinėpraktinė konferencija „Globalizacijos iššūkiai baudžia
majai justitcijai“ skirta paminėti Lietuvos Respublikos baudžia
mojo ir baudžiamojo proceso įstatymų įsigaliojimo dešimties 
metų sukaktį, aptarti ir diskutuoti baudžiamosios justicijos teo
rines ir praktines aktualijas, iššūkius, su kuriais susiduriama arba 
kuriuos galima pažaboti globalizacijos kontekste.
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2013 m. lapkričio 13 d. įvyko pradinis susitikimas su atrinktais 

dalyviais (prokurorais ir advokatais / advokato padėjėjais) į Eu-

ropos Tarybos HELP programos ir Lietuvos advokatūros bei 

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros organizuoja-

mus e. mokymus prieš diskriminaciją. Mokymų dalyvius pa-

sveikino Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras Darius 

Valys ir Lietuvos advokatūros pirmininkas Leonas Virginijus 

Papirtis. Natacha de Roeck, HELP programos projektų vado-

vė, supažindino dalyvius su HELP programa bei nuotolinių 

mokymų specifika, naudojama metodologija, vykdomais 

panašiais projektais, prieinamais ir naudojamais ištekliais bei 

medžiaga mokymų metu. Dalyviams buvo pristatyti nacio-

nalinių mokymų vadovai – prokuroras Rimvydas Valentuke-

vičius ir Jolanta Samuolytė, Lietuvos advokatūros teisininkė, 

projektų vadovė. Tarptautinės ekspertų darbo grupės dėl 

diskriminacijos e. mokymų narė Ivana Roagna padarė įvadinį 

pranešimą apie diskriminaciją ir jos draudimą tarptautiniuose 

teisės aktuose, supažindino su aktualia Europos Žmogaus Tei-

sių Teismo jurisprudencija. Įvadinio seminaro metu pranešėjai 

atsakė į dalyvius dominančius klausimus.

E. mokymus prieš diskriminaciją sudarė penkios sesijos, skir-

tos apžvelgti įvairius diskriminacijos pagrindus – draudimą 

diskriminuoti dėl rasės, etninės kilmės (romų), seksualinės 

orientacijos ir lytinio tapatumo bei negalios.

Lietuvos atstovė išrinkta į HELP programos Konsultacinę valdybą

2013 m. birželio 18–19 d. metinės HELP programos konferencijos „Crosscutting issues on human rights“ („Kompleksinės žmogaus 
teisių problemos“) metu buvo išrinkta Konsultacinė valdyba. Po 20 kandidatų iš įvairių šalių prisistatymo visuotinio slapto balsavimo 
metu buvo išrinkti 6 Konsultacinės valdybos nariai, tarp jų ir Lietuvos atstovė Jolanta Samuolytė, kuri dabar yra HELP priimtinumo 
kriterijų konsultantė ir nuotolinių mokymų vadovė.

2013 m. lapkričio 11–15 d. vykdant bandomąjį projektą dėl 

Europos teisinių mokymų, EIPA (European Institute of Public 

Administration) kartu su CCBE (Council of Bars and Law Societies 

of Europe) bei Europos advokatūrų ir mokymus teikiančių ins-

titucijų (ERA, ECBA, CNUE) atstovais organizuota konferencija, 

kurios metu buvo aptarti vykdytos apklausos apie advokatūrų 

nacionalines mokymų sistemas rezultatai bei išsamiai disku-

tuota apie galimas rekomendacijas, siekiant gilinti advokatų 

žinias ES teisės srityje ir organizuojant mokymus.

Konferencijos metu atkreiptas dėmesys į tai, kad advokatų 

padėjėjai gautų tvirtus ES teisės pagrindus iki tapdami prak-

tikuojančiais advokatais. Vėliau advokatams teikiami moky-

mai ES teisės srityje galėtų būti labiau specializuoti ir geriau 

atspindėti advokatų poreikius. Advokatų poreikius siūloma 

identifikuoti pasitelkiant apklausos anketas, skelbiant jas in-

ternetinėje svetainėje ir teikiant užpildyti kiekvienų mokymų 

pabaigoje. Konferencijoje buvo minima, kad su ES teisės nor-

momis turėtų būtų supažindinama ir per nacionalinės teisės 

mokymus. Kaip pažymėjo Peter Goldsmith, EIPA direktorius, 

ES teisės normų taikymas valstybių narių teisėje vis didėja ir 

dabar ES teisės normos tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos apie 

75–80 proc. valstybių narių teisėje. Atkreiptas dėmesys, kad 

mokymų vadovai turėtų naudoti kuo daugiau interaktyvių in-

formacijos perteikimo būdų, siekiant kiek įmanoma veiksmin-

gesnių mokymų. Ateityje skatinama taip pat plėtoti mokymų 

teikimą nuotoliniu būdu.

2014 m. kovo 18 d. pirmąkart Lietuvos advokatūros Mokymo 

centre vyko Lietuvos advokatūros ir Europos teisės akademi-

jos (ERA) organizuojami mokymai „Europos šeimos teisė: 
sienas peržengiančios skyrybos, tėvų atsakomybė ir 
išlaikymas“ („European Family Law: Crossborder divor
ce, parental responsibility and maintenance“). Praktinio 

seminaro tikslas buvo supažindinti šeimos teisėje besispe-

cializuojančius advokatus, teisėjus ir jų padėjėjus, vaiko tei-

sių apsaugos specialistus ir kitų susijusių institucijų atstovus, 

dirbančius vaiko teisių apsaugos srityje, su šios teisės šakos 

iššūkiais ir reguliavimo ypatumais. Teorinės žinios įtvirtintos 

praktinės užduoties metu.
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Pagrindinius mokymų pranešimus skaitė Juliane Hirsch, LL. m., 

kuri yra nepriklausoma privačios tarptautinės teisės ir tarptau-

tinės šeimos teisės konsultantė, teikusi teisės patarimus Hagos 

konferencijoje Paryžiuje, ir Antverpeno universiteto dėstytoja 

Thalia Kruger, dėstanti privačią tarptautinę teisę ir Europos ci-

vilinio proceso lyginamąsias studijas.

Mokymų dalyvių dėmesys atkreiptas į tėvų ir vaikų santykių 

ypatumus, kai vienas tėvų yra kitos šalies pilietis, kokie ben-

dravimo apribojimai taikomi; koks yra europinio reguliavimo ir 

tarptautinių konvencijų santykis, kurio teismo jurisdikcijai pri-

skiriamos šios kategorijos bylos, kas sprendžia dėl tokių vaikų 

išlaikymo, kokie yra tarptautinį elementą turinčių šeimų skyry-

bų padariniai. Mokymuose dalyvavo per 40 advokatų ir teisėjų.

Praktika užsienyje
2013 m. Lietuvos advokatūra vykdė atranką į daugiašalių 

stažuočių programą (Multilaterales Hospitationsprogramm 

für Rechtsanwälte, 2014), kurią organizavo Vokietijos tarptau-

tinio teisinio bendradarbiavimo fondas (Deutsche Stiftung für 

internationale rechtliche Zusammenarbeit (IRZ-Stiftung) kartu su 

Pasirašiusi mokymų organizavimo sutartį su ERA Lietuvos advokatūra efektyviau įgyvendins Advokatūros įstatymo numatytą parei-

gą – organizuoti ir įgyvendinti advokatų kvalifikacijos tobulinimą

2013 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos vadovas dr. Leonas Virginijus Papirtis ir Europos teisės akademijos (ERA) di
rektorius dr. Wolfgangas Heuselis pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos advokatūros ir Vokietijoje įsikūrusios šios mokslo įstaigos.

Europos teisės akademija rengia įvairius mokymus, konferencijas ir projektus specialiomis ES teisės temomis, turi didelę patirtį, galin
čią padėti tinkamai pasirengti pirmininkauti ES Tarybai, prisidėti organizuojant kitais metais vyksiančius kai kuriuos renginius Lietuvoje.

Be ekspertinės paramos, narystė ERA naudinga ir finansiškai. Šios institucijos partneriai gauna 40 proc. nuolaidą mokymams.

Primintina, kad Lietuva teisingumo ministro ir Teisėjų tarybos bei Lietuvos advokatūros bendru sprendimu tapo ERA globėja 2012 m. 
lapkričio 30 dieną.

ERA duomenimis, 2007–2011 m. jos organizuotuose mokymuose dalyvavo 421 asmuo iš Lietuvos. Iš jų – 292 viešojo sektoriaus at
stovai (teisėjai, prokurorai, valstybės tarnautojai ir kt.). Preliminarūs skaičiavimai rodo, kad, Lietuvai tapus ERA globėja ir nepakitus 
mokymuose dalyvaujančių žmonių skaičiui, dėl mokymams taikomos nuolaidos tai leis sutaupyti apie 75 tūkst. eurų, iš jų viešajam 
sektoriui – apie 36 tūkst. eurų.

Vokietijos federacine advokatūra (Bundesrechtsanwaltskam-

mer) ir Vokietijos advokatų asociacija (Deutschen Anwaltverein). 

2014 m. stažuotė vyko 2014 m. balandžio 22 d. – birželio 4 d.  

Iš pretendentų buvo atrinkta ir stažuotėje dalyvavo advokato 

padėjėja Rima Kondrataitė.
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1.5. Atstovavimas teismuose

Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013 m. balandžio 12 d. iki 2014 m. 

gegužės 1 d.) teismuose buvo nagrinėjamos 23 civilinės bylos:

2 bylose Lietuvos advokatūra buvo ieškovė:

• vienoje Lietuvos advokatūra prašo įpareigoti KTU In-

formacinių technologijų plėtros institutą, .lt adminis-

tratorių, išregistruoti domenų vardus „eadvokatas.lt“ 

ir „eadvokatai.lt“. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. 

kovo 13 d. sprendimu Lietuvos advokatūros ieškinį 

tenkino iš dalies, KTU Informacinių technologijų plė-

tros institutą, lt domeno administratorių, įpareigoja 

išregistruoti domenų vardus „eadvokatas.lt“ ir „eadvo-

katai.lt“; Atsakovas pateikė apeliacinį skundą;  Lietuvos 

apeliaciniam teismui išnagrinėjus apeliacinį skundą, 

sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas, 

taigi KTU yra įpareigojama išregistruoti domeno var-

dus „eadvokatas.lt“ ir „eadvokatai.lt“;

• kitoje Lietuvos advokatūra pareiškė ieškinį dėl prekių 

ženklo „Velnio advokatas“ registracijos pripažinimo ne-

galiojančia ir dėl įpareigojimo sustabdyti klaidinančią 

reklamą. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d.  

nutartimi byla sustabdyta iki įsiteisės procesinis spren-

dimas Vilniaus apygardos administracinio teismo byloje 

Nr. I-5774-815/2014 dėl Konkurencijos tarybos 2013-12-

19 nutarimo panaikinimo.

20 bylų Lietuvos advokatūra patraukta kaip atsakovė:

• 9 bylose ieškovais buvo advokatai, pareiškę ieškinius 

dėl Advokatų garbės teismo jiems paskirtų drausminių 

nuobaudų (3 bylose ieškiniai atmesti, 3 bylose ieškiniai 

patenkinti, 1 byloje sudaryta taikos sutartis, likusiose 

teismo sprendimai dar nepriimti);

• 1 byloje buvo ginčijamas Advokatų tarybos sprendimas 

dėl neįrašymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų są-

rašą (ieškinys ir ieškovo apeliacinis skundas atmesti, Lie-

tuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nagrinėti ieškovo 

kasacinį skundą),

• 3 bylose ieškovais buvo asmenys, ginčijantys Advokatų 

tarybos sprendimus nekelti drausmės bylų advokatams,

• 2 bylose ieškovu buvo antrinės teisinės pagalbos gavė-

jai, prašantys priteisti iš Lietuvos advokatūros žalą už ne-

tinkamai suteiktą antrinę teisinę pagalbą (vienoje byloje 

ieškinys visiškai atmestas ir sprendimas įsiteisėjęs, kita 

byla dar nagrinėjama),

• 1 byloje ieškovu buvo įmonė, prašanti atlyginti žalą už 

jos dalykinės reputacijos pažeidimą (ieškinys pilnai at-

mestas ir sprendimas įsiteisėjęs);

• 1 byloje ieškovas (advokatas) ginčijo Advokatų tarybos 

sprendimą dėl advokatui pareikštų įtarimų nusikaltimų 

padarymu laikinai jį išbraukti iš Lietuvos praktikuojančių 

advokatų sąrašo (ieškinys atmestas ir sprendimas įsitei-

sėjęs);

• 1 byloje ieškovas ginčijo Advokatų tarybos sprendimą, 

kuriuo panaikintas Advokatų tarybos sprendimas pripa-

žinti asmenį advokatu įsiteisėjus apkaltinamajam nuo-

sprendžiui (ieškinys atmestas);

• 1 byloje ieškovas prašė pripažinti Advokatų tarybos veiks-

mus neteisėtais ir panaikinti Advokatų tarybos  sprendi-

mą atsisakyti iškelti drausmės bylą (ieškinys tenkintas 

dalyje dėl Advokatų tarybos veiksmų pripažinimo netei-

sėtais, Lietuvos advokatūra pateikė apeliacinį skundą);

• 1 byloje ieškovas prašė įpareigoti Lietuvos advokatūrą 

pateikti dokumentų, surinktų nagrinėjant trečiojo as-

mens prašymą dėl drausmės bylos iškėlimo, kopijas (ieš-

kinys atmestas visiškai).

4 bylose Lietuvos advokatūra patraukta dalyvauti trečiuoju 

asmeniu

Vilniaus miesto apylinkės teis-

mas 2013 m. spalio 25 d. spren-

dimu atmetė ieškovo S. V. ieškinį 

Lietuvos advokatūrai dėl termi-

no skundui paduoti atnaujini-

mo, Advokatų tarybos priimto 

sprendimo nekelti advokatui 

N. K. drausmės bylos panaiki-

nimo ir neturtinės žalos atlygi-

nimo. Teismas savo sprendimą 

grindė tuo, kad laiku ir tinkamai 

nepaneigus ir nenuginčijus Advokatų tarybos 2012 m. lakri-

čio 15 d. sprendimo, kalbėti apie atsakovo ieškovo atžvilgiu 

padarytą teisės pažeidimą, galimą veiksmų neteisėtumą ar 

neveikimą, žalos jam padarymą nėra pagrindo.

Ginčas tarp ieškovo ir Lietuvos advokatūros kilo po to, kai nepa-

tenkintas valstybės paskirtu gynėju baudžiamojoje byloje S. V. 

prašė advokatui iškelti drausmės bylą bei informuoti apie pra-

šymo nagrinėjimą, priimtas priemones. Lietuvos advokatūroje 

prašymas gautas ir užregistruotas 2012 m. kovo 20 d., sprendi-
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mas priimtas 2012 m. lapkričio 15 d. (atsisakyta kelti drausmės 

bylą advokatui), o pareiškėjui S. V. apie sprendimą pranešta tik 

2013 m. sausio 9 d., t. y. praėjus beveik dviem mėnesiams, kai 

jau buvo praėjęs šio sprendimo apskundimo terminas.

Lietuvos advokatūros nuomone, pagrindo atnaujinti terminą 

nėra, nes S. V. nenurodė jokių svarbių termino praleidimo prie-

žasčių. Ieškovo teisės nebuvo pažeistos, jo prašymas buvo iš-

nagrinėtas išsamiai, paties pareiškėjo, t. y. ieškovo, dalyvavimas 

nagrinėjant skundą nėra numatytas. Apie priimtą sprendimą 

ieškovas informuotas 2013 m. sausio 9 d., skundą buvo galima 

paduoti per mėnesį nuo gavimo, o skundas registruotas tik 

2013 m. rugpjūčio 9 d., t. y. po 7 mėnesių, jokių skundo pa-

davimo praleidimo priežasčių bylos nagrinėjimo teisme metu 

S. V. nenurodė. Naikinti skundžiamą sprendimą ieškovo nu-

rodomais motyvais, Lietuvos advokatūros teigimu, pagrindo 

nėra. Jokiuose advokatų profesinę veiklą ir advokatų savivaldą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra įtvirtinta Lietuvos 

advokatūros pareiga pranešti advokatui ir (ar) pareiškėjui apie 

Advokatų tarybos posėdį, kuriame sprendžiamas drausmės 

bylos iškėlimo klausimas. Advokatų drausmės bylų nagrinėji-

mo tvarkos aprašo, patvirtinto 2012 m. balandžio 20 d. visuoti-

niame advokatų susirinkime ir paskelbto Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. IR-160, 

26 punkte nustatyta Lietuvos advokatūros pareiga pranešti 

asmeniui, kuris kreipėsi dėl advokato veiklos, tik apie Advokatų 

garbės teismo, o ne apie Advokatų tarybos posėdį.

Atmetus ieškinį, iš S. V. Lietuvos advokatūrai priteista 3 000 Lt 

bylinėjimosi išlaidų.

Sprendimas buvo apskųstas Vilniaus apygardos teismui. Vil-

niaus apygardos teismo 2014 m. kovo 19 d. nutartimi S. V. ape-

liacinis skundas atmestas. Teismas su advokatūros atsiliepimo 

į apeliacinį skundą argumentu, jog nagrinėjamoje byloje 

netaikytinas vidutiniškai rūpestingo asmens standartas, nes 

ieškovas turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Dėl to 

teismas pritarė pirmosios instancijos teismo motyvams, kad 

S. V. praleido senaties terminą ieškiniui pareikšti ir nenurodė 

svarbių priežasčių, dėl kurių būtų galima atnaujinti praleistą 

įstatymo nustatytą terminą. Sprendimas paliktas nepakeistas. 

Už apeliaciją Lietuvos advokatūrai priteista 2 000 Lt.

Lietuvos advokatūra paragino ieškovą geranoriškai atlygin-

ti bylinėjimosi išlaidas iki 2014 m. balandžio 10 d. Negavus 

apmokėjimo per nustatytą terminą, vykdomasis raštas bus 

pateiktas vykdyti priverstine tvarka.

Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo 

nagrinėjama byla dėl įpareigojimo pateikti medžiagą, surink-

tą svarstant prašymą iškelti advokatei V. G. drausmės bylą  – to 

iš Lietuvos advokatūros reikalavo ieškovas S.V. 2014 m. sau-

sio 17 d. sprendimu ieškinys atmestas, motyvuojant tuo, kad 

S. V. neturi teisės gauti prašomų dokumentų kopijų. Teismas 

savo sprendimą rėmė šiais motyvais: advokatų drausmės 

bylų nagrinėjimo tvarkos aprašas nesuteikia teisės susipažinti 

su drausmės bylos medžiaga drausmės byloje nedalyvaujan-

tiems asmenims, o toks asmuo buvo S. V. Lietuvos advokatū-

rai priteista 1 500 Lt. Sprendimas įsiteisėjęs. Negavus apmokė-

jimo per nustatytą terminą, vykdomasis raštas bus pateiktas 

vykdyti priverstine tvarka.

Byloje dėl Advokatų tarybos veiksmų pripažinimo neteisėtais 

ir Advokatų tarybos sprendimo panaikinimo 2013 m. gruo-

džio 23 d. sprendimu ieškinys patenkintas iš dalies – Advokatų 

tarybos veiksmai nepranešus ieškovui apie drausmės bylos 

iškėlimo E. K. klausimo nagrinėjimą pripažinti neteisėtais. 

Likusioje dalyje – ieškinys atmestas. Ieškinio dalinį tenkinimą 

teismas grindė Advokatūros įstatymo 52 straipsnio 3 dalimi, 

numatančia, kad asmuo, kuris kreipėsi dėl drausmės bylos iš-

kėlimo, turi teisę dalyvauti Lietuvos advokatūrai sprendžiant 

drausmės bylos išdavimo klausimą. Lietuvos advokatūra 

2014 m. sausio 21 d. pateikė apeliacinį skundą dėl sprendimo 

dalies, kuria tenkintas ieškovo reikalavimas, panaikinimo.

Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-2040-

25/2012, kurioje advokatas A. D. pareiškė ieškinį panaikinti 

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos sprendimą laikinai 

išbraukti jį iš praktikuojančių advokatų sąrašo Lietuvos Respu-

blikos advokatūros įstatymo 23 straipsnio 2 dalies pagrindu, 

nes advokatas buvo įtariamas nusikalstamos veikos pada-

rymu. Vilniaus apygardos teismas ieškinį atmetė, motyvuo-

damas, kad įtarimai advokatui buvo pareikšti dėl sunkaus 

nusikaltimo padarymo, Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
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proceso kodekso 157 straipsnio 1 dalies normos nepritaiky-

mas advokatui A. D. neturi įtakos advokatų tarybos sprendi-

mo jo atžvilgiu teisėtumui, advokato asmeniškas nedalyvavi-

mas svarstant klausimą jo teisių nepažeidė, advokatų taryba 

sprendimą priėmė pagrįstai. Lietuvos apeliacinis teismas nu-

tartimi civilinėje byloje Nr. 2A-181/2014 pirmos instancijos teis-

mo sprendimą paliko nepakeistą.

Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-938-

653/2013, kurioje advokatas M. P. pareiškė ieškinį dėl garbės 

teismo sprendimo dalyje dėl jo medicininės pažymos nepa-

teikimo panaikinimo kaip nepagrįsto ir priimto suėjus atsako-

mybės taikymo senaties terminui, o dalyje dėl draudimo poliso 

nepateikimo nutraukti nesant pažeidimo sudėties. Vilniaus apy-

gardos teismas ieškinį atmetė, motyvuodamas, kad drausminė 

nuobauda advokatui paskirta tik už vieną pažeidimą - medici-

ninės pažymos nepateikimą, šiuo atveju būtent advokatas turė-

jo įstatyminę pareigą pateikti dokumentą, turėjo būti aktyvus 

siekdamas šią pareigą tinkamai įvykdyti, medicininio pažymė-

jimo nepateikimas pripažintinas trunkamuoju pažeidimu, todėl 

ieškovo argumentai dėl senaties nepagrįsti. Teismo vertinimu 

paskirta švelniausia drausminė nuobauda – pastaba – atitinka 

pažeidimo sunkumą, nes advokato sveikatos būklę patvirtinan-

tis dokumentas nėra savitikslis, bet turi svarbią socialinę reikšmę 

tikrinant vykdomos veiklos teisėtumo sąlygas. Lietuvos apelia-

cinis teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-442/2014 pirmos 

instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

AKTUALU: Teisėjų taryba nustatė, kokios bylos ir su teismo 
procesu susijusi informacija bus tvarkoma vien elektronine 
forma nuo 2014 m. sausio 1 d. 

Vien elektronine forma tvarkomos:

1. civilinės bylos dėl teismo įsakymo išdavimo apylinkių teismuo
se, kuriose pareiškimas, kurio pagrindu teisme inicijuojama byla, 
teismui pateiktas 2013 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informa
cines ir elektroninių ryšių technologijas;

2. civilinės bylos apylinkių teismuose, kuriose procesinis doku
mentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra 
pateiktas 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir 
elektroninių ryšių technologijas;

3. civilinės bylos apygardų teismuose, kaip pirmosios instancijos 
teismuose, administracinės bylos administraciniuose teismuo
se, kaip pirmosios instancijos teismuose, kuriose procesinis do
kumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra 
pateiktas 2013 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir 
elektroninių ryšių technologijas;

4. bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, na
grinėjančiuose bylas apeliacine ar kasacine tvarka, visos bylos 
pagal 2014  m. sausio 1  d. ar vėliau teisme gautus skundus dėl 
sprendimų ar nutarčių, priimtų bylose, kurios buvo tvarkytos 
vien elektronine forma.

Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. 13P-145-(7.1.2)

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos advokatūra kaip trečiasis as-

muo ieškovo pusėje įstojo į bylas, kai į teismą advokatai krei-

piasi su ieškiniu dėl neišmokėto užmokesčio už antrinę teisinę 

pagalbą priteisimo. Antai Vilniuje praktikuojanti advokatė, kuri 

teikia antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą prirei-

kus, 2014 m. balandžio 3 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 

neišmokėto užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą priteisimo 

tuo atveju, jeigu advokato teikiamos antrinės teisinės pagal-

bos faktiškai sugaištas laikas daugiau nei pusantro karto vir-

šija teisės aktuose nustatytą bylos stadijai (procesiniam veiks-

mui) laiką. Ieškiniu advokatė taip pat prašė teismo kreiptis į 

Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl Advokatams už 

antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo 

užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 

(su vėlesniais pakeitimais), 7 punkto, ribojančio advokato teisę 

gauti papildomą užmokestį, viršijantį 4 minimalius mėnesi-

nius atlygimus, pripažinimo antikonstitucine nuostata.

Lietuvos advokatūros nuomone, minėta teisės norma priešta-

rauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtin-

tai teisei į nuosavybę bei 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai teisei 

gauti teisingą apmokėjimą už darbą.

Bylą nagrinėjantis Vilniaus apylinkės teismas 2014 m. balan-

džio 14 d. nutartimi kreipėsi į Konstitucinį Teismą. Civilinės 

bylos nagrinėjimas sustabdytas.

Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2013 m. balandžio 12 d. iki 2014 m. 

gegužės 1 d.) administraciniuose teismuose buvo nagrinėja-

mos ir administracinės bylos:

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba pripažino, kad 

UAB „Nacionalinis žalos ir skolų išieškojimo centras“ ir UAB „Ti-

kroji turto kaina“ skleidė klaidinančią reklamą. Priežiūros insti-

tucija 2013 m. gruodžio 19 d. paskyrė bendrą 5 tūkst. Lt baudą 

teisinių paslaugų įmonėms UAB „Nacionalinis žalos ir skolų iš-

ieškojimo centras“ ir UAB „Tikroji turto kaina“ už klaidinančios 

reklamos skelbimą.
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Konkurencijos taryba nustatė, kad šios dvi įmonės įvairiais lai-

kotarpiais nuo 2011 m. gegužės 6 d. iki 2013 m. rugsėjo 3 d., 

naudodamos du automobilius ir išorinę reklamą, skleidė to-

kius reklaminius teiginius: „Skolų išieškojimo lyderis“, „Nacio-

nalinis žalos ir skolų išieškojimo centras – skolų išieškojimo 

lyderis“, „Potencialus skolų išieškojimo lyderis“, „Stengiamės 

dirbti taip, kad klientas sakytų: skolų išieškojimo lyderis“, „Sko-

lų advokatai“, „Skolų išieškojimo advokatai“, „Advokatai“ ir „Pa-

renkami skolų advokatai“.

Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 straipsniu, Konkuren-

cijos taryba šias reklamas pripažino klaidinančiomis, nes 

reklamose vartotas teiginys „lyderis“ apibūdino įmonę kaip 

pirmaujančią tarp skolų išieškojimo paslaugas teikiančių ūkio 

subjektų ir tuo galėjo paskatinti vartotojus rinktis būtent šią 

įmonę, nors toks teiginys nebuvo pagrįstas. Reklamos, ku-

riose skelbiama, kad paslaugas teikia advokatai, pripažintos 

klaidinančiomis, nes nei UAB „Nacionalinis žalos ir skolų iš-

ieškojimo centras“, nei UAB „Tikroji turto kaina“ negali teikti 

advokatų paslaugų, todėl tokie reklaminiai teiginiai yra aki-

vaizdžiai klaidinantys.

Nors kai kurie reklaminiai teiginiai − „Potencialus skolų išieško-

jimo lyderis“, „Stengiamės dirbti taip, kad klientas sakytų: skolų 

išieškojimo lyderis“, „Parenkami skolų advokatai“ – tiesiogiai 

ir nenurodė reklamuojamos įmonės kaip užimančios lyderio 

pozicijos ar teikiančios advokatų paslaugas, tačiau dėl tam 

tikro reklamos pateikimo būdo (teiginiai „potencialus“, „sten-

giamės dirbti taip, kad klientas sakytų:“, „parenkami“ patei-

kiami itin smulkiu ar sunkiai įskaitomu neryškiu šriftu, artimu 

fono spalvai) taip pat pripažinti klaidinančiais.

Už panašaus pobūdžio klaidinančios reklamos skelbimą Kon-

kurencijos taryba UAB „Tikroji turto kaina“ 2009 m. buvo sky-

rusi 11,5 tūkst. Lt baudą.

2013 m. gegužės 29 d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ 
vyko diskusija „Ar pergalės Strasbūro teisme koreguo-
ja Lietuvos teisę?“ Tema iškelta susipažinus su statistiniais 
duomenimis, kurie rodo, kad nuo pirmo sprendimo Europos 
Žmogaus Teisių Teisme Strasbūre iš viso buvo priimti 79 spren
dimai dėl bylos prieš Lietuvą esmės: tik 12 bylų konstatuota, 
kad Lietuva pažeidimų nepadarė, ir net 67 atvejais nustaty
tas bent vienas Konvencijos pažeidimas. Kone už kiekvieną 
pažeidimo pripažinimą buvo priteistas neturtinės ir turtinės 
žalos atlyginimas – nuo 2000 metų ši suma yra beveik 2 mln. 
litų (1 mln. 783,5 tūkst. litų). O kur dar bylinėjimosi išlaidos, 
kurios taip pat dengiamos valstybės biudžeto lėšomis. Šie 
skaičiai rodo, kad tarp teisininkų populiarus pasakymas, jog 
pigus teisingumas brangiai kainuoja, yra tiesa, nes Lietuva 
moka už įkalinimo sąlygų pažeidimus, per ilgą teismo proce
są ar ikiteisminį tyrimą, už netinkamai įgyvendintą valstybės 
garantuojamą gynybą ir pan.

Ar gali Lietuva nemokėti? Ar galima nevykdyti teismo spren
dimų? Pasirodo, yra atvejų, kai Strasbūro teismas nepriteisia 
piniginių išlaidų, bet, pavyzdžiui, įpareigoja pakeisti įstatymus 
ar priimti reikiamus teisės aktus. Vis dėlto Lietuva tokius rei
kalavimus ignoruoja. Ar tokie atvejai dažni? Ar tai problema? 
Kaip žmogaus teisių pergalės Strasbūro teisme koreguoja Lie
tuvos teisę?

Apie Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimo ak
tualijas laidoje kalbėjo Elvyra Baltutytė, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės atstovė Strasbūro teisme, Jolanta Samuolytė, My
kolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Eu
ropos Sąjungos teisės katedros lektorė, ir Rimantė Tamulytė, 
advokatų kontoros „Lawin“ teisininkė ir Lietuvos advokatūros 
kartu su Europos Taryba vykdomos HELP programos Priim
tinumo kriterijų nuotolinių mokymų vadovė, kuri be to savo 
profesinėje veikloje turi įrašą apie darbą Europos Žmogaus 
Teisių Teisme.

Papildoma teisinė informacija

Remiantis Reklamos įstatymo 5 straipsniu draudžiama naudo-

ti klaidinančią reklamą. Šio straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad 

reklama bet kuriomis aplinkybėmis laikoma klaidinančia, jeigu 

ji turi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos 

vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 1–21 punktuose 

nustatytų klaidinančios komercinės veiklos požymių, įskaitant 

apgaulingą tvirtinimą, kad komercinės veiklos subjektui yra 

suteikta tam tikros veiklos licencija (leidimas).

Klaidinančia laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant 

ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, 

kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidi-

nančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri 

dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens gali-

mybėms konkuruoti (Reklamos įstatymo 2 straipsnis 3 dalis).



58

VISUOTINIS ADVOKATŲ SUSIRINKIMAS 2014

1.6. Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinius santykius Lietuvos advokatūra plėtojo priimda-

ma užsienio advokatūrų delegacijas ir laisvųjų teisinių pro-

fesijų atstovus, vykdama darbo vizitų į gretimas šalis, organi-

zuodama viešuosius renginius (jie pristatomi 1.10 poskyryje) ir 

kviesdama į juos skaityti pranešimų užsienio šalyse žinomus 

lektorius. Dvišalius santykius stiprino lankymasis užsienio 

šalių ambasadų, kitų organizacijų organizuotuose ir ES 

pirmininkavimo renginiuose Lietuvoje, narystė tarptautinėse 

organizacijose.

Delegacijų priėmimas
2013 m. gegužės 6 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tary-

bos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis susitiko su Jungtinių 

Amerikos Valstijų advokatūros patarėju etikos klausimais Den-

nisu A. Rendlemanu. Susitikimo metu kolegai iš už Atlanto pa-

pasakota apie Lietuvos advokatūros struktūrą. Patarėjas taip 

pat domėjosi ir išsamiai susipažino su etikos klausimų regla-

mentavimo Lietuvoje naujovėmis.

Leonas Virginijus Papirtis. Į Vilnių atvyko Skandinavijos šalių, 

Islandijos ir šalių kaimynių atstovai, kurie pristatė metinius pra-

nešimus.

Pagrindinė diskusijų tema – ekonominio sunkmečio Europoje 

įtaka advokatūroms ir profesijai apskritai. Pranešimą šia tema 

parengė Suomijos advokatūros vadovai. Norvegai kėlė klau-

simą, ar tai, kas teisiška, yra ir etiška, o švedai pasakojo, kaip 

mokestinėmis priemonėmis bandoma panaikinti advokatų 

klientų paslaptį. Kartu su Estijos atstovų pranešimu prieita prie 

išvados, kad advokatai galėtų aktyviau dalyvauti įstatymų lei-

dybos priežiūroje, siekti naujais teisės aktais gaunamų pareigų 

ir turimų teisių proporcingumo.

Susitikime taip pat aptartos bendros Europos advokatūrų ir 

teisininkų draugijų tarybos (CCBE) dienotvarkės temos.

Lietuva šiuose susitikimuose dalyvauja nuo 2008 metų. Pirmą-

kart mūsų šalies advokatūra turėjo garbės organizuoti aukšto 

lygio renginį. Kitas Šiaurės ir Baltijos šalių advokatūrų vadovų 

susitikimas vyks 2014 m. gegužę Norvegijoje.

2013 m. liepos 18 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 

pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis ir Advokatų tarybos pir-

mininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė Europos namuo-

se susitiko su Europos Parlamento JURI komiteto delegacija. 

Susitikime dalyvavo ir Lietuvos advokatūros sekretorius Rytis 

Jokubauskas.

Atvykusiems Europos Parlamento nariams rūpėjo susipažinti 

su Lietuvos advokatūros struktūra, savivaldos principais. Do-

mėtasi Lietuvos advokatūros vaidmeniu teisinėje sistemoje. 

Apie tai svečiams pasakojo Lietuvos advokatūros Advokatų 

tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis. Advokatūros 

pirmininko pavaduotoja pristatė šiandienos iššūkius ir proble-

mas, su kuriomis susiduria mūsų šalies advokatai. Daugiausiai 

kalbėta apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos siste-

mos trūkumus.

Europos Parlamento atstovams pristatyti visiems Europos 

advokatams aktualūs klausimai. Vienas iš svarbiausių, Teisi-

nės pagalbos valstybės sienas peržengiančiuose civiliniuose 

ir komerciniuose ginčuose teikimo reguliavimas (Legal aid in 

cross-border civil and commercial disputes (2012/2101/INI)) – iš-

reikštas pritarimas Europos Parlamento siekiui didinti teisin-

gumo prieinamumą visiems Europos Sąjungos piliečiams. 

Pažymėta, kad Lietuvos advokatai įtraukti į Europos advoka-

tūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) kuriamą duomenų 

bazę, kurioje asmenys galės rasti advokatus visoje ES. Taip pat 

rūpinamasi Europos advokatų kvalifikacijos tobulinimo plat-

formos sukūrimu, teisinės pagalbos teikimo kodifikavimu ir 

Savo ruožtu D. A. Rendlemanas papasakojo apie kartu su 

Lietuvos profesoriais vykdytą tyrimą Prancūzijoje, Vokietijo-

je ir JAV. Jo rezultatus ketinama paskelbti Vytauto Didžiojo 

universiteto Teisės fakulteto organizuojamoje tarptautinėje 

konferencijoje „Teisininko nepriekaištinga reputacija: teoriniai 

ir praktiniai aspektai“, kur svečias skaitys pranešimą Moralė, 

etika ir įstatymas, – vajetau! Istorinė svarstymų dėl profesinio el-

gesio taisyklių Jungtinių Amerikos Valstijų advokatūroje apžvalga 

(„Morals and Ethics and Law, Oh My!“ – An Historic Perspecti-

ve on the Tension within the ABA Model Rules of Professional 

Conduct“).

2013  m. gegužės 2–4  d. Vilniuje vyko kasmetis Šiaurės ir 

Baltijos šalių advokatūrų vadovų susitikimas, kuriam pirmi-

ninkavo Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas 
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pan. Pristačius įgyvendinamas iniciatyvas šiuo klausimu, JURI 

komiteto narių paprašyta glaudžiau bendradarbiauti su CCBE, 

kad pavienės priemonės ar iniciatyvos nepakenktų komplek-

siniam įdirbiui.

Lietuvos advokatūros vadovai atvykusiems JURI komiteto 

nariams perdavė advokatus vienijančios CCBE organizacijos 

pastabas dėl Europos bendros prekybos įstatymo (Common 

European Sales Law (CESL) (2011/0284 (COD)), kuriam komi-

tetas pritarė birželį. CCBE kritiškai vertina, kad siūlomi pa-

keitimai minimalūs ir prieštaringi, dėl to teisės aktas nebus 

funkcionalus.

Kadangi Rytų kaimynystės klausimai yra tarp Lietuvos pirmi-

ninkavimo ES Tarybai prioritetų, galiausiai atkreiptas Europos 

Parlamento atstovų dėmesys į Ukrainos advokatūros situaciją. 

Lietuvos vertinimu, teismų sprendimai, atsakomybės reikala-

vimai ir bausmės savivaldoje, kiti ženklai rodo, kad šioje ša-

lyje kėsinamasi į pamatinį advokato profesijos ir advokatūros 

kaip organizacijos nepriklausomumą. Europos parlamentarai 

raginti aktyviau pasidomėti šiuo klausimu svarstant galimybę 

pradėti oficialias derybas su Ukraina dėl narystės ES.

2013 m. rugsėjo 18 d. advokatų kontoros „VARUL“ vadovau-

jančiam partneriui Robert Juodkai įteiktas Estijos Respublikos 

Prezidento Toomas Hendrik Ilves (Tomo Hendriko Ilveso) pa-

skirtas valstybės apdovanojimas – „Terra Mariana“ ordinas. Šis 

pagarbos ženklas – Estijos valstybės padėka, skiriama užsie-

nio šalių piliečiams.

Garbingą „Terra Mariana“ ordiną kolega gavo už Estijos pre-

kybos rūmų (Estonian Chamber of Commerce) Lietuvoje idėjos 

subrandinimą ir jos įgyvendinimą, taip pat Estijos verslo ben-

druomenės Lietuvoje subūrimą, Estijos kultūros ir verslo skati-

nimą Lietuvoje. Asociacija „Estonian Chamber of Commerce“ 

Lietuvoje duris atvėrė 2009 metais. Advokatas Robert Juodka 

yra šių rūmų steigėjas ir valdybos pirmininkas.

Robert Juodka aktyviai dalyvauja įvairių tarptautinių orga-

nizacijų veikloje: jis yra Britų prekybos rūmų valdybos narys, 

priklauso vienai iš didžiausių ir seniausių nekilnojamojo turto 

bei aplinkos apsaugos organizacijų – Karališkajam atestuotų 

matininkų institutui (RICS).

Advokatas išleido tris teisines knygas, yra konferencinių prane-

šimų ir daugelio straipsnių, publikuotų teisiniuose žurnaluose, 

autorius.

Lietuvos advokatūra Europos teisės dieną 
paminėjo pramoginiu žinių renginiu
Minėdamos Europos teisės dieną ir siekdamos prisidėti prie 

visuomenės teisinio švietimo ir dialogo su visuomene skati-

nimo 2013 m. spalio 23 d. Lietuvos advokatūra ir Nacionalinė 

teismų administracija organizavo renginį, kuriame prie ap-

skritojo stalo „Protų mūšyje“ susitiko teisėjai, advokatai, žinia-

sklaidos atstovai ir studentai. Žinių viktorina vyko simbolinėje 

aplinkoje – Vilniaus universiteto Mokslinės komunikacijos ir 

informacijos centre.

Lietuvos advokatūros komanda, kuriai atstovavo Inga Malinaus-

kaitė (advokatų kontora „Eversheds Saladžius“), Artūras Liutvi-

nas (advokatų kontora „Sorainen“), Kristina Čeredničenkaitė, 

Živilė Gulia (advokatės L. Meškauskaitės kontora), Laura Altun 

(advokatų kontora „Altun ir partneriai“), Julija Šlekonytė (advo-

katės Dianos Gumbrevičiūtės kontora), Monika Misiūnienė, Sta-

sys Drazdauskas, Nerijus Jurkus ir Vaidotas Rudokas (advokatų 

kontora „Borenius“), aplenkė 7 komandas ir džiaugėsi laimėta 

antrąja vieta. Pagrindiniai prizininkai – teismų atstovai.

Renginyje taip pat dalyvavo Advokatų profesinės bendrijos 

Judickienė ir partneriai „Jurex“ komanda, žinių kovoje laimė-

jusi trečiąją prizinę vietą. 
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,,Advokatams, teisėjams ir visiems, kas savo gyvenimą susieja 

su teise, kiekviena diena kaip protų mūšis. Teisėjas išsprendžia 

vienaip, advokatas sprendžia kitaip, o žurnalistas mato sa-

vaip“, – renginio dalyviams linkėdama sėkmingos kovos sakė 

Teisėjų tarybos narė Diana Labokaitė. Kad jaunoji Lietuvos 

ateitis turėtų iš ko semtis žinių, Teisėjų tarybos narė bibliotekai 

teismų vardu padovanojo teisinės literatūros. Prie jos prisidėjo 

ir Advokatų tarybos narė Džiolana Tarvainytė, įteikusi knygų 

nuo Lietuvos advokatūros, šiais metais prisijungusios prie šios 

dienos minėjimo.

Renginyje teisėjus ir dalyvius sveikindamas teisingumo vice-

ministras Paulius Griciūnas atkreipė dėmesį, kad šis renginys 

rodo teismų atvirumą, o tai yra bendras siekis visoje Europoje.

,,Protų mūšis – labai simboliška. Mūšyje tam tikra prasme 

vyksta varžytuvės. Rungimosi principas, turbūt vienas iš svar-

biausių civilinio proceso principų ir, manau, jis turi būti visą 

laiką. Kad ir kokios būtų varžytuvės, jos pagilina mūsų žinias ir 

leidžia įvairius dalykus pamatyti skirtingu rakursu“, – sakė da-

lyvius Mokslinės komunikacijos ir infomacijos centre sveikinęs 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas 

Davulis.

Renginį vedė protų mūšių vedėjas Justinas Kupstas, muzikinį 

foną kūrė saksofonistas Gintaras Mockus.

Minėdamos Europos teisės dieną teisės institucijos visoje 

Euro poje atveria savo duris visuomenei, organizuoja rengi-

nius, kviečia klausytis paskaitų, stebėti darbą teismo posė-

džiuose, rengia ekskursijas po teismų pastatus. Lietuvoje Eu-

ropos teisės diena minima ketverius metus iš eilės.

2013  m. lapkričio 29  d. advokatai mokslininkai Linas Vilys, 

Justinas Usonis ir Audrius Bitinas dalyvavo Lietuvos Respubli-

kos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Europos 

paritarinių institucijų asociacija (AEIP) ir Mykolo Romerio uni-

versiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra organizuotoje 

tarptautinėje Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Ta-

ryboje konferencijoje „Užimtumas, pensijos ir darbuotojų 
komandiravimas Europos Sąjungoje“, nagrinėjančioje ky-

lančias darbo teisės, pensijų ir užimtumo politikos problemas.

2013 m. gruodžio 16 d. Advokatų tarybos pirmininkas Leo-

nas Virginijus Papirtis teisingumo ministro kvietimu dalyvavo 

Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-

tės valdovų rūmuose vykusioje konferencijoje „Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos pirmininkavimas 
Europos Sąjungos Tarybai teisingumo srityje: rezultatų 
aptarimas“. Į renginį taip pat buvo pakviesti kitų teisminės 

valdžios institucijų atstovai. Renginį kartu su Teisingumo mi-

nisterija organizavo Registrų centras.

2013  m. gruodžio 17  d. Švedijos ambasadoje įvyko apskri-

tojo stalo diskusija „Žmogaus teisės ir nediskriminavimas 
socialinėje srityje: teisinis reguliavimas ir problemos“.

Apskritojo stalo diskusijoje gera praktika dalijosi Švedijos dar-

bo ir užsienio reikalų ministerijų atstovai. Diskusijoje taip pat 

dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Lygių galimybių skyriaus bei nevyriausybinio sek-

toriaus atstovai, mokslininkai, advokatai ir kt.

Savo įžvalgomis su dalyviais dalijosi advokatai Audrius Bitinas, 

Linas Vilys ir Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė.

Diskutuojant buvo atkreiptas dėmesys, kad viešoje erdvėje 

nėra girdimas aiškus teisinės bendruomenės (advokatų) ver-

tinimas diskriminacijos klausimais. Konstruktyvios diskusijos 

metu buvo pasiūlyta įsteigti žmogaus teisių ekspertų grupę, 

kurią sudarytų advokatai, mokslininkai, nevyriausybinių orga-

nizacijų atstovai, valstybės institucijų atstovai.

Darbo grupės
2013 m. gegužės 9 d. Advokatų tarybos pirmininkas Leonas 

Virginijus Papirtis dalyvavo Fair Trials International – žmogaus 

teisių labdaros organizacijos Londone – ekspertų susitikime, 

kuriame pristatytas naujas Globalios baudžiamosios justici-

jos fondo (Global Criminal Justice Fund) iš Open Society Foun-

dations finansuojamas projektas suėmimo srityje.

Vilniuje vykusiame ekspertų susitikime aptarti sprendimų pri-

ėmimo standartai Lietuvoje ir analizuotas per ilgo suėmimo 

laikotarpis. Pirmoje renginio dalyje aiškintasi suėmimo proce-

dūros nešališkumas, efektyvumas ir teisinės pagalbos prieina-

mumas. Ar suėmimą skiriantis teisėjas yra nepriklausomas? Ar 

gynyba turi tinkamą priėjimą prie ikiteisminio tyrimo duome-

nų, kad galėtų ginčyti suėmimo skyrimą? Ar teisinė pagalba 

(jos nebuvimas) yra problema? Darbo grupės atstovai taip pat 

išsakė savo pastabas dėl nusikaltimų darymo, slapstymosi ri-

zikų vertinimo, dalijosi nuomone apie teismų vadovavimosi 

kaltinamojo nusižengimo istorija, gyvenamąja vieta, kaltini-

mų rimtumu, svarstė suėmimo alternatyvas.

Antroje renginio dalyje dėmesys sukoncentruotas į klausimus, 

ar baudžiamasis procesas suimtų asmenų atžvilgiu vyksta tin-

kama sparta. Kokie trukdžiai kliudo greitesniam procesui? Ar 

sprendimas suimti yra reguliariai peržiūrimas ir ar yra gerbia-

mos gynybos teisės? Ar prokurorui lengva pratęsti suėmimą? 

Ar gynyba gali tam efektyviai priešintis?
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Ypatingas dėmesys buvo skirtas Europos teisminės priežiūros 

orderio institutui aptarti, nacionalinio masto diskusijoms ir ini-

ciatyvoms.

Ekspertų grupėje, be Advokatų tarybos pirmininko, dalyva-

vo advokatai Inga Abramavičiūtė, Ingrida Botyrienė, Adomas 

Liut vinskas, Andrius Nevera ir Rolandas Tilindis.

2013  m. gegužės mėn. Lietuvos advokatūros sekretorius 

Rytis Jokubauskas dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos su-

šauktame bendrame Komisijos šeštajam, septintajam ir aš-

tuntajam periodiniam pranešimui pagal 1965 m. Tarptautinę 

konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo 

rengti ir darbo grupės, kuri sudaryta Jungtinių Tautų Rasinės 

diskriminacijos panaikinimo komiteto rekomendacijoms dėl 

Lietuvos ketvirtojo ir penktojo periodinio pranešimo pagal 

Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos 

panaikinimo rengti, posėdyje.

Darbo pasitarime aptarta, kaip darbo grupė informaciją 

apie Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos komiteto re-

komendacijų įgyvendinimą teiks kartu su Lietuvos perio-

diniu pranešimu. Pranešimo pateikimo terminas – 2014 m. 

sausio 9 d.

Pasitarime dalyvavo Generalinės prokuratūros, Sveikatos ap-

saugos, Teisingumo, Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministerijų, kitų institucijų atstovai.

Darbo vizitai
2013  m. gegužės 13  d. Lietuvos advokatūros Advokatų 

tarybos vadovai Leonas Virginijus Papirtis ir Liudvika Meš-

kauskaitė komercijos atašė Algimanto Belzaus kvietimu su 

darbo vizitu atvyko į Sankt Peterburgą (Rusijos Federacija). 

Vizito tikslas – susitikti su Rusijos Federacijos advokatūros 

vadovu ir išsiaiškinti bendradarbiavimo galimybes, taip pat 

dalyvauti Rusijos federalinės advokatūros 10 metų veiklos 

minėjimo renginiuose.

Pirmąją vizito dieną apsilankyta Lietuvos Respublikos ge-

neraliniame konsulate. Lietuvos advokatūros vadovai taip 

pat lankėsi verslo advokatų biure „Praim Edvais“ bei garsius 

žmogaus teisių gynimo specialistus – Olgą Ceitliną ir Serge-

jų Golobuką – turinčiame advokatų biure „Semenjako, Grib 

ir partneriai“. Verslo kontoros veiklą pristatė vadovaujanti 

partnerė Inna Vavilova ir Stanislovas Nikolajevičius Babkovas, 

kuris taip pat yra Sankt Peterburgo advokatų tarybos narys. 

Pirmajame susitikime taip pat dalyvavo Sankt Peterburgo 

advokatų kolegijos atstovas advokatas Igoris Michailovičius 

Jegorovas.

Lietuvos delegacijos nariai domėjosi Rusijos advokatų vei-

klos formomis, mokestine baze, profesinės etikos problemo-

mis, atstovavimo teismuose paslaugų teikimo išskirtine teise, 

advokatų savivaldos organų struktūra ir veikla, komercinio 

arbitražo įkainiais ir nauda, teisinių procesų trukme, bendra-

darbiavimu su akademine bendruomene, kliento privilegijų 

reglamentavimu ir jo paslapties saugojimu, interesų konfliktų 

sprendimu.

Apie žmogaus teisių padėtį ir baudžiamosios justicijos ypa-

tumus papasakojo advokatų biuro „Semenjako, Grib ir par-

tneriai“ biuro advokatė Nina Boer ir jos kolega Igoris Ryžko-

vas. Advokatė taip pat atkreipė dėmesį į specializacijos tarp 

Rusijos advokatų trūkumą, pristatė advokatų biurų dydžius 

ir paslaugų specifiką, atkreipė dėmesį į visuomenės nuomo-

nės, viešosios opinijos svarbiais advokatūrai klausimais svar-

bą. Šiame susitikime buvo aptarti šmeižimo ir įžeidimo veikų 

kriminalizavimo padariniai, prisiekusiųjų institutas Rusijos teis-

muose, Advokatūros įstatymo pakeitimai, kt. Komercijos ata-

šė Algimanto Belzaus pasiūlymu sutarta Vilniuje organizuoti 

dvišalę apskritojo stalo diskusiją, kurioje būtų aptarti Lietuvos 

ir Rusijos sandorių sudarymo ypatumai (sutarčių teisė), teismų 

sprendimų vykdymo procedūros ir problemos bei įmonių 

įkūrimo reikalavimai. Taip pat sutarta, kad Lietuvos advokatū-

ros internetiniame tinklalapyje bus skelbiama dvišaliams san-

tykiams aktuali kontaktinė informacija.

Lietuvos delegacija dalyvavo Rusijos federalinės advokatū-

ros 10 metų veiklos jubiliejui skirtoje konferencijoje „Advo-

kato ir advokatūros identiteto įtvirtinimas“, susitiko su Rusijos 

federalinės advokatūros vadovu Jevgenijumi Vasiljevičiumi 

Semenjako.
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2013 m. gegužės 21 d. Advokatų tarybos pirmininkas Leo-

nas Virginijus Papirtis ir pirmininko pavaduotoja Liudvika 

Meškauskaitė išvyko į Ciurichą (Šveicarija), kur dalyvavo vie-

tos advokatų kartu su Šveicarijos advokatūra ir Tarptautine 

advokatų asociacija (IBA) organizuotoje 8-ojoje IBA konfe-

rencijoje.

Renginyje, į kurį pakviesti pasaulio advokatūrų vadovai, 

aptarta laisvųjų teisinių profesijų raida ir šias profesijas pa-

sirinkusiems teisininkams kylantys profesiniai iššūkiai. Pro-

gramoje – ekspertų pranešimų sekcijos ir komentarai, taip 

pat apsikeitimas pozicijomis ir delegacijų diskusijos šiomis 

temomis:

Besikeičiantis reguliavimas ir pokyčių vadyba – pastarojo laik-

mečio reglamentavimo tendencijų apžvalga;

Kieno teisingumas? Šioje sekcijoje svarstytas advokatūrų vaid-

muo didinant teisinių paslaugų prieinamumą gyventojams;

Veiklos ataskaita – pranešimas apie advokatūros ir visos teisi-

ninkų bendruomenės vaidmens ir nariams skirtų pagrindinių 

veiklos sričių aptarimas. 

Lietuva yra IBA narė nuo 1992 metų.

Lietuvos advokatūros sekretorius Rytis Jokubauskas 2013 m. 

gegužės 17–18 d. dalyvavo Atėnuose (Graikija) vykusioje Euro-

pos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) plenari-

nėje sesijoje, kurioje daugiausia dėmesio skirta ES advokatų 

sričiai taikomo reguliavimo įvertinimo ir narystės klausimams.

Plenarinėje sesijoje buvo pristatyta „Panteia“ ir Mastrichto 

universiteto konsorciumo atlikta advokatų profesijai tiesiogiai 

taikomų direktyvų analizės studija, vykdyta pagal Europos 

Komisijos užsakymą. CCBE pasidžiaugta, kad studijos rengėjai 

atsižvelgė į daugelį CCBE pastabų, išvadose siūloma nenaikin-

ti Advokatų paslaugų teikimo direktyvos 77/249 ir Steigimosi 

direktyvos 98/5, o tik šiek tiek jas pakeisti.

Pažymėtina, kad Rusijos Federacijos advokatūra pateikė ofi-

cialų prašymą tapti CCBE nare – šiuo metu jos narystės klau-

simas yra vertinimo stadijoje. Plenarinėje sesijoje pasiūlyta iš 

narių pašalinti Moldovos advokatūrą, tačiau Teisinės valstybės 

principo sklaidos Vidurio ir Rytų Europoje (pranc. – PECO) 

komiteto siūlymu, kurį inicijavo Lietuvos atstovas, klausimas 

atidėtas suteikiant galimybę kolegoms iš Moldovos plačiau 

padiskutuoti narystės CCBE klausimą. Jei Moldovos advokatū-

ra vis dėlto nuspręstų tęsti narystę, susitvarkyti atitiktį reikala-

vimams reikėtų iki kitos sesijos.

Plenarinėje sesijoje pranešta, kad Andoros advokatūra atitiko 

jai keltas sąlygas ir nuo šiol įgyja narės-stebėtojos statusą.

Lietuva yra CCBE narė nuo 2004 metų.

Vykdydama Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos 

(CCBE) Vidurio ir Rytų Europos valstybių – PECO – komiteto 

misiją – išsiaiškinti advokatūros situaciją Ukrainoje – trijų žmo-

nių delegacija, į kurią įėjo ir Lietuvos advokatūros sekretorius 

Rytis Jokubauskas, 2013 m. liepos 11–12 d. viešėjo Kijeve.

Vizito metu susitikimuose su advokatais, Teisingumo ministe-

rijos atstovais ir įvairių tarptautinių organizacijų, turinčių biu-

rus Ukrainoje, įgaliotais asmenimis rinkti duomenys, turintys 

patvirtinti arba paneigti, kad steigiamasis Ukrainos advoka-

tūros susirinkimas vyko demokratiškai ir nėra grėsmių naujai 

įsteigtos Ukrainos advokatūros nepriklausomumui. Primintina, 

kad iki pat 2012 m. šioje šalyje nebuvo advokatūros kaip or-

ganizacijos. Advokatus vienijančios organizacijos steigiamasis 

susirinkimas įvyko tik 2012 m. lapkritį.

„CCBE delegacijai iškilo labai rimtų klausimų, ar Ukrainos advo-

katūra yra nepriklausoma“, – iš vizito grįžęs sakė Rytis Joku-

Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meš-
kauskaitė komentavo situaciją dėl JAV nacionalinės saugu-
mo agentūros (NSA) naudotos internautų sekimo programos

2013 m. birželio 11 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 
pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė dalyvavo „Ži
nių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“. Joje aptarta iškilusi į 
viešumą informacija, kad JAV Nacionalinė saugumo agentūra 
ir Federalinis tyrimų biuras naudojo slaptą sekimo programą 
PRISM, leidusią matyti bet kurio asmens veiklą internete.

Advokatė, vertindama padėtį Europos erdvėje saugomo priva
tumo aspektu, teigė, kad Europos valstybės pagrįstai susirū

pinusios šia situacija, nes, bent jau pagal Europos teisinę bazę, 
privatumui yra skiriama labai daug dėmesio. Lietuvoje galio
jantys įstatymai numato, kad privatūs asmens duomenys gali 
būti renkami tik gavus teismo leidimą.

„Kada yra atskleidžiamas pokalbio turinys, kada atskleidžiami 
elektroniniai laiškai, kai žmogus yra sekamas, nors ir interneti
nėje erdvėje, be abejo, tai yra neteisėta, jeigu tam nėra teismo 
leidimo, jeigu teismas nepatikrino, ar buvo pagrindo tokį seki
mą vykdyti. Taip neturėtų būti ir jokiu būdu europinės tradici
jos šalys šito negali toleruoti, ir manau, netoleruos“, – tiesiogi
niame eteryje kalbėjo L. Meškauskaitė.
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bauskas. Pasak CCBE PECO atstovo iš Lietuvos, gauta nema-

žai signalų, kad demokratinės Europos šalies mandato siekę 

Ukrainos advokatai galbūt patiria pokomunistinėms valsty-

bėms būdingo valstybės aparato sankcijas. Antai, surinkta 

duomenų, rodančių, kad advokatai pradėti bausti drausmine 

tvarka už (ne)dalyvavimą advokatūros savivaldos veikloje. Mi-

sijos atstovai gavo liudijimų, kad prie steigiamojo susirinkimo 

salės durų stovėjo apsaugos darbuotojai, kurie neįleido kai 

kurių delegatų į salę. PECO komiteto atstovams sukėlė abe-

jonių ir teismų sprendimai – teismas taikė laikinąsias apsau-

gos priemones neleisdamas organizuoti neeilinio visuotinio 

advokatų susirinkimo, kuris užtikrintų visų norinčiųjų šalies 

advokatų galimybę atiduoti balsą už demokratinę Ukrainos 

advokatūros ateitį.

Lietuvos advokatūrą pasiekė Tarptautinės advokatų asocia-
cijos (IBA) aliarmo žinutė apie advokatų areštą Stambule

Tarptautinė advokatų asociacija (International Bar Associa-
tion –  IBA) savo nariams išplatino susirūpinimo pareiškimą. Do
kumente nerimaujama dėl situacijos Stambule (Turkija), kur 
Çağlayan teismas neteisėtai sulaikė reikšmingą skaičių advokatų, 
dalyvavusių taikioje demonstracijoje.

Tarptautinės advokatų asociacijos (IBA) prezidentas Maiklas Rei
noldsas (Michael Reynolds) pasmerkė ne tik konkrečių advoka
tų areštus, bet ir apskritai visą vykdomosios valdžios elgesį su 
teisinių profesijų atstovais. Jis pareiškė: „Nerimą kelia tai, kad 
areštai atspindi platesnę vykdomosios valdžios tendenciją dary
ti netinkamą spaudimą teisininko profesijai“, pridurdamas, kad, 
Tarptautinės advokatų asociacijos vertinimu, advokatų sulaiky

mas yra žmogaus teisių, tokių kaip teisės jungtis į asociacijas ir 
susirinkimų laisvės, pažeidimas.  M.  Reynolds priminė, kad šios 
teisės įtvirtintos Europos žmogaus teisių konvencijoje, kurią yra 
pasirašiusi ir Turkija.

Solidarumą su Stambulo Gezi parko, kur vyko susidūrimai su val
džios institucijomis, protestuotojais pareiškusiems teisininkams 
buvo uždėti antrankiai. Neteisėtas sulaikymas truko keletą valan
dų. Advokatai buvo paleisti tik birželio 11osios vakare.

Tarptautinės advokatų asociacijos vykdantysis direktorius Mar
kas Elis (Mark Ellis) pažymėjo, kad Stambulo advokatų sulaikymai 
yra ir advokatų profesinių teisių, ginamų pagal Jungtinių Tautų 
pagrindinių advokato vaidmens principų saugojimo dokumen
tą, pažeidimas. Tarptautinė advokatų asociacija paragino Turki
jos valdžią laikytis teisės ir tarptautinių žmogaus teisių standartų, 
kurie leidžia advokatams netrukdomai vykdyti profesinę veiklą. 
Ši taisyklė yra visuotinai pripažįstama Europoje. Markas Ellis pri
dūrė, kad jo administruojama organizacija sieks Turkijos valdžios 
garantijų, jog tyrimai dėl advokatų kaltinimų policijai ir kitoms 
jėgos struktūroms vyks skaidriai, o advokatams nebus kliudoma 
naudotis visomis jų teisėmis šių procesų metu.

2013  m. rugsėjo 19–20  d. Lietuvos advokatūros Advokatų 

tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė daly-

vavo Ukrainos advokatūros organizuotame forume „Ukrainos 

advokatūra. Kijevo požiūris“, kur skaitė pranešimą apie mūsų 

šalies advokatų savivaldos sistemą ir darbą „Lietuvos Respub-

likos advokatūros darbo sistema: teorija ir praktika“.

Savo pranešime ji apžvelgė Lietuvos advokatūros veiklą regla-

mentuojančius aktus, asociacijos sandarą, organizacijos na-

rystę tarptautinėse organizacijose ir kitą Lietuvos advokatūros 

tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, savivaldos institutus ir 

jų veiklą, pagrindinius reikalavimus, keliamus pretendentams 

į advokatus ir advokatų kvalifikacinio egzamino specifiką, 

drausminės atsakomybės sankcijas ir mūsų šalyje leidžiamas 

advokatų veiklos formas.

Kaip esminės Lietuvos advokatūros problemos buvo įvardyta 

valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistema, mokes-

čių politika ir advokatų socialinių garantijų stoka.

Pirmoje sesijoje taip pat skaityti pranešimai apie Ukrainos 

advokatūrą ir šios šalies advokatų veiklą. Vėlesnėse Ukrai-

nos forumo sesijose buvo aptarti advokatų apmokestinimo 

ir jų atlygio klausimai, advokatų civilinės atsakomybės draudi-

mo reikalai, advokato veiklos garantijos, advokatų etika.
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2013 m. spalį Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virgini-

jus Papirtis ir pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė 

dalyvavo didžiausią advokatų iš viso pasaulio skaičių užti-

krinančioje Tarptautinės advokatų asociacijos (IBA) organi-

zuotoje konferencijoje. Šiemet atidarymo ceremonijoje 5,5 

tūkst. konferencijos dalyvių iš 134 šalių, tarp kurių – Lietuvos 

advokatūros vadovai ir dar 14 Lietuvos advokatų – plenarinį 

pranešimą skaitė buvusi Jungtinių Amerikos Valstijų sekretorė 

Madeleine Albright.

Kasmetės IBA konferencijos programoje – Europos regiono 

forumas, kurį kartu su užsienio kolegomis moderavo advoka-

tų kontoros LAWIN advokatė Dovilė Burgienė. Forumo tiks-

las – narystės stiprinimas ir efektyvesnių partnerių integraci-

jos programų paieška.

Bankininkystės teisės sekcijoje pranešimą skaitė advokatų 

kontoros „Tark, Grunte, Sutkiene“ advokatas Vilius Bernatonis.

Į konferencijos darbotvarkę įtrauktos visos svarbiausios tarp-

tautinės teisės temos. Pagrindinės iš jų: privatumo ir saviraiš-

kos socialiniuose tinkluose įtampos, žiniasklaida ir kriminoge-

ninė situacija, mokesčių vengimas, valstybių skolos, nelegali 

migracija, antikorupcijos priemonių programa, klimato kaitos 

problemos, prekyba žmonėmis, globalizacijos iššūkiai, geo-

politika ir energetika, teisingumo prieinamumas bei Žmogaus 

teisių deklaracijos aktualizavimas dokumento pasirašymo 

65 metų sukakties proga.

IBA pro bono apdovanojimas skirtas Susan M. Finegan už 

advokato darbą kovojant su smurtu artimoje aplinkoje.

Apie IBA

1947  m. įsteigta Tarptautinė advokatų asociacija (IBA) yra svar
biausia pasaulyje organizacija, vienijanti viso pasaulio praktikuo
jančius teisininkus, advokatus ir teisininkų bendruomenes. IBA 
turi įtakos rengiant tarptautinę teisės reformą ir formuoja teisi
ninkų profesijos ateitį visame pasaulyje. Jos nariais yra daugiau 
kaip 45 tūkst. pavienių teisininkų ir daugiau kaip 200 advokatų 
asociacijų ir teisininkų bendruomenių iš visų žemynų. Lietuva 
yra IBA narė nuo 1992 metų.

2014 m. vasario 27–28 d. Lietuvos advokatūros sekretorius 

atstovavo Lietuvai 42-ojoje Europos vadovų (Vienos advoka-

tų) konferencijoje, kuri buvo skirta duomenų apsaugos pro-

blematikai.

Advokatų tarybos pirmininkas dalyvavo išskirtiniame verslo advokatų renginyje

2013 m. balandžio 19 d. pirmą kartą Lietuvoje vyko pasaulinis lyderiaujančių advokatų kontorų tinklo susitikimas (A Worldwide Network 
of Leading Law Firms), kurį organizavo aljanso „State Capital Group“ narė – verslo teisės advokatų kontorų grupė „Triniti“. Renginyje da
lyvavęs Advokatų tarybos pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis sveikinimo kalboje pažymėjo nuoširdžiai besidžiaugiąs, kad Lietuva 
eina teisinių paslaugų plėtros ir bendradarbiavimo keliu ir palinkėjo išaugti į atvirą pasaulio ir Europos, Rytų ir Vakarų kanalą, kuriuo 
tekėtų žinios, duomenų srautai, investicijos, būtų sudaromos daugiašalės partnerystės sutartys.

Aljansas, kurio susitikimas vyko Lietuvoje, vienija 450 advokatų kontorų visame pasaulyje, jam priklauso 11,5 tūkst. advokatų.

2014 m. gegužės 8–11 d. Advokatų tarybos vadovai išvyko 

į Norvegiją, kur dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių advokatūrų 

vadovų susitikime.
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2013 m. visuotiniame advokatų susirinkime respondentų buvo prašyta įvertinti korporacijos interesų gynimą Lietuvoje ir 

užsienyje. Bendri susirinkime dalyvavusių ir nedalyvavusių advokatų įvertinimai pasiskirstė taip:

Aspektai ++ + +/  
Neturiu  

informacijos
Negauta 

atsakymų
Iš viso

Narystė CCBE, IBA, CEEBA, kt. 16 19 16 2 0 58 11 122

Atstovavimas Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijoje

20 27 28 11 3 25 8 122

Atstovavimas Lietuvos Respublikos Seime 16 22 34 11 8 22 9 122

Bendradarbiavimas su kitomis laisvų  
profesijų asociacijomis

12 15 32 6 1 47 9 122

Bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos 
prokuratūra

17 24 26 15 2 30 8 122

Bendradarbiavimas su teismais ir teismų savivalda 18 32 20 10 6 26 10 122

Akademinė partnerystė 18 28 23 7 2 31 13 122

Komandiruotėms skiriamos lėšos 8 13 28 7 6 44 16 122

Žinių sklaida visuomenės informavimo 
priemonėse

13 21 34 23 8 12 11 122

Advokatų tarybos vadovų pasiekiamumas 25 42 20 5 3 15 12 122

Korporacijos interesų gynimo Lietuvoje ir užsienyje vertinimas

Rezultatai procentine išraiška:

Narystė CCBE, IBA, CEEBA, kt.
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Neturiu informacijos
 Negauta atsakymų

13%

16%

13%

2%
0%

47%

9%
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Atstovavimas Lietuvos Respublikos  
teisingumo ministerijoje

 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Neturiu informacijos
 Negauta atsakymų

16%

22%

23%

9%

2%

21%

7%

Atstovavimas Lietuvos  
Respublikos Seime

 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Neturiu informacijos
 Negauta atsakymų

13%

18%

28%

9%

7%

18%

7%

Bendradarbiavimas su kitomis laisvų  
profesijų asociacijomis

 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Neturiu informacijos
 Negauta atsakymų

10%

12%

26%

5%

39%

1%

7%
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Bendradarbiavimas su  
teismais ir teismų savivalda

 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Neturiu informacijos
 Negauta atsakymų

26%

17%

8%

21%

5%

15%8%

Bendradarbiavimas su  
Lietuvos Respublikos prokuratūra

 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Neturiu informacijos
 Negauta atsakymų

14%

20%

21%
12%

25%

2%

6%

Akademinė partnerystė
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Neturiu informacijos
 Negauta atsakymų

25%

15%

23%

19%

6%

1%

11%
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Komandiruotėms skiriamos lėšos
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Neturiu informacijos
 Negauta atsakymų

6%

11%

23%

6%
5%

13%

36%

Žinių sklaida visuomenės  
informavimo priemonėse

 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Neturiu informacijos
 Negauta atsakymų

11%

10%

17%

28%

19%

6%

9%

Advokatų tarybos vadovų pasiekiamumas
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Neturiu informacijos
 Negauta atsakymų

21%

34%

12%

10%

16%

4%

3%
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1.7. Advokato kvalifikacinis egzaminas

Lietuvos advokatūroje nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. ba-

landžio 1 d. organizuota 20 advokato kvalifikacinių egzaminų 

komisijos posėdžių. Pažymėtina, kad kiekvienais metais sie-

kiančių laikyti advokato kvalifikacinį egzaminą ir įgyti advoka-

to vardą asmenų gerokai daugėja. Per šį ataskaitinį laikotarpį 

laikyti egzaminą pakviestas 571 kandidatas.

Iš pakviestų pretendentų egzaminą laikė – 364 asmenys, pa-

skirtu laiku neatvyko 207 asmenys. Pažymėtina, kad daugumos 

pretendentų, t. y. 181 asmens, neatvykimo priežastis komisijos 

pripažinta svarbia – laikyti egzamino neatvykta dėl ligos.

Pažymėtina, kad egzaminai organizuojami pagal 2008 m. 

spalio 6 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu 

Nr. 1R-380 patvirtintą Advokato kvalifikacinių egzaminų laiky-

mo ir apmokėjimo tvarkos aprašą. Vadovaujantis šiame teisės 

akte įtvirtintomis nuostatomis, advokatų kvalifikacinis egza-

minas vyksta dviem etapais. Pirmu etapu pretendentai turi 

išlaikyti testą, sudarytą iš 30 klausimų, apimančių įvairias tei-

sės šakas. Testas įvertinamas teigiamai pretendentui atsakius į 

ne mažiau kaip 23 testo klausimus. Šiuo atveju pretendentas 

įgyja teisę į antrąjį – egzamino žodžiu etapą, kurio metu turi 

atsakyti į penkis komisijos narių parengtus klausimus iš skir-

tingų teisės šakų.

Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu teigiamą egzamino įvertinimą 

(7 balus ir daugiau) gavo 132 laikę egzaminą asmenys. Likusio-

ji dalis laikiusių egzaminą, t. y. 232 asmenys, egzamino neišlai-

kė – jų žinios buvo įvertintos mažiau nei 7 balais.

Šiuo metu eilėje laikyti advokato kvalifikacinį egzaminą yra 

257 asmenys, iš jų 173 asmenys – advokatų padėjėjai.

Nuo 2014 m. kovo 1 d. keitėsi reikalavimai tapti advokatu 

siekiančiam asmeniui. Iki tol visiems pretendentams reikėjo 

išlaikyti advokato kvalifikacinį egzaminą. Nauja įstatymo 

redakcija padaryta išimtis asmenims, kurie turi ne mažesnį 

kaip septynerių metų teisėjo darbo stažą, dešimties metų 

prokuroro darbo stažą, yra teisės krypties socialinių mokslų 

daktaras ar habilituotas daktaras.

2014 m. balandžio pabaigoje teisingumo ministras pakeitė 

advokato kvalifikacinį egzaminą reglamentuojančius teisės 

aktus, atsižvelgiant į įstatymo nuostatas.

Pažymėtina, kad įstatymų leidėjo valia nuo 2014 m. kovo 1 d. 

advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos orga-

nizavimo egzamino programas sudaro, advokatų egzaminų 

laikymo ir mokėjimo už juos tvarką nustato teisingumo minis-

tras, suderinęs su Lietuvos advokatūra.

Advokatų egzaminai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvir-

tį. Pareiškėjams turi būti sudaryta galimybė laikyti advokatų 

egzaminus ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dokumentų 

pateikimo dienos.

Advokatų kvalifikacinio egzamino metu tikrinamas preten-

dento pasirengimas dirbti advokato darbą, gebėjimas teori-

nes teisės žinias ir įgūdžius taikyti praktiškai ir advokato profe-

sinės etikos žinios. Advokatų veiklos organizavimo egzamino 

metu tikrinamas pretendentų pasirengimas dirbti advokato 

darbą ir advokato profesinės etikos žinios.

Neišlaikęs advokatų egzaminų asmuo gali juos perlaikyti ne 

anksčiau kaip po pusės metų. Perlaikomų advokatų egzaminų 

skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.
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Atliekant tyrimą respondentų buvo prašoma įvertinti egzamino organizavimą. Atsakant į šį klausimą reikėjo įvertinti šiuos 

aspektus: organizavimo tvarką, kvalifikacinio egzamino komisijos darbą, komisijos sekretoriaus lankstumą, informacijos pateiki-

mą, skaidrumą, paslaugos kainą. Bendri susirinkime dalyvavusių ir nedalyvavusių advokatų įvertinimai pasiskirstė taip:

Aspektai ++ + +/  
Negauta 

atsakymų
Iš viso

Organizavimo tvarka 15 32 23 7 7 38 122

Kvalifikacinio egzamino komisijos darbas 17 32 21 6 7 39 122

Komisijos sekretoriaus lankstumas 15 34 20 7 7 39 122

Informacijos pateikimas, skaidrumas 12 30 27 6 8 39 122

Paslaugos kaina 10 20 30 11 10 41 122

Egzamino organizavimo vertinimas.

Rezultatai procentine išraiška:

Organizavimo tvarka
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

12%

31%

6%

26%

19%

6%

Kvalifikacinio egzamino komisijos darbas
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

17%

5%

14%

26%

32%

6%
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Komisijos sekretoriaus lankstumas
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

12%

6%

32%

28%

16%

6%

Informacijos pateikimas, skaidrumas
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

25%

22%

32%

10%

5%

6%

Paslaugos kaina
 Labai gerai
 Gerai
 Neutraliai
 Blogai
 Labai blogai
 Negauta atsakymų

8%

16%

25%

9%

34%

8%
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1.8. Advokatų padėjėjai

2014 m. kovo 18 d. korporacijoje buvo 824 advokato padėjėjai.

Amžiaus grupė Skaičius

iki 30 m. 426

31–40 m. 257

41–50 m. 101

51–60 m. 34

per 60 m. 6

Advokatų padėjėjų pasiskirstymas pagal miestus:

Miestas Skaičius

Vilnius 530

Kaunas 130

Klaipėda 53

Panevėžys 26

Šiauliai 20

Marijampolė 11

Alytus 11

Tauragė 5

Plungė 4

Ukmergė 4

Utena 4

Vilkaviškis 4

Vilniaus raj. 3

Telšiai 3

Advokatų padėjėjai  
pagal amžių 2014 m., proc.

 iki 30 m.
 31–40 m.
 41–50 m.
 51–60 m.
 per 60 m.

1%

52%

12%

4%

31%

Advokatų padėjėjai  
pagal lytį 2014., proc.

 Vyras
 Moteris

49%51%

Lytis Skaičius

vyras 404

moteris 420

Miestas Skaičius

Trakai 2

Jurbarkas 2

Palanga 2

Raseiniai 1

Kaišiadorys 1

Jonava 1

Joniškis 1

Kretinga 1

Kupiškis 1

Kėdainiai 1

Mažeikiai 1

Molėtai 1

Pakruojis 1
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Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. 

kovo 15 d. Advokatų tarybai patvirtinti buvo pateiktos 

772 advokatų padėjėjų ataskaitos:

šešių mėnesių – 198;

vienerių metų – 240;

pusantrų metų – 163;

dvejų metų – 171.

Iš bendro jų skaičiaus tinkamos pripažintos 578 ataskaitos – 58 

daugiau nei ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu.

Advokatų padėjėjų praktikos atlikimo, advokatų padėjėjų 

atsiskaitymo, kt. reikalavimus ir sąlygas nustato dar 2005 m. 

birželio 30 d. Advokatų tarybos sprendimu, kuris suderintas 

su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, patvirtinta ir 

galiojanti Advokatų padėjėjų praktikos atlikimo tvarka.

Kiekvienas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą įrašytas asmuo 

privalo išklausyti įvadinį seminarą, kurį ne rečiau kaip keturis 

kartus per metus rengia Lietuvos advokatūra. Seminare supa-

žindinama su advokatūros aktualijomis, specifika, profesinės 

veiklos ir įstatymo ypatumais, išsamiai paaiškinama praktikos 

atlikimo tvarka, profesinės etikos ir buhalterinės apskaitos 

klausimai, žinotini advokatų padėjėjams.

2014 m. kovo 18 d. duomenimis, jauniausias advokato padėjė-

jo amžius buvo 24 metai ir tokio amžiaus advokatų padėjėjų 

korporacijoje buvo 32. Ataskaitiniu laikotarpiu advokato padė-

jėju dirbusiam vyriausiajam advokato padėjėjui buvo 70 metų. 

Šioje amplitudėje vidutinis statistiškai apibendrinto advokato 

padėjėjo amžius – 33-eji.

Ataskaitiniu laikotarpiu advokatų padėjėjai galėjo teikti tiek 

pirminę, tiek antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą 

advokatų padėjėjai galėjo teikti Advokatūros įstatymo nusta-

tyta tvarka, kai su jų praktikos vadovais savivaldybės vykdo-

moji institucija yra sudariusi pirminės teisinės pagalbos teiki-

mo sutartį. Antrinę teisinę pagalbą advokato padėjėjai teikia 

pagal VGTPĮ 17 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnio 7 dalį.

VGTPĮ 18 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad sprendimas su-

teikti antrinę teisinę pagalbą yra pavedimas advokatui teikti 

antrinę teisinę pagalbą ir advokato įgaliojimus patvirtinantis 

dokumentas. Pareiškėjo rašytiniu sutikimu sprendime suteikti 

antrinę teisinę pagalbą nurodytas advokatas gali pas jį prak-

tiką atliekančiam advokato padėjėjui pavesti teikti antrinę tei-

sinę pagalbą. Advokato padėjėjo įgaliojimus patvirtina spren-

dimas suteikti antrinę teisinę pagalbą, sprendime suteikti 

antrinę teisinę pagalbą nurodyto advokato, kaip advokato pa-

dėjėjo praktikos vadovo, teisės aktų nustatyta tvarka išduotas 

leidimas ar sutikimas ir pavedimas advokato padėjėjui teikti 

antrinę teisinę pagalbą konkrečioje byloje.

Antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokato padėjėjams 

mokama 80 procentų už antrinės teisinės pagalbos teikimą 

mokamo Vyriausybės nustatyto dydžio užmokesčio.

Pakeisti advokatų padėjėjų prisijungimo prie elektroninių siste-

mų kodai

Informuojame, kad advokatų padėjėjų pažymėjimų numeriai, 
kurie buvo sudaryti iš trijų skaitmenų, Lietuvos advokatūros 
advokatų duomenų valdymo sistemoje buvo pakoreguoti ir su
vienodinti su likusiais advokatų padėjėjų pažymėjimų numeriais. 
Šiuo metu visi advokatų padėjėjų pažymėjimų numeriai sudaryti 
iš keturių skaitmenų. Tie pažymėjimų numeriai, kurie buvo su
daryti iš trijų skaitmenų, nuo šiol turės „0“ ženklą pradžioje. Pvz., 
jeigu pažymėjimo numeris buvo „159“, nuo šiol sistemoje nume
ris yra „0159“.

Šiuos pakeitimus buvo būtina atlikti tam, kad būtų užtikrintas 
sklandus advokatų padėjėjų naudojimasis elektronine teismų 
sistema „E.teismas.lt“

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad jungiantis prie advo
kato padėjėjo dosjė adresu http://denver.infolex.lt/advoco_
old/?item=dosje&lang=1 nuo šiol taip pat bus būtina nurodyti 
pažymėjimo numerį nauju formatu.

Jeigu kiltų kokių klausimų dėl atliktų pakeitimų, reikėtų kreiptis į:

Šarūną Dubinską,

UAB „Leksinova“ projektų vadybininką

Žalgirio g. 108, LT-09300 Vilnius,

tel. +370 5 277 9806, mob. +370 699 75 801

el. p. sarunas@leksinova.lt
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1.9. Žurnalas „Lietuvos advokatūra“ –  
istorinis dokumentas

Keturioliktus metus leidžiamas periodinis žurnalas „Lietuvos 

advokatūra“ – būtina socialinio ir administracinio bendravimo 

forma masinės komunikacijos amžiuje, nes leidinys įveikia erd-

vėlaikį – vienu metu jį gali skaityti daug žmonių. Spausdintas 

žodis šiandien išlieka organizacijos istorijos atspindėjimo ir ryšių 

palaikymo priemonė. Nuo pat viduramžių, kai žinojimas buvo 

vienuolių ranka užrašomas ir perduodamas saugoti, tekstai 

buvo, yra ir išliks kultūros ir tradicijos mediumas ateities kartoms.

Žurnalistikos pedagogikos pradininkas Lietuvoje, taip pat 

„Naujosios Romuvos“ redaktorius Juozas Keliuotis buvo 

įsitikinęs, kad žurnalisto darbas labai glaudžiai susijęs su atskirų 

žmonių ir kolektyvų psichologija. Be jautraus, subtilaus ir gyvo 

psichologinio pajautimo neįmanoma surasti vertos publikuo-

ti informacijos – gaudydama naujienas Lietuvos advokatūros 

rimtoji publicistika atsiliepia į dabartį ir užfiksavusi saugo ją 

ateičiai.

Pažymėtina, kad „Lietuvos advokatūros“ redakcinis kolektyvas 

buvo jautrus laikmečiui ir užfiksavo pačius įvairiausius margo 

korporacijos gyvenimo įvykius. Per ataskaitinį laikotarpį išleisti 

šie numeriai: 2013 m. Nr. 2–3 (47–48) ir 2014 m. Nr. 1 (49). Juose 

solidžios mokslininkų publikacijos, elegantiškai lengvi ir įtai-

gūs „Pašnekesiai“, aktualūs reportažai ir apžvalgos, istoriniai 

atradimai ir iškilių Lietuvos advokatūros personalijų portre-

tai, pirmieji jaunųjų advokatų įspūdžiai ir bandymai. Svarbu 

pažymėti, kad išleisti numeriai pilnėja tiek iliustracijomis, tiek 

puslapiais.

Elektroninė leidinio versija publikuojama ir saugoma Lietuvos 

advokatūros interneto svetainėje.

1.10. Socialinės atsakomybės  
projektai ir komunikacija

Bendravimas, socialinės partnerystės, kūrybiniai projektai ir viešosios diskusijos – svarbi organizacijų veiklos sritis. Tinkamai orga-

nizuota ir įgyvendinta komunikacija gali būti tiek pat efektyvi, kiek kitos darbo formos. Advokatų taryba, suvokdama būtinybę 

stiprinti visuomenėje advokato profesijos patrauklumą, įsipareigojo ataskaitiniu laikotarpiu daugiau dėmesio skirti išorinei komu-

nikacijai ir nuosekliai plėtojo šią veiklą.

Viešieji reikalai:  
teisinių problemų komunikacija
Iki 2013 m. spalio 10 d. bendradarbiauta su naujienų agen-

tūra BNS dėl spaudos centro paslaugų. Išnaudota platforma 

oficialios advokatūros pozicijos sklaidai, informuojant nacio-

nalinės, regioninės ir specializuotos žiniasklaidos žurnalistus 

bei kitus terminalo informaciją skaitančius internautus. Šiuo 

kanalu naudotasi informuojant apie Advokatų tarybos skirtas 

pašalpas nukentėjusiems Ukmergės rajono apylinkės teisme 

dirbusiems advokatams ir advokatų padėjėjams, pranešant 

apie organizuojamas spaudos konferencijas, sprendžiamas 

valstybės garantuojamos teisinės pagalbos problemas, ope-

ratyviai reaguojama į Lietuvos advokatūros dalykinei reputa-

cijai keliančią grėsmę informaciją.

Tęsti projektai su „Žinių radijumi“ – dalyvauta laidose „Aktua-

lus interviu“ ir „Atviras pokalbis“. Su šia žiniasklaidos priemone 

2014 m. vasario 11 d. susitarta dėl ilgalaikio bendradarbia-

vimo – radijo eteryje advokatai kartu su įstatymų leidėjais, 

teisėjais, akademinio pasaulio ir kitų teisėsaugos institucijų 

atstovais diskutuoja aktualiais advokatų veiklos klausimais. 
Tai matyti ir šioje ataskaitoje – kiekvienas aktualus klausimas 
buvo svarstytas viešoje diskusijoje.

Advokatūros viešaisiais reikalais domėjosi ir kitos žiniasklaidos 
priemonės – „Info TV“ žinių laida „Info diena“ ir radijo stotis 

„Laisvoji banga“ apžvelgė šmeižimo ir įžeidimo dekriminaliza-
vimo problematiką.

Nuolat buvo viešinamos teisinės problemos, dėl kurių korpo-
racijos interesus tenkinančio sprendimo Lietuvos advokatūra 
ėmėsi kompleksinių priemonių – aktyviai dalyvavo teisėkū-
roje, ieškojo bendradarbiavimo su susijusiomis institucijomis, 
aiškino poziciją atsakingiems pareigūnams. Taip stiprintas 
Lietuvos advokatūros bendradarbiavimas su valstybės ins-
titucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis – kartu orga-

nizuotos konferencijos, seminarai, rengti paminėjimai, remti 

kultūros, sporto renginiai, paminėtos profesinės sukaktys ir 

šventės.
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Siekdama įvertinti privataus kaltinimo instituto veiksmingumą, 

apžvelgti su jo taikymu susijusius probleminius aspektus bei 

šmeižimo ir įžeidimo veikų kriminalizavimo galimybes, Lietu-

vos advokatūra kartu su Nacionaline teismų administracija ir 

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu 

2013 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seime Signa-

taro K. Antanavičiaus salėje surengė apskritojo stalo diskusiją 

„Privataus kaltinimo instituto probleminiai aspektai bei 
įžeidimo / šmeižimo dekriminalizavimo galimybės“, ku-

rią vedė Rytis Juozapavičius.

Privataus kaltinimo institutas yra vienas iš seniausių teisės 

institutų, tačiau ar visada jis veikia veiksmingai ir pasiekia ke-

liamus tikslus? Ar saviraiškos laisvės ribojimas, numatant as-

menims baudžiamąją atsakomybę dėl įžeidimo ir šmeižimo 

proporcingai suvaržo saviraiškos laisvę (ypač žurnalistų)? Ar 

Lietuva atitinka tarptautinius standartus? Ar yra galimybių 

dekriminalizuoti įžeidimą / šmeižimą? Šiuos ir kitus klausimus 

diskusijoje nagrinėjo teisėjai, prokurorai, advokatai, žurnalistai 

ir kiti teisės ekspertai. 

Auditorijos dėmesį patraukė Lietuvos žurnalistų sąjungos pir-

mininkas Dainius Radzevičius, bandęs atsakyti į provokuojantį 

klausimą, kodėl laisvajai profesijai trūksta laisvės.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos patarėjas Deividas 

Velkas apžvelgė, kokie yra žurnalistų profesinės veiklos prie-

žiūros įžeidimo / šmeižimo atveju pranašumai, trūkumai ir 

galimybės.

Šmeižimo dekriminalizavimo būtinybę gynė advokatai, teisė-

jai, žurnalistai. Kad tokį elgesį reikia laikyti nusikaltimu, pasisa-

kė prokuroras Justas Laucius ir advokatas leidėjas Algimantas 

Šindeikis.

Kaip rodo rezultatai, auditoriją įtikino diskusijoje dalyvavusių 

advokatų Liudvikos Meškauskaitės, Kęstučio Švirino, Lauryno 

Biekšo, Raimundo Jurkos, kt. argumentai.

Lietuvos advokatūros vertinimu, šioje teisinių santykių srityje 

egzistuoja trys problemos:

1) įžeidimas ir šmeižimas yra vyraujančios nusikalstamos vei-

kos, dėl kurių Lietuvos Respublikos teismuose buvo nagrinė-

jamos privataus kaltinimo bylos:

  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

Šmeižimas 139 136 190 284 287

Įžeidimas 150 138 176 210 272

Ši tendencija yra grėsminga Konstitucijoje įtvirtintai saviraiš-

kos laisvei, tai gali turėti įtakos tiek žurnalistikos, tiek viešojo 

gyvenimo kokybei apskritai;

2) kadangi ikiteisminis tyrimas nėra atliekamas prokuroro, as-

meniui be teisinio išsilavinimo ne visada lengva savarankiškai 

surinkti įrodymus ir pagrįsti pateiktus kaltinimus teisme – Na-

cionalinės teismų administracijos duomenimis, beveik pusė 

(palyginti su teismuose išnagrinėtų bylų skaičiumi) privataus 

kaltinimo procesų teismo nebuvo pradėti, nes dokumentai 

neatitiko Baudžiamojo proceso kodekse nustatytų reikalavimų:

  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

Išnagrinėta Lietuvos Respub-
likos teismuose privataus kal-
tinimo tvarka

1232 1191 1199 1270 1168

Grąžinta, neatitinkant  
BPK 412 str. reikalavimų

508 503 452 481 469

Atsisakė kaltinimo 331 306 337 339 268

3) esamas teisinis reguliavimas nenumato procesinės atsako-

mybės asmeniui, nepagrįstai inicijavusiam privataus kaltinimo 

bylą; tai sudaro galimybes piktnaudžiauti privataus kaltinimo 

tvarka.
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2013 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rūmuo-

se įvyko apskritojo stalo diskusijos „Privataus kaltinimo institu-

to probleminiai aspektai bei įžeidimo / šmeižimo dekriminali-

zavimo galimybės“ tęsinys. Pasiekta, kad tema būtų įtraukta į 

politinę dienotvarkę. 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto ir Lietuvos advokatūros 

organizuotame renginyje buvo svarstomi parengti įstatymų 

projektai. „Kalbant apie įžeidimą būtina skirti privačių ir insti-

tucinių asmenų grupes; tikslinga panaikinti institucinių subjek-

tų „pabirimą“ po visą kodeksą; privataus kaltinimo bylų vadai 

naudojamas vertinamasis kriterijus ydingas tuo, jog bet kuriuo 

atveju skatina pradėti procesą“, – kalbėjo advokatas Valdema-

ras Bužinskas. Advokatas Algimantas Šindeikis pabrėžė, kad 

šmeižimo straipsnis leidžia eliminuoti tuos, kurie nesilaiko vie-

šosios erdvės higienos. Prelegentas siūlė peržiūrėti sankcijas, jas 

švelninti. Diskusijoje pasisakė advokatai Laurynas Biekša (nuo-

traukoje), Kęstutis Švirinas, Ąžuolas Čekanavičius, Kristina Čere-

dničenkaitė, teisėjas Alenas Piesliakas. Kalbėjusieji siūlė per ža-

los institutą reguliuoti piktnaudžiavimo atvejus; pasisakyta už 

diskrecijos nukreipti procesą civiline tvarka teisėjams suteikimą. 

Priminta Prezidentės registruota pataisa dėl administracinio 

proceso kasacijos įteisinimo; pažymėta, kad įžeidimai yra vieši ir 

kad įrodinėjant tyčią reikia koncentruotis į padarinius.

2013  m. gruodžio 17  d. Advokatų tarybos pirmininko pa-

vaduotoja Liudvika Meškauskaitė dalyvavo Lietuvos žurna-

listų sąjungos kartu su Lietuvos Respublikos kultūros minis-

terija Lietuvos Respublikos Seime surengtoje tarptautinėje 

konferencijoje, kurioje aptarė žiniasklaidos teisės iššūkius teo-

riniu ir praktiniu aspektu. Renginyje pranešimus skaitė Euro-

pos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), Lie-

tuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Lietuvos interneto asociacijos 

žiniasklaidos, kt. organizacijų atstovai. Pranešimuose apie žo-

džio laisvę aktualinta žurnalistų profesinės paslapties tema, 

taip pat šmeižimo dekriminalizavimo apsektai.

2014 m. sausio 24 d. Seime po pateikimo pritarta baudžia-

mojo įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama stiprinti 

saviraiškos laisvę – dekriminalizavus kai kurias baudžiamajame 

įstatyme aprašytas veikas būtų įgyvendinta baudžiamosios at-

sakomybės kaip griežčiausios priemonės už pažeidimus idėja.

Įstatymo projekte numatoma, kad nusikaltimu nebūtų lai-

komas įžeidimas (dabartinio BK 155 str.), nepagarba teismui 

(dabartinio BK 232 str.) ir valstybės tarnautojo ar viešojo admi-

nistravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas (dabartinio 

BK 290 str.). Siūloma suvienodinti teisinį reguliavimą numatant 

už šias veikas administracinę atsakomybę.

Seimas taip pat pritarė pataisai, kad būtų švelninamos sankci-

jos už šmeižimą (dabartinio BK 154 str.) – jei pasiūlytasis įstaty-

mo projektas būtų priimtas, už paskleistą apie kitą žmogų ti-

krovės neatitinkančią informaciją, neva šis padarė nusikaltimą, 

grėstų vienintelė bausmė – bauda.

Advokatais pasitiki 54 proc. šalies gyventojų

20131220

Lietuvos advokatais pasitiki daugiau kaip pusė šalies gyvento
jų  –  tokius rezultatus pateikė Visuomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centro „Vilmorus“ sociologai, 2013 m. lapkričio 13–20 die
nomis atlikę reprezentatyvią apklausą.

Lietuvos gyventojai iš teisinių profesijų labiausiai pasitiki no
tarais (75 proc.). Antrąją poziciją pasitikėjimo lentelėje užima 
policininkai  –  59 proc. Tyrimo duomenimis, advokatais pasitiki 
54 proc. gyventojų. Praėjusiais metais pasitikinčiųjų advokatais 
buvo beveik 9 proc. daugiau – 63 procentai.

Kaip skelbia Lietuvos notarų rūmai, kurių užsakymu atlikta ap
klausa, kitomis teisės institucijomis nepasitikima daugiau negu 
pasitikima.

Sociologinės apklausos rezultatai pateikti pagal reprezentaty
vaus tyrimo metodiką 20 miestų ir 30 kaimų apklausus 1000 res
pondentų, kurių amžius 18 metų ir daugiau.

Pristatant visuomenės nuomonės apie teisminę valdžią  

ir teisėsaugą tyrimą dalyvavo Advokatų tarybos pirmininkas

2014 m. vasario 25 d. Vidaus reikalų ministerijos ir Nacionalinės 
teismų administracijos iniciatyva pristatyti reprezentatyvios 
3 tūkst. Lietuvos gyventojų apklausos apie teismų ir teisėsaugos 
vertinimą rezultatai.

Tyrime vertinti ir advokatai  –  gyventojų įsivaizdavimu, korup
cijos lygis šioje teisinės sistemos grandyje, nors ir mažesnis nei 
teismuose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose, tačiau veiksmingesnis. 
Vertinant kompleksiškai, rezultatas blogas visiems – nepasitikėji
mas teismų sistema ir jos demonizavimas.

Tyrimą atlikusi sociologė dr. Eglė Vileikienė konstatavo, kad pa
grindinė nepasitikėjimo priežastis  –  gyventojų manymas, kad 
teismai korumpuoti, tačiau realiai su šia problema teigia susidūrę 
tik keli procentai.

2014  m. kovo 18  d. Lietuvos advokatūra, išnagrinėjusi Lie-

tuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pava-

dinimo, 154 straipsnio pakeitimo, 155, 232 ir 290 straipsnių 

pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą Nr. XIIP-1420 

bei Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų ko-

dekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-1421, 

pateikė savo pastabas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetui.
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Advokatai atsiliepė į žurnalistų prašymą suteikti žinių apie 

įtariamojo ir kaltinamojo teises baudžiamajame procese. 

Lietuvos advokatūra kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga ir 

Nacionaline rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija bei 

Nacionaline teismų administracija organizavo mokymus 

„Profesija  –  žurnalistas. Procesinės teisės ir pareigos“. 

Kursai 2014 m. sausio 31 d. vyko Vilniuje „Žurnalistų namuose“, 

o 2014 m. vasario 6 d. Palangoje, viešbutyje „Palangos vėtra“. 

Juose dalyvavo ir krašto advokatai. „Svarbiausias motyvas, 

kodėl kai kurioms profesijoms reikalingas specifinis profesi-

nės paslapties institutas, – pasitikėjimo, kuriuo grindžiamas 

sėkmingas bendrabarbiavimas ir pagalba klientui, pelny-

mas“, – aiškino advokatė dr. Dalia Foigt-Norvaišienė. „Tiek žur-

nalistai turi posakį „ne spaudai“, tiek iš tyrėjo gali išgirsti „ne 

protokolui“ – svarbu, kad abi šalys vienodai suprastų, ką tuo 

norima pasakyti“, – apie sveiko proto nuovoką abiejų profesi-

jų užkulisiuose kalbėjo advokatas Rolandas Tilindis. Renginyje 

dalyvavęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Algis Norkū-

nas svarstė, kokias taisykles nesant konkretumo įstatymuose 

suformuoja teismų praktika bylose prieš žurnalistus dėl šal-

tinio atskleidimo. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas 

Dainius Radzevičius pristatė motyvus, kodėl reikėtų dekrimi-

nalizuoti šmeižimą ir įžeidimą. Savo kalboje Vilija Butkuvienė 

pasidžiaugė, kad visų teisinių profesijų atstovai ir žurnalistai 

susitinka ne teismo salėje, bet mokosi kartu, siekdami, kad 

viešojoje erdvėje būtų gerbiamos žmogaus teisės. Advokatų 

tarybos pirmininko pavaduotoja dr. L. Meškauskaitė, palygin-

dama advokatų ir žurnalistų saugomas paslaptis, paaiškino, 

kas yra profesinės paslapties institutas. Pasak prelegentės, 

tiek vienos, tiek kitos profesijos atstovui turi būti nebijoma, 

kas reikia, pasakyti. Šios paslaptys kyla iš piliečių teisėtų in-

teresų apsaugos. Advokatas Mindaugas Dūda akcentavo bū-

tinybę gerbti nekaltumo prezumpciją ir paaiškino, kokiomis 

teisėmis būtina pasinaudoti, esant įtrauktam į baudžiamąjį 

procesą kaip liudytojui, specialiam liudytojui, įtariamajam 

(kaltinamajam, teisiamajam).

2014 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos 

salė buvo skirta renginiui „Valstybės garantuojama teisinė 
pagalba: iššūkiai ir galimybės“, kurią vedė Lietuvos Respu-

blikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius 

Sabatauskas ir Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja 

Liud vika Meškauskaitė.

Lietuvos advokatūros įtraukimas į Atmintinų 

dienų įstatymą – vienas iš įgyvendintų Lietuvos 

advokatūros 95 metų jubiliejaus projektų. Advo-

katų taryba kartu su socialiniais partneriais pasiekė, kad 

gruodžio 3 d. būtų įtraukta į atmintinų dienų sąrašą kaip 

advokatūros diena.

2013 m. spalio pradžioje Lietuvos Respublikos Seimo Švie-

timo, mokslo ir kultūros komitete svarstytas Atmintinų 

dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas. 

Posėdyje pritarta gruodžio 3-ąją nustatyti Lietuvos advo-

katūros diena.

Balsuodami komiteto nariai atsižvelgė į Lietuvos advokatū-

ros rašte išdėstytus argumentus, kad advokato profesija yra 

išskirtinė, nes siejama su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 

(31 straipsnio 6 dalis) įtvirtinta absoliučia asmenų, kurie įtaria-

mi padarę nusikaltimą, teise į gynybą ir teise turėti advokatą.

Primintina, kad Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstaty-

mo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektą dar praėjusią 

kadenciją parengė Seimo narys Valerijus Simulik. Į šios kaden-

cijos Seimo posėdžių darbotvarkę įstatymo projektas įtrauk-

tas Lietuvos advokatūros prašymu. Artimiausiu metu įstaty-

mo projektas bus pateiktas svarstyti plenariniame posėdyje.
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Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja  
paaiškino teisės į atvaizdą ribojimą

2013 m. liepos 29 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 
pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė dalyvavo „Ži
nių radijo“ laidoje „Aktualioji valanda“, kurioje aptarta unikali 
istorija, kai telefoną pametęs vaikinas paviešino jo telefone 
įdiegta sekimo programa gautą informaciją  –  galimai nesąži
ningų įgijėjų nuotraukas.

Nors daugumai komentatorių atrodė, kad telefono savininko 
elgesys neadekvatus, advokatė vertino padėtį priešingai, teig
dama, kad teisė į atvaizdą, nors ir priskiriama itin demokrati
nėse valstybėse saugomų vertybių kategorijai, vis dėlto nėra 
absoliuti.

„Mano galva, žmogus labai išmaniai pasielgė ir tikrai aš, bent iš 
to, ką girdėjau, jokio čia pažeidimo nematau. Matot, yra ben
dra taisyklė, kad atvaizdas yra žmogaus privatumo dalis ir jo 

negalima viešinti be žmogaus sutikimo. Tai yra bendra taisyklė. 
Bet, kaip visada, taisyklės turi tam tikras išimtis. Yra trys išim
tys, kada vis dėlto galima šios bendros taisyklės nepaisyti: kai 
žmogus yra viešoje vietoje, kai informacija yra susijusi su jo 
tarnybinėmis pareigomis, yra visuomeninis interesas ir kai yra 
daromas teisės pažeidimas.

Taigi šiuo atveju tų nuotraukų paviešinimas turėjo tam tikrą 
tikslą, tai nebuvo savitikslis paviešinimas iš smalsumo, kad 
pažiūrėkit, kaip atrodo koks nors pilietis. Tai buvo praradusio 
telefoną žmogaus bandymas jo ieškoti. Taigi, manau, kad tas 
atvaizdo paviešinimas buvo apdairus, nes, kaip matote, žmo
gus iš tikro nepaviešino vaikų atvaizdo, ir jis paviešino, turė
damas siekį susirasti savo daiktą, kuriuo buvo naudotasi (šitos 
nuotraukos pateko būtent į jo telefoną). Todėl, manau, kad tai 
buvo proporcingas elgesys“, – tiesioginiame eteryje paaiškino 
L. Meškauskaitė.

2013-10-02 Patarimai pasiėmusiems greituosius kreditus Advokatė Liudvika Meškauskaitė (nuo 80:40)

2013-10-09 Patarimai apie pinigus vaiko išlaikymui Advokatas Gediminas Sagatys (nuo 67:08)

2013-10-14 Patarimai apie vedybų sutartis Advokatė Vilija Gražulytė (nuo 58:50)

2013-10-16 Patarimai apie taikos sutartis Advokatas Linas Vilys (nuo 65:54)

2013-10-21 Patarimai apie nekilnojamojo turto įsigijimą Advokatas Saulius Aviža (nuo 78:17)

2013-10-23 Patarimai butų savininkams Advokatas Edmundas Budvytis (nuo 55:50)

2013-10-28 Patarimai, kaip įveikti patyčias mokykloje Advokatas Algimantas Šindeikis (nuo 73:25)

2013-10-30 Patarimai, kaip elgtis po eismo įvykio Advokatas Raimundas Jurka (nuo 56:00)

2013-11-04 Patarimai apie fizinių asmenų bankrotą Advokatas Marius Grajauskas (nuo 58:80)

2013-11-06 Patarimai, kai vėluoja atlyginimas Advokatas Justinas Usonis (nuo 38:30)

2013-11-11 Patarimai dėl nekokybiškų prekių Advokatė Vytautė Ladigaitė Balčiūnienė (nuo 48:10)

2013-11-13 Patarimai dėl asmens duomenų apsaugos Advokatas Audrius Bitinas (nuo 47:00)

2013-11-18 Patarimai skolinantis ir skolinant Advokatė Dalia Norvaišienė-Foigt (nuo 37:30)

2013-11-20 Patarimai prisiteisiant neturtinę žalą Advokatas Gediminas Sagatys (nuo 72:00)

2013-11-25 Patarimai tapus seksualinio priekabiavimo auka Advokato padėjėjas Tomas Bakučionis (nuo 67:00)

2013-11-27 Patarimai apie sutikimo pasekmes internete Advokatas Justinas Usonis (nuo 59:05)

2013-12-02 Patarimai dėl buities paslaugų kokybės Advokatė Beata Vilienė (nuo 64:17)

2013-12-04 Patarimai pacientams Advokatė Dalia Zaleckienė (nuo 53:00)

2013-12-09 Patarimai dėl paveldėjimo Advokatas Egidijus Langys (nuo 59:54)

Jubiliejiniais metais nacionalinio transliuotojo (pirmasis LRT kanalas) eteris tapo šiandien praktikuojančių advokatų dar-

bo vieta – informacinėje laidoje „Laba diena, Lietuva“ teikti patarimai Lietuvos gyventojams (puslapis „Advokatas pata-

ria“). Televizijos žiūrovai gavo šių temų konsultacijas (jas peržiūrėti galima www.lrt.lt/mediateka):
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2013-12-11 Patarimai dėl smurto artimoje Lietuvoje Advokatas Audrius Bitinas (nuo 68:10)

2013-12-16 Patarimai, kai atsakovė – valstybė Advokatas Edmundas Budvytis (nuo 58:30)

2013-12-18 Patarimai dėl daugiabučių renovacijos Advokatas Linas Vilys (nuo 64:30)

2013-12-23 Patarimai dėl ne santuokoje įgyto turto Advokatė Jūratė Šlitė (nuo 61:00)

2014-01-06 Patarimai apie neblaivumo teisines pasekmes Advokatas Edmundas Rusinas (nuo 71:17)

2014-01-13 Patarimai dėl elgesio per kratą Advokatas Algimantas Kliunka (nuo 62:20)

2014-01-15 Patarimai, ką daryti, jei esi sulaikytas Advokatas Rolandas Tilindis (nuo 67:38)

2014-01-20 Patarimai, kai byla iškelta nepagrįstai Advokatas Valdemaras Bužinskas (nuo 68:22)

2014-01-22 Patarimai, kaip įteisinti dovanas Advokatas Tomas Drukteinis (nuo 75:00)

2014-01-27 Patarimai apie skolų grąžinimą Advokatas Tadas Kelpšas (nuo 70:10)

2014-01-29 Patarimai bendrasavininkiams, bendraturčiams Advokatė Birutė Strimaitytė (nuo 74:30)

2014-02-03 Patarimai perkant butą Advokatas Vidas Vilkas (nuo 63:30)

2014-02-06 Patarimai vykstant į užsienį (įsidarbinimas) Teisininkė Vitalija Tamavičiūtė (nuo 45:37)

2014-02-10 Patarimai ginčuose su draudimo bendrove Advokatas Andrius Kaluina (nuo 64:15)

2014-02-12 Patarimai skrendant poilsiauti Advokatas Mindaugas Kukaitis (nuo 71:15)

2014-02-17 Patarimai, kaip naudotis e. teismo paslauga Advokato padėjėja Milda Markevičiūtė (nuo 71:10)

2014-02-24 Patarimai, kai tenka dalyti(s) vaikus Advokatė Renata Narbutienė (nuo 53:05)

2014-02-26 Patarimai apie preliminarias NT sutartis Advokatas Edmundas Budvytis (nuo 68:58)

2014-03-03 Patarimai nuomojantis ar nuomojant NT Advokatas Dalius Baranauskas (nuo 66:30)

2014-03-05 Patarimai kreipiantis į Strasbūro teismą Advokatė Liudvika Meškauskaitė (nuo 67:00)

2014-03-10 Patarimai dėl žodžio laisvės ribų Advokatas Ąžuolas Čekanavičius (nuo 69:15)

2014-03-12 Patarimai pamačius užrašą „Privati valda“ Advokatas Kęstutis Žičkus (nuo 66: 25)

2014-03-17 Patarimai keliaujant su kelionių organizatoriumi Advokatas Linas Vilys (nuo 66:35)

2014-03-19 Patarimai dėl būtinosios ginties Advokatas Julius Jasaitis (nuo 103:55)

2014-03-24 Patarimai, patyrus nemalonumų renginiuose Advokatas Darius Bolzanas (nuo 68:30)

2014-03-26 Patarimai apsvaigusiems nuo alkoholio Advokatė Inga Abramavičiūtė (nuo 45:30)

2014-03-31 Patarimai darbinantis užsienyje per agentūrą Advokatas Ramūnas Petravičius (nuo 67:00)

2014-04-02 Patarimai kenčiantiems dėl triukšmo Advokatė Marija Bartaševičiūtė (nuo 64:05)

2014-04-07 Patarimai žemdirbiams dėl žemės ir išmokų Advokatas Ignas Vėgėlė (nuo 55:40)

2014-04-09 Patarimai auginantiems gyvūnėlius Advokatas Giedrius Abromavičius (nuo 71:20)

2014-04-14 Patarimai dėl asmens duomenų apsaugos Advokatė Rūta Radzevičiūtė (nuo 67:25)

2014-04-16 Patarimai dėl tėvų išlaikymo Advokatė Vilija Gražulytė (nuo 71:05)

2014-04-22 Patarimai dėl santuokos su kitataučiu Advokatė Beata Vilienė (nuo 60:15)

2014-04-28 Patarimai renkantis teisininką Advokatė Sandra Ponelienė (nuo 65:08)

2014-04-30 Patarimai sudarant žodines sutartis Advokatas Adomas Kunčius (nuo 74: 34)

2014-05-05 Patarimai dėl privačių detektyvų informacijos Advokatas Giedrius Danėlius (nuo 58: 08)

2014-05-07 Patarimai dėl žodžio laisvės ribų Advokatė Liudvika Meškauskaitė (nuo 60: 06)
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2013 m. rugsėjo 25 d. Baltijos televizijos kanalu transliuotoje 

laidoje „Yra kaip yra“ (ved. Asta Stašaitytė) su garsiais žmonė

mis diskutuota apie įžeidimą ir atsakomybę už šio veiksmo pa

darymą. Laidoje kaip teisės ekspertė dalyvavo Advokatų tary

bos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė. Advokatė 

aiškino, kur yra skiriamoji riba, kai pasisakymas laikomas nuo

monės pareiškimu, ir kokiomis aplinkybėmis komentaras tam

pa nusižengimu, užtraukiančiu jį išsakiusiam asmeniui bau

džiamąją atsakomybę.

„Viešas žmogus, kuris yra žinomas, kuris yra politikoj (...) priimi

nėjęs reikšmingus sprendimus (...), turi turėti storesnę odą ir 

kartais nekreipti dėmesio, kas apie jį šnekama“, – laidoje sakė 

L. Meškauskaitė.

Advokatė paaiškino, kokia būna procesų dėl įžeidimo eiga, ko

kia taikoma atsakomybė, kaip susitaikyti su nukentėjusiuoju ir 

taip sušvelninti gresiančią bausmę.

Advokatai savo žiniomis dalijosi verslininkams aktulia 
tema: kur riba tarp teisinio ir tyčinio bankroto

2013  m. lapkričio 6  d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ 
vyko diskusija apie įmonių bankrotą. Joje dalyvavo Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto 
Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto pro
fesorius dr. Aurelijus Gutauskas, Vilniaus apygardos prokuratū
ros padalinio prokuroras, taip pat Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto Mokymo centro lektorius Vytautas Kukaitis ir Advo
katų kontoros „Dominas ir partneriai“ partneris advokatas Vai
dotas Puklevičius.

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio 
ministerijos duomenimis, nuo sunkmečio pradžios (2008  m. 
paskutinį ketvirtį) iki 2013 m. pradžios šalyje buvo registruota 
beveik pusseptinto (6447) tūkstančio bankrotų. Iš jų tik 27 
(2009–2013 m.) teismų sprendimais buvo pripažinti tyčiniais. 

Taigi nusikalstamo bankroto teismų praktikos truputį daugėja, 
daugėja pradedamų ikiteisminių tyrimų, tačiau išties nemažai 
išteisinamųjų nuosprendžių.

Ką apie tokią statistiką mano teisminės valdžios atsto
vai – advokatai, prokurorai, galiausiai patys teisėjai? Ar jie kartu 
su bendrąja opinija linkę manyti, kad Temidė per švelni? Ar čia 
teisinio reguliavimo problema – trūksta įstatymo, kuris aiškiai 
apibrėžtų, kas yra kas? O gal čia advokatų apsukrumas įrodyti 
teismui, kad nusikaltimo nepadaryta? Kaip elgtis paprastam 
mirtingajam, kai skolos, viršydamos turtą, didėja, o galimybės 
jas atiduoti mąžta?

Kada iš tikrųjų bankrotas yra tyčinis kenkimas kreditoriams 
bandant išvengti skolų, o kada verslo nesėkmė? Kokia Lietu
voje nemokumo politika? Tema aktuali, nes nuo 2013 m. spalio 
1 d. įsigaliojo naujos Įmonių bankroto įstatymo nuostatos dėl 
tyčinio bankroto sąvokos.

Mokslas, konferencijos

2013  m. balandžio 19  d. Lietuvos advokatūra kartu su Eu-

ropos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionaline 

grupe ELSA Lietuva organizavo kasmetinę tarptautinę kon-

ferenciją „Advokatas interesų konflikto sankirtoje“, kuri 

vyko Teisingumo ministerijos konferencijų salėje.

2013 m. spalio 24–25 d. Vilniaus universiteto Komunikacijos 

fakultete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Žiniasklai-

da ir žodžio laisvė: kontroversijos ir visuomenės konfliktai“. 

Konferencijoje fakulteto mokslininkai ir užsienio svečiai ana-

lizavo šių dienų žiniasklaidos aktualijas: viešosios erdvės kaita 

ir žiniasklaida, žodžio laisvės ribų virtualioje erdvėje aspektai, 

Baltijos šalių vaizdavimas Rusijos žiniasklaidoje, religijos įtaka 

žodžio laisvei ir kt. Pranešimus akademinės bendruomenės 

auditorijai parengė advokatai dr. Algimantas Šindeikis ir Lietu-

vos žurnalistų sąjungos narys Jonas Nekrašius.

Kolegos aktualino advokato profesijos svarbą ginant pa-

grindinę demokratijos vertybę – žodžio laisvę. Advokatas 

Algimantas Šindeikis pranešime „Žodžio laisvė ir jos ribos 

interneto erdvėje“ pabrėžė teismų, ypač Europos Žmogaus 

Teisių Teismo, sprendimų įtaką žmogaus teises gerbiančiam 

žiniasklaidos verslo modeliui, jo plėtrai. Džiaugtasi, kad sukur-

tas precedentas bausti juridinį asmenį (interneto portalą) už 

platformą įžeidžiantiems komentarams.

Advokatas Jonas Nekrašius pranešime „Advokatai ir lietuviš-

kos spaudos draudimas“ parodė, kaip XIX a. pabaigos – XX a. 

pradžios advokatų pastangomis buvo įrodyta, kad lietuvių 

spaudos draudimas lotyniškaisiais rašmenimis yra neteisėtas, 

ir pasiektas visiškas jo panaikinimas. Konferencijoje viešėjo 

Lenkijos, Norvegijos, Baltarusijos mokslininkai; žurnalistai 

praktikai ir komunikacijos bei informacijos mokslų studentai 

iš Nepalo, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Turkijos ir Rusijos.
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2013 m. spalio 19 d. „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“ su
sitiko advokatai ir žurnalistai – diskusijoje apie viešosios infor
macijos rengėjų atsakomybę dalyvavo Lietuvos advokatūros 
Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja dr. Liudvika Meš
kauskaitė, Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė Aistė 
Žilinskienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius 
Radzevičius ir advokatas Mykolo Romerio universiteto docen
tas dr. Laurynas Biekša.

Dauguma (88 proc., 2009 m.) visų nusikalstamų veikų asmens 
lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei padaroma panaudojant 
informacinių technologijų priemones viešojoje erdvėje, t.  y. 
internetinėje žiniasklaidoje. Dažniausiai neapykanta liejasi 
prieš netradicinės seksualinės orientacijos asmenis (47 proc., 
2009 m.), daug antisemitinio pobūdžio pasisakymų (20 proc., 
2009 m.). Dažni ir nusikaltimai asmens garbei ir orumui – pa

sitaiko ir politikų, garsenybių, verslininkų, ir tiesiog privačių 
asmenų įžeidimo, šmeižimo atvejų.

Iki šiol už tokius komentarus atsakydavo komentarų auto
riai. Tačiau neseniai Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė 
sprendimą (2013 m. spalio 10 d. Leedas prieš Estiją), kuriuo pa
reiškė, kad nors Estijos verslininko Vjatseslavo Leedo garbę ir 
orumą žeminančius komentarus populiariame portale „Delfi“ 
paskelbė tretieji asmenys, portalas yra atsakingas už visus ką 
nors skaudinančius ir žeminančius komentarus.

Ar toks sprendimas reiškia, kad interneto žiniasklaidos žurna
listai bus persekiojami už neapykantos ir diskriminacijos kurs
tymą, teisiami už paskleistą šmeižtą ir įžeidimą, mat už visas 
šias veikas Lietuvoje numatyta baudžiamoji atsakomybė? Kas 
ir kaip turi atsakyti už viešus įžeidimus ir šmeižimą? Ar pras
minga šias veikas laikyti kriminaliniais nusikaltimais?

2013  m. gruodžio 11  d. „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausi
mas“, kurią vedė žurnalistas Aurimas Perednis, kalbėta apie 
smurtą viešojoje ir elektroninėje erdvėje. Pranešta, kad vien 
2012 m. bene 4 507 vaikai skambino Vaikų pagalbos telefono 
linija, tikėdamiesi būti išklausyti ir norėdami pasiskųsti apie pa
tyčias socialiniuose tinkluose. Kreipimųsi skaičius pašoko net 
87 proc. jų skaičiaus 2011 metais.

„Juokiamės iš politikų, platinami jų memai, tai yra pilietinio 
aktyvumo raiška ar tai yra žeminimo ir psichologinio smurto 
raiška“, – klausta laidoje.

„Kada aptariamas konkretus žmogus ir juokiamasi iš konkre
taus žmogaus – tai pasityčiojimas <...>. Ne humoras tai“, – sakė 
laidoje diskutavusi Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja 
Liudvika Meškauskaitė.

Advokatė aiškino apie viešosios erdvės aukštesnių standartų 
būtinybę, internetinės viešosios erdvės higieną:

„Man atrodo portalai neturi nusišalinti nuo atsakomybės ir lat
vių byla yra pavyzdys, kad ir teisės prasme jie neturi nusišalinti 
nuo atsakomybės“, – kalbėjo L. Meškauskaitė.

2013 m. lapkričio 8 d. Lietuvos advokatūros kartu su Vytau-

to Didžiojo universiteto Teisės fakultetu, Nacionaline teismų 

administracija ir Teisingumo ministerija organizuotoje konfe-

rencijoje aptarti teoriniai ir praktiniai advokato etikos aspektai. 

Plenarinius pranešimus skaitė svečiai iš Rusijos ir Norvegijos. 

Nikolajus Kipnis, Maskvos advokatūros narys, išsamiai pristatė 

šios šalies advokato profesinės etikos standartų ir kodekso su-

kūrimo eigą, atskleisdamas, kaip etika tapo pagrindu, leidusiu 

suformuoti advokatūros instituto tapatybę – pagal etikos nor-

mų reikalavimus buvo išgrynintos advokatų korpusui būdin-

gos ir būtinos vertybės bei tradicijos. Norvegijos advokatas 

Ianas W. Kenworthy‘is palygino Norvegijos karaliaus ir tarp-

tautinės organizacijos (CCBE) vaidmenį priimant sprendimus 

dėl advokato etikos, aptarė pagrindinius advokatams kelia-

mus profesinės etikos reikalavimus.

Nemažiau įdomūs buvo ir kolegų iš Lietuvos pranešimai: 

Advokatų garbės teismo pirmininkas Mindaugas Kukaitis ap-

žvelgė advokatų etikos klausimus Advokatų garbės teismo 

praktikoje, parodydamas, kad šis savivaldos institutas turėtų 

būti priimamas kaip galutinė drausminio proceso grandis. 

Konfidencialumo pareigos etinius pagrindus ir taikymo ribas 

gvildeno Vygandas Malinauskas iš Vytauto Didžiojo universi-

teto. Drausmės komisijų paskirtį ir reikšmę sprendžiant konf-

liktus tarp advokatų ir advokatų-klientų išryškino advokatas 

Kęstutis Švirinas, o Advokatų tarybos narys Jonas Kairevičius 
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2013 m. lapkričio 22 d. advokatai ir advokatų padėjėjai 

rinkosi į kasmetinę Lietuvos advokatūros ir Lietuvos jaunųjų 

advokatų asociacijos Teisingumo ministerijoje organizuojamą 

konferenciją. Renginio tema „Advokatų veiklos tradicijos ir 

naujovės: ar keičiamės?“ buvo dedikuota Lietuvos advokatū-

ros 95-erių metų jubiliejui.

Pirmoji konferencijos sesija buvo skirta atsakyti į klausimą, ką 

kiekvienas advokatas turėtų žinoti apie Lietuvos advokatūros 

istoriją, kokiomis vertybėmis vadovautis ir kokia yra Lietuvos 

advokatūros ateities vizija. Joje pranešimus skaitė metras Ka-

zimieras Motieka, advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir 

Audzevičius“ advokatas, Eglė Matuizaitė, advokatų kontoros 

„Matuizaitė ir partneriai“ advokatė ir Advokatų tarybos pirmi-

ninko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė.

Popietinėje konferencijos dalyje ieškota atsakymų į klausimus, 

kokius iššūkius reikia įveikti siekiant prisitaikyti prie elektroni-

nės erdvės teisinėje sferoje ir kokius privalumus toji elektroni-

nė erdvė sukuria. Konferencijoje dalyvavęs Vilniaus apygardos 

teismo pirmininkas Vytautas Zelianka aptarė e-teismų paslau-

gas, kaip jos atrodo patiems teisėjams. Nacionalinės teismų 

administracijos Teismų veiklos analizės skyriaus vyriausiasis 

specialistas Vladimir Kosatyj analizavo e-teismų sistemos pri-

valumus ir trūkumus. „Microsoft Lietuva“ atstovas Martynas 

Bieliūnas papasakojo apie IT vystymąsi ir įtaką advokatų veiklai.

Daugiausiai klausytojų klausimų sulaukė sesijos „Reklamos 

naujovės advokatų veikloje“ pranešimai, kuriais aiškintasi, ar 

advokato reklama yra specifinė reklamos rūšis, kokie yra pa-

grindiniai advokatų reklamos ribojimai, ar advokato reklama 

yra suderinama su advokato profesija. Šios sesijos pranešėjai: 

advokatų profesinės bendrijos „Bagdanskis iLAW“ advokatas 

Tomas Bagdanskis, kalbėjęs apie teisinių paslaugų marketin-

gą; Advokatų tarybos narys, advokatų kontoros „Eversheds 

Saladžius“ vadovaujantis partneris Jonas Saladžius, pristatęs 

reklamos, atitinkančios advokato veiklą, principus ir advokatų 

kontoros „Sorainen“ plėtros ir rinkodaros vadovė Vaida Zykutė, 

nagrinėjusi, kaip reklama padeda ar trukdo saugoti organiza-

cijos ar asmens reputaciją.

Konferencija baigta mediacijai skirta tema, kurioje praneši-

mus skaitė Natalija Kaminskienė, advokatų profesinės ben-

drijos „Sviderskis, Kaminskienė ir partneriai“ advokatė, Renata 

Beržanskienė, Advokatų tarybos narė, advokatų kontoros „So-

rainen“ partnerė.

2013  m. gruodžio 3  d. Lietuvos advokatū-

ra – advokatų savivaldą įgyvendinanti institu-

cija – minėjo 95 metų veiklos sukaktį. Lietuvos 

advokatūros pradžia siejama su Lietuvos teismų susiformavi-

mu. Nors po 1918 m. vasario 16 d. teismai ir advokatūra savo 

veiklos nenutraukė, formalus Lietuvos Vyriausybės atstovų ir 

vokiečių okupacinės valdžios įgaliotinio susitarimas perduoti 

teismus Lietuvos Vyriausybei įgyvendintas tik 1918 m. gruo-

džio 3 d. Būtent ši diena laikoma Nepriklausomos Lietuvos 

advokatūros pradžia.

priminė vertybių pastovumą bei pasiūlė kelius, kaip advokato 

etikos reguliavimą derinti su šiuolaikinio gyvenimo ritmu bei 

kintančiu požiūriu į vertybes.

Daug susidomėjimo ir diskusijų sukėlė sekcija „Žvilgsnis iš 

šalies“, kurioje pranešimus apie advokatų etiką skaitė moks-

lininkai, prokurorai, teisėjai. Sveikinimo kalbas konferencijoje 

sakė Julija Kiršienė, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakul-

teto dekanė, Leonas Virginijus Papirtis, Lietuvos advokatūros 

Advokatų tarybos pirmininkas, Giedrius Mozūraitis, Teisingu-

mo ministerijos viceministras. Buvo perskaitytas ir Gintaro 

Kryževičiaus, Teisėjų tarybos pirmininko bei Lietuvos Aukš-

čiausiojo Teismo vadovo sveikinimas.

Advokatas Giedrius Abromavičius, LJAA valdybos narys:

„Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija džiaugiasi galimybe prisi
dėti prie Lietuvos advokatūros tradicijų išsaugojimo ir plėtojimo. 
Konferencijoje „Advokatų veiklos tradicijos ir naujovės: ar kei
čiamės?“ ypatingas dėmesys buvo skiriamas Lietuvos advokatū
ros istorijai, tradicijoms ir vertybėms, konferencijos metu vyko 
įdomi diskusija šia tema. Po konferencijos dalyviai turėjo išskir
tinę galimybę neformalioje aplinkoje pabendrauti su Lietuvos 
advokatūros Advokatų tarybos pirmininku dr. Leonu Virginijumi 
Papirčiu, Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko pa
vaduotoja dr. Liudvika Meškauskaite.“

Pažymėtina, kad nuo pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

laikų advokato profesija – svarbi teisinės demokratinės valsty-

bės dalis, nes šios profesijos atstovai, remdamiesi įstatymais, 

faktais ir argumentais, teikia žmonėms teisinę pagalbą, kuri 

suprantama kaip teisės konsultacijos, gynyba ir atstovavimas 

bylų procese. Svarbus advokatų vaidmuo bei šios profesi-

jos ir valstybės sąsajos tiek tarpukario Lietuvoje (prisimintini 

advokatai Mykolas Romeris, Jonas Vileišis, Petras Leonas, Sta-

sys Šilingas, Vladas Stašinskas, kt., taip pat advokatų padėjė-

jai – Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, Antanas Smetona, kt.), tiek 
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atkuriant Nepriklausomybę 1990 m. – net 6 advokatai – Vale-

rijonas Šadreika, Egidijus Jarašiūnas, Jonas Liaučius, Kazimieras 

Motieka, Liudvikas Narcizas Rasimavičius (Rasimas) ir Česlav 

Okinčic – pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 

aktą. Daugelis jų, kaip antai dr. Šarūnas Vilčinskas, dr. Zita Šli-

čytė, Vytautas Zabiela, Kęstutis Čilinskas ir kt. – aktyviai da-

lyvavo teisėkūroje, ir politikoje, ir visuomeniniame gyvenime 

įtvirtino ir gynė žmogaus teises. Nemažai advokatų šią profe-

siją pasirinko karjeros tąsai po politinio-valstybinio darbo. Net 

ir sovietmečiu advokatai buvo vienintelė profesija, kuri turėjo 

šiokią tokią autonomiją – už tiesiogiai kliento mokamą atlygį 

advokatai gynė paprastų žmonių interesus.

2014 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rū-

muose vyko forumas „Lietuvos advokatūra: vakar, šiandien ir 

rytoj“. Pirmoje sesijoje „Lietuvos advokatūra istoriniame ir šių 

dienų aktualijų kontekste“ pranešimus skaitė prof. Vytautas 

Landsbergis, prof. Alfredas Bumblauskas, advokatai Jonas Ne-

krašius, Faina Kukliansky, Vilenas Vadapalas, Jonas Kairevičius. 

Antroje sesijoje „Advokatūros raida (1918-2013)“ pasisakė Lie-

tuvos advokatūros pirmininkai - Kęstutis Lipeika, Kazimieras 

Motieka, Rimas Andrikis, dr. Leonas Virginijus Papirtis. Trečioje 

sesijoje „Advokato vaidmuo visuomeninėje veikloje“ audi-

torija klausėsi dr. Stasio Šedbaro, advokatų Robert Juodkos, 

prof. Vytauto Mizaro ir Rolando Valiūno pranešimų.

Vakare renginys persikėlė į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-

tės Valdovų rūmus - ten vyko iškilmingas priėmimas ir apdo-

vanojimų ceremonija. 

2014 m. gruodžio 13 d. iškilmės tęsėsi Lietuvos nacionalinė-

je filharmonijoje: čia kunkuliavo jubiliejinių metų nuotaika ir 

šurmuliavo metų palydėti susirinkę advokatai. Muzikinę pro-

gramą dovanojo Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos 

kamerinis orkestras ir solistai – Raminta Vaicekauskaitė (sopra-

nas) ir Liudas Mikalauskas (bosas). Puošnioje salėje skambėjo 

W. A. Mozarto, G. F. Handelio, A. Vivaldi, G. Donizetti, P. Čai-

kovskio, G. Bizet, I. Albenizo, E. de Curtiso, C. Gardelio, F. Leharo, 

A. Raudonikio ir G. Kuprevičiaus kūriniai.

Po koncerto svečius džiugino Vytauto Mikeliūno (smuikas), 

Daumanto Slipkaus (klavišiniai), Kazio Stonkaus (akordeonas) 

instrumentinio ansamblio pasirodymas bei ugningos Lotynų 

Amerikos, itališkos ir pancūziškos melodijos.

2014 m. vasario 21 d. Teisingumo ministerijoje vyko Lietuvos 

advokatūros ir ELSA Lietuva organizuota konferencija „E. byla: 

ar esame pasirengę atsisakyti popierinių bylų?“. Konferenciją 

pradėjęs teisingumo ministras dr. Juozas Bernatonis pažymė-

jo, kad nei teismai, nei advokatūra negali būti nepasirengę, 

nes elektroniniai procesai yra teisinės valstybės ateitis.

Konferencijoje konstatuota, kad šiandien e. bylai Lietuvoje 

dar kyla įvairių kliūčių. Daugiausia tai techninės ir teisėkūros 

problemos, tačiau nemažai bėdų išeina už teismo sistemos 

ar teismo proceso dalyvių veiklos srities ribų. Reikia, kad 

sprendimus rastų ir priimtų Archyvų departamentas, Vyriau-

sybė. Į konferenciją atvykusi Estijos advokatūros valdybos 

narė Katrin Orav pabrėžė, kad Estijoje problemos dėl e. by-

los tokios pat kaip Lietuvoje – privalomi bylų teikimo elek-

troniniu būdu terminai nuolat atidedami, reglamentavimas 

nėra aiškus. Vis dėlto Estijos advokatūros pasiekimu laikytina 

tai, kad jie apgynė poziciją, jog elektroniniu dokumentų įtei-

kimu laikytinas ne jų atsiuntimo / įkėlimo į sistemą faktas, 

bet atitinkamo dokumento parsisiuntimo / atsidarymo fak-

tas. Konferencijoje savo įžvalgomis dalijosi vienas e.teismas.

lt sistemos kūrėjų – advokatas dr. Rimantas Simaitis, advoka-

tas Rytas Paukštė.
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2014 m. balandžio 2 d. Palangos senojoje gimnazijoje vyko 

Karjeros dienos, kurių metu moksleiviai susipažino su įvairio-

mis profesijomis, o 2014 m. balandžio 3 d. Palangos seno-

sios gimnazijos moksleivė Beata Žalgirytė, planuojanti tapti 

advokate, lankėsi advokatų kontoroje, kurioje advokatė Jurita 

Repšienė ją supažindino su advokato profesija ir advokatui 

keliamais profesiniais bei dalykiniais reikalavimais. Beata Žalgi-

rytė stebėjo advokatų kontoros darbą, advokatų bendravimą 

su klientais, susipažino su pagrindiniais advokato rengiamais 

procesiniais dokumentais ir kartu su advokate lankėsi teisme. 

Beatai Žalgirytei buvo įteiktos Lietuvos advokatūros atmini-

mo dovanėlės – prof. Romualdo Drakšo monografija, advoka-

to Savinijaus Katausko ekslibrisų albumas ir filmas apie advo-

katę Gražbylę Venclauskaitę.

Kultūra, valstybė, visuomenė
2013 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Seime pristaty-

ta paroda, skirta Nepriklausomybės akto signataro Valerijono 

Šadreikos 75-osios gimimo metinėms paminėti. Eksponuotos 

fotografijos iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos 

Respublikos Seimo archyvo fondų ir Valerijono Šadreikos šei-

mos archyvo.

2013 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos advokatūra 75-erių metų 

sukakties proga sveikino ilgametį Lietuvos advokatūros 

pirmininką Kęstutį Lipeiką, gebėjusį suburti ir išlaikyti vienin-

gą advokatų bendruomenę, mokantį kone kiekvieną palenkti 

savo inteligencija.

2013  m. spalio 2  d. jubiliejinių Lietuvos advokatūros metų 

renginių ciklą atidarė retrospektyvi advokato Savinijaus Ka-

tausko ekslibrisų paroda „Nuo eskizo iki knygos ženklo“. Į ap-

tarimą Lietuvos rašytojų sąjungoje susirinko gausus metro as-

meniniais knygos ženklais apdovanotų kolegų ir bičiulių būrys.

2013 m. lapkričio 27 d.  Lietuvos advokatūra sveikino advo-

katą Vytautą Zabielą, minėjusį garbingą 55-erių metų profe-

sinės veiklos sukaktį. Advokatui dėkota už nuolatinį rūpestį 

jaunąja advokatų karta ir viso gyvenimo iniciatyvas.

2013 m. lapkričio 5 d. Šiauliuose įvyko advokato Jono Nek-

rašiaus enciklopedinio žinyno „Lietuvos advokatūra: Šiaulių 

advokatai (XVII a. pab. – XXI a. pr.)“ pristatymas. Leidinį recen-

zavo Advokatų tarybos narys Juozas Čivilis. Į renginį gausiai 

susirinko krašto advokatai, knygos ištraukas skaitė Šiaulių dra-

mos teatro aktorius Vladas Baranauskas, vakaro nuotaiką kūrė 

tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatė, Šiaulių univer-

siteto doktorantė koncertuojanti kanklininkė Kristina Kuprytė.

Jubiliejinius metus įamžino iškiliems advokatams skirtas doku-

mentinių apybraižų ciklas „Advokato kelias“, transliuotas LRT 
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Kultūros kanalu. Režisierė Monika Juozapaitytė pasakojo šių 

advokatų profesinio ir visuomeninio gyvenimo istorijas:

Gražbylė Venclauskaitė

Petras Kudaba (1924–2006)

dr. Algimantas Dziegoraitis (1939–2007)

Kęstutis Lipeika

Kęstutis Čilinskas (1946–2011)

Zita Šličytė

Valerijonas Šadreika (1938–1991)

Česlav Okinčic

Egidijus Jarašiūnas

Liudvikas Rasimavičius (Rasimas)

Jonas Liaučius

Kazimieras Motieka

2014 m. vasario 7 d. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 

atstovai dalyvavo Kauno miesto Rotušėje vykusiame iškilmin-

game Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus 25-erių 

metų atkūrimo minėjime.

2013 m. gegužės 24 d.  Alytaus advokatų klubo prezidente 

išrinkta advokatė Diana Vaitkevičienė. 2013 m. rugsėjo 21 d. ji 

organizavo išvyką į Latviją. Ekskursijos metu advokatai žavė-

josi Rundalės dvaru, įžymiuoju jo parku ir Rygos senamiesčiu. 

2013 m. spalio 24 d. Alytuje svečiavosi Lietuvos advokatų tary-

bos nariai – Jonas Kairevičius ir Gintaras Pukas.

2013  m. birželio 27  d. jaunųjų advokatų būryje Advokatų 

tarybos komanda varžėsi „Smegenų kovų“ turnyre. Protin-

giausios komandos titulą iškovojo Advokatų tarybos koman-

da, kurioje žaidė Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja 

Liudvika Meškauskaitė, tarybos nariai – Renata Beržanskienė 

ir Juozas Čivilis, Lietuvos advokatūros sekretorius Rytis Joku-

bauskas. Tarybos komandai taip pat talkino Aurelija Juodytė 

ir Emilija Beržanskaitė.

2013 m. spalio 30 d. Konstitucijos ir Europos civilinės teisės die-

nas klaipėdiečiai minėjo dalyvaudami Klaipėdos apygardos, Klai-

pėdos apygardos administracinio ir Klaipėdos miesto apylinkės 

teismų organizuotame intelektualiame žaidime „Protų mūšis su 

teisėjais“. Advokatams atstovavo jungtinė Klaipėdos antrinės tei-

sinės pagalbos advokatų kontoros advokatų Rolando Stirbinsko, 

Marinos Saveljevos, Galinos Korabliovos ir Leonido Zubanovo 

bei Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tar-

nybos darbuotojų Vitalijos Mardasaitės, Monikos Vaitilavičiūtės, 

Kristinos Petraitienės ir Tomo Kasperaičio komanda.

2013 m. gruodžio 13 d. vyko Lietuvos advokatūros Kalė-

dinis vakaras. Koncertavo Lietuvos kamerinis orkestras, diri-

guojamas Roberto Šerveniko, solistai Raminta Vaicekauskaitė 

(sopranas) ir Liudas Mikalauskas. Grojant Vytauto Mikeliūno 

(smuikas), Daumanto Slipkaus (klavišiniai) ir Kazio Stonkaus 

(akordeonas) instrumentiniam ansambliui skambėjo ugnin-

gos Lotynų Amerikos, itališkos ir pancūziškos melodijos.

Sportas
2013 m. balandžio 20–21 d. Trakų rajone Varnikuose–Anu-

priškėse vyko orientacinio sporto varžybos. Jos skirtos advo-

kato Jono Vileišio (1872–1942) atminimui įamžinti. „Jono Vi-

leišio taurė 2013“ vyko jau 8-ąjį kartą.

2013 m. birželio 30 d. advokatų prašymu Sostinių golfo klu-

be, Pipiriškių kaime (Pastrėvio seniūnijoje, Elektrėnuose) orga-

nizuotas antrasis atviras ADVOCO golfo turnyras.

2013 m. spalio 27 d. advokatų, advokatų padėjėjų, teisininkų 

ir studentų futbolo komanda FC ADVOCO pasipuošė sidabro 

medaliais. Tai buvo 23-iosios FC ADVOCO rungtynės 2013 metų 

sezone LFF IV lygoje – Sekmadienio futbolo lygos (SFL ) A divi-

zione. SFL žaidžia net 50 Vilniaus apskrities komandų.

Lietuvos advokatūra 2013 m. lapkričio 30–gruodžio 1 d. or-

ganizavo aštuntąjį tarptautinį krepšinio turnyrą „Lietuvos 

advokatūros taurė 2013“. Jame dalyvavo 12 komandų. Turnyrą 

laimėjo „Jungtinės Kauno pajėgos“. Antroje ir trečioje vietoje 

liko atitinkamai – „A komanda“ ir Estijos advokatūros komanda. 

Naudingiausiu turnyro žaidėju paskelbtas Mindaugas Noreika 

(„Jungtinės Kauno pajėgos“), o rezultatyviausias buvo Andrius 

Budvytis, pataikęs 50 taškų.

2014 m. vasario 20 d. įvyko Lietuvos advokatūros 95-mečiui 

paminėti skirto šachmatų „žaibo“ turnyras „Advokatūros tau-

rė 2014“. Lietuvos advokatūros organizuotame šachmatų tur-

nyre dalyvavo 26 žaidėjai. Turnyras buvo tiek asmeninis, tiek 

komandinis. Turnyre dalyvavo 5 komandos: Advokatūros, Po-

licijos, Muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Jungtinė 

komanda. Buvo sužaistos 9 šachmatų partijos. Turnyro nugalė-

toja tapo Policijos komanda. Antroji vieta atiteko Advokatūros 

komandai. Trečiąją vietą laimėjo Jungtinė komanda. Ketvirta ir 

penkta vieta atiteko Muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekci-

jos komandoms, surinkusioms po lygiai taškų.
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2014 m. kovo 28 d. Prokuratūros dienos proga surengtame 

šachmatų turnyre „Prokuratūros taurė“ dalyvavusi Advokatū-

ros komanda atsirevanšavo Policijos komandai ir laimėjo tur-

Apdovanojimai
Žiniasklaida pastebėjo teigiamus advokatų darbus, advokatų kontorų ir profesinių bendrijų pasiekimus. Publikacijose ne vieną 

kartą advokato vardas buvo minimas teigiamame kontekste. Išskirtinio pagerbimo nusipelnė pelniusieji metų apdovanojimus.

nyro pirmąją vietą. Policijos komanda buvo antroji. Asmeninė-

je įskaitoje trečiąją vietą laimėjo advokatas Liutauras Baikštys, 

o ketvirtąją – Marius Navikas.

2013 m. rugsėjo 23 d. minint Lietuvos žydų genocido dieną 

ir Vilniaus geto likvidavimo 70-ąsias metines Žūvančiųjų gel-

bėjimo kryžių įteikimo ceremonijoje Lietuvos Respublikos vals-

tybės apdovanojimu – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 

kryžiumi – apdovanota Lietuvos žydų bendruomenės pirmi-

ninkė advokatė Faina Kukliansky. Valstybės pagarbos ir pasižy-

mėjimo ženklas kolegei skirtas už Lietuvos žydų bendruome-

nės telkimą ir Lietuvos žydų paveldo išsaugojimo puoselėjimą.

2013 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė pa-

sveikino advokatus Lietuvos advokatūros 95-erių metų veik-

los sukakties proga. Sveikinime teigiama: „Didžiausios pagar-

bos ir padėkos verti ir šiandien advokatūros 95 metų sukaktį 

minintys Lietuvos advokatai, Sąjūdžio teisinio rėmimo grupės 

nariai, kiti Lietuvos Sąjūdžio pagalbininkai, 1990 m. Kovo 11 d. 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai. Šių žmonių dėka 

šiandien esame laisvi. Esate laisvi ir Jūs, nepriklausoma Lietu-

vos advokatūra.“

2013 m. gruodžio 19 d. iškilmingoje ceremonijoje advokatui 

Rolandui Valiūnui ir kontorai LAWIN įteiktas apdovanojimas 

už dosnumą ir meilę Vilniaus kultūrai. Be advokato, šv. Kristo-

foro statulėlės įteiktos dvasininkui, mokytojams, meno žmo-

nėms. Kaip skelbia 15min.lt, vienas iš geriausių teisės specialis-

tų Lietuvoje įmonių susijungimo ir įsigijimo, komercijos teisės 

srityse Rolandas Valiūnas taip pat yra daugelio knygų, išleistų 

Lietuvoje ir užsienyje, bendraautoris, asmeniškai rūpinasi ir 

kuruoja daug svarbių visuomeninių projektų. Advokatų kon-

tora LAWIN mecenuoja Lietuvos nacionalinį operos ir baleto 

teatrą, Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą, Vilniaus miesto 

operą, Jono Meko vizualiųjų menų centrą, Šv. Kristoforo ka-

merinį orkestrą ir kt. Lrytas.lt mini, kad kolekcininkas R. Valiū-

nas mielai skolina meno kūrinius įvairioms parodoms, jis yra 

Santariškių vaikų ligoninės paramos fondo steigėjas.

2014 m. vasario 20 d. Londone tarptautinis teisinis leidinys 

„The Lawyer“ pripažino SORAINEN „Metų advokatų kontora 

Baltijos šalyse“ („Baltic Law Firm of the Year 2014“). 

2014  m. balandžio 3  d. vykusioje „Euromoney“ grupės lei-

dinio „International Financial Law Review“ (IFLR) 2014 m. ap-

dovanojimų ceremonijoje advokatų kontora „Sorainen“ buvo 

pripažinta „Metų advokatų kontora Baltijos šalyse“.

2014 m. vasario 20 d. Vilniaus mažajame teatre pirmą kartą 

įteikti nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai. Metų 

pergale pripažintas advokato Vytauto Mizaro laimėjimas – iš-

kovota galimybė surengti eitynes „Už lygybę“ sostinės Ge-

dimino prospekte Vilniuje. Advokatė Diana Gumbrevičiūtė-

Kuzminskienė apdovanota Metų žmogaus teisių advokato 

kategorijoje (BNS ir Delfi.lt).
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Interneto svetainė
Interneto svetainėje www.advoco.lt advokatūros nariams 

operatyviai paskelbta beveik 300 įvairių informacinių pra-

nešimų – apytiksliai 100 daugiau nei ankstesniu ataskaitiniu 

laikotarpiu. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje paleista nauja 

moderni Lietuvos advokatūros svetainė – joje daugiau inte-

raktyvių ir vizualių elementų, atnaujinta informacinė struk-

tūra. Svetainė plėtota tiek turinio, tiek struktūrinių elementų 

išdėstymo aspektais.

Naujoje svetainėje pirmame puslapyje publikuojamos nau-

jienos automatiškai skirstomos į kategorijas. Yra galimybė 

užsiprenumeruoti vieną arba kelias naujienų grupes. Popu-

liariausia naujienų skiltis „Advokatams / padėjėjams“ turi 272 

prenumeratorius.

Naujoji svetainė integruota su Lietuvos advokatūros duome-

nų baze – advokatūros narių asmeninė informacija bus atnau-

jinama automatiškai kasdien.

Svetainėje įdiegti patobulinti informacijos archyvavimo, jos 

spausdinimo, sąsajų kūrimo funkcionalumai. 

Svetainė pasiekiama adresu www.advoco.lt.

Pažymėtina, kad Lietuvos advokatūrai iššūkių komunika-

cijos srityje kelia ir pastaruoju metu padidėjęs asociacijos 

narių skaičius – asmeninio susitikimo, pokalbio telefonu 

nepakanka, kad informacija visiems būtų perduota laiku, 

būtinos elektroninės ir masinės priemonės. Iš čia kyla Lietu-

vos advokatūros vidinės komunikacijos stiprinimo poreikis 

ir uždaviniai.

Apibendrinant teigtina, kad Lietuvos advokatūra siekė sukurti 

aktyvią informacijos apie asociacijos tikslus, veiklą ir rezultatus 

sklaidos sistemą, užtikrino atvirumą ir skaidrumą, stiprino vi-

suomenės pasitikėjimą jos veikla. Daug dėmesingiau imti ver-

tinti viešieji pasisakymai, operatyviai pateikiama alternatyvi 

nuomonė, advokatūros pozicija. Didesnį išorinės komunikaci-

jos efektyvumą lemtų Lietuvos advokatūros funkcijų žinomu-

mo visuomenės nuomonės tyrimas, kuris leistų sukurti stra-

teginį komunikavimo priemonių planą ir parinkti tinkamus 

informacijos sklaidos kanalus.

Siekdama strateginio tikslo – skatinti advokatų profesinės 

bendruomenės narių komunikaciją formuojant advokatų in-

teresams atstovaujančios organizacijos statusą ir žinomumą 

visuomenėje – Lietuvos advokatūra ateityje sieks įsitraukti į 

valstybės valdymo atskirų sričių problemų sprendimą, tapti 

valstybės institucijų partneriais ginant teisėtus piliečių ir vers-

lo interesus. 
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Visuotinis advokatų susirinkimas 2011 m. balandžio 22 d. iš-

rinko tris Advokatų garbės teismo narius (Mindaugą Kukaitį, 

Zenoną Naus, Edmundą Budvytį), kitus du Advokatų garbės 

teismo narius (Robertą Ivanauską ir Algirdą Matuizą) 2011 m. 

liepos 20 ir 28 d. įsakymais skyrė Lietuvos Respublikos teisin-

gumo ministras. Garbės teismo nariai 2011 m. pirmame Advo-

katų garbės teismo posėdyje pirmininku išrinko advokatą 

Mindaugą Kukaitį, pirmininko pavaduotoju – advokatą Zeno-

ną Naus, sekretoriumi – advokatą Edmundą Budvytį. 

Po 2013 m. balandžio 12 d. visuotinio  
advokatų susirinkimo: 

• Advokatų garbės teismas gavo 28 drausmės bylas, iš jų 

3 bylos, kurios buvo nagrinėjami 21 advokato ir advo-

kato padėjėjo pažeidimai dėl įmokų bendriems advo-

katūros reikalams nemokėjimo, advokato profesinės 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso 

ir (ar) sveikatos pažymos nepateikimo ir kvalifikacijos 

nekėlimo; 

• Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 12 Advokatų garbės teismo 

posėdžių;

• Advokatų garbės teismas išnagrinėjo 28 (3 iš jų iškeltos 

21 advokatui ir advokato padėjėjui dėl įmokų bendriems 

advokatūros reikalams nemokėjimo, advokato profesinės 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso ir (ar) 

sveikatos pažymos nepateikimo ir kvalifikacijos nekėlimo) 

drausmės bylas;

• Vienos advokatės drausmės byla sustabdyta nuo 2013-

03-21, kol nebus priimtas procesinis sprendimas dėl gali-

mo ikiteisminio tyrimo byloje;

• Vieno advokato padėjėjo drausmės byla sustabdyta, kol 

Advokatų tarybos sprendimu advokato padėjėjas laikinai 

išbrauktas iš advokatų padėjėjų sąrašo;

• Trijų advokatų drausmės bylos nutrauktos, nes advokatai 

iki Advokatų garbės teismo posėdžio buvo išbraukti iš 

Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.

Per ataskaitinį laikotarpį iki šios ataskaitos pateikimo Advokatų 

garbės teismo išnagrinėtose drausmės bylose priimti sprendimai:

1. Advokatų drausmės bylose:

• pasiūlyta Lietuvos advokatūros Advokatų tarybai panai-

kinti Lietuvos advokatūros sprendimus pripažinti asmenį 

advokatu – 3 advokatams;

• pareikšta pastaba – 2 advokatams;

• pareikšta pastaba ir skirtas veiklos sustabdymas – 1 advokatui;

• pareikštas papeikimas – 6 advokatams;

• pareikštas papeikimas ir skirtas veiklos sustabdymas – 

1 advokatui;

• pareikštas viešai skelbiamas papeikimas – 11 advokatų (iš 

jų 4 skirtas veiklos sustabdymas);

• nuspręsta drausminės nuobaudos neskirti ir apsiriboti by-

los svarstymu – 3 advokatams; 

• nuspręsta drausminės nuobaudos neskirti suėjus drausmi-

nės atsakomybės taikymo senačiai – 1 advokatui;

• nuspręsta drausminės nuobaudos neskirti nesant draus-

minės atsakomybės taikymo pagrindo – 3 advokatams. 

2. Advokatų padėjėjų drausmės bylose:

• išbraukti iš advokatų padėjėjų sąrašo – 4 advokato padė-

jėjams;

• pareikšta pastaba – 1 advokato padėjėjui;

• pareikštas papeikimas – 1 advokato padėjėjui;

• pareikštas viešai skelbiamas papeikimas ir skirtas veiklos 

sustabdymas – 2 advokato padėjėjams; 

• nuspręsta drausminės nuobaudos neskirti ir apsiriboti by-

los svarstymu – 2 advokato padėjėjams.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus apygardos teismui pateiktas 

vienas advokato skundas dėl Advokatų garbės teismo spren-

dimo drausmės byloje. Pirmosios instancijos teismo sprendi-

mu advokato ieškinys buvo atmestas. 

Vienas skundas pareiškėjo buvo pateiktas Vilniaus apygardos 

teismui, jame prašyta panaikinti Garbės teismo sprendimą 

skirti advokatui papeikimą. Vilniaus apygardos teismas 2013-

10-28 priėmė nutartį perduoti bylą pagal teismingumą Vil-

niaus miesto apylinkės teismui. Byla dar neišnagrinėta pirmo-

sios instancijos teisme. 

Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos Respublikos advoka-

tūros įstatymo pakeitimo pagrindu (Nr. XII-496, 2013-07-02, 

Žin., 2013, Nr. 79-3999 (2013-07-23)), nuo 2013 m. liepos 23 d. 

Advokatų garbės teismo galios sumažintos ir Advokatų gar-

bės teismas nebegali priimti sprendimo – pripažinti nega-

liojančiu Lietuvos advokatūros sprendimą pripažinti asmenį 

advokatu. Advokatų garbės teismas, nustatęs pažeidimus, už 

kuriuos reikėtų šalinti advokatą, dabar gali priimti griežčiau-

sią sprendimą – tik pasiūlyti Lietuvos advokatūros Advokatų 

tarybai panaikinti Lietuvos advokatūros sprendimą pripažinti 

asmenį advokatu, o ar advokatas bus nubaustas, ar ne, spręs 

Advokatų taryba. 

Advokatų garbės teismas, nagrinėdamas 21 advokato ir advo-

kato padėjėjo drausmės bylas dėl įmokų bendriems advoka-
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tūros reikalams nemokėjimo, advokato profesinės civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo poliso ir (ar) sveikatos 

pažymos nepateikimo ir kvalifikacijos nekėlimo sprendime 

nurodė, kad Advokatų garbės teismas mano, jog galima advo-

katams, kurie iki jų drausmės bylos nagrinėjimo pašalino vi-

sus nustatytus pažeidimus, dėl kurių buvo iškelta jų drausmės 

byla, drausminės nuobaudos neskirti, tikintis, jog šių advokatų 

drausmės bylos iškėlimas ir nagrinėjimas buvo pakankamas 

suprasti ir pašalinti padarytus pažeidimus bei užtikrinti advo-

katui tenkančių prievolių tinkamą vykdymą ateityje. Tiems, 

kurie nepašalino vieno pažeidimo, buvo skirta pastaba; nepa-

šalinusiems dviejų pažeidimų skirtas papeikimas; tiems, kurie 

nepašalino trijų pažeidimų, – skirti viešai skelbiami papeiki-

mai, tačiau jei advokatai, kurie padarė keturis pažeidimus ir 

nepašalino nė vieno, o advokato padėjėjai, padarė visus tris 

pažeidimus ir jų nepašalino, Advokatų garbės teismo vertini-

mu, yra pagrindas konstatuoti, kad jie pakankamai ilgą laiką 

sistemingai ir sąmoningai vengė atlikti Advokatūros įstatymo 

ir Lietuvos advokatų etikos kodekso numatytas pareigas be 

pateisinamos priežasties, elgėsi nerūpestingai ir nepateisi-

namai aplaidžiai, todėl toks elgesys vertintinas kaip šiurkštus 

Advokatūros įstatymo, Lietuvos advokatų etikos kodekso rei-

kalavimų bei advokato veiklos pažeidimas, ir pripažinti, jog 

advokatai tokiu poelgiu pažemino advokato vardą ir taikyti 

griežtą drausminę atsakomybę – siūlyti panaikinti Lietuvos 

advokatūros sprendimą pripažinti asmenį advokatu ir išbrauk-

ti advokato padėjėją iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo. 

Advokatų garbės teismas neturėjo realaus pagrindo tikėti, kad 

advokatai pašalins nustatytus tęstinius pažeidimus ir jų nebe-

darys, todėl Advokatų garbės teismas 2014-04-17 sprendimu 

keturis advokatų padėjėjus išbraukė iš advokatų padėjėjų są-

rašo ir trijų advokatų atžvilgiu pasiūlyta Lietuvos advokatūros 

Advokatų tarybai panaikinti Lietuvos advokatūros sprendimus 

pripažinti asmenis advokatais.

Advokatų garbės teismas ataskaitiniu laikotarpiu taikė povei-

kio priemonę – advokatų veiklos sustabdymą. Nagrinėjant 

advokatų ir advokatų padėjėjų drausmės bylas dėl įmokų 

advokatūrai nesumokėjimo, dėl sveikatos patikrinimo pažy-

mos nepateikimo ir profesinės civilinės atsakomybės priva-

lomojo draudimo poliso kopijos nepateikimo (šios bylos, pa-

keitus Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašą, 

patvirtintą 2012 m. balandžio 20 d. visuotiniame advokatų su-

sirinkime ir paskelbtą 2012 m. birželio 15 d. Lietuvos Respubli-

kos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-160 (toliau – Aprašas), 

buvo nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka), atsižvelgta į fak-

tą, kad drausmės bylų nagrinėjimo metu nustatyti pažeidimai, 

susiję su sveikatos pažymų ir (ar) advokato profesinės civilinės 

atsakomybės draudimo poliso nepateikimu, sukelia riziką, kad 

tokį pažeidimą (pažeidimus) darantys asmenys galbūt neati-

tinka imperatyvių reikalavimų ir sąlygų turėti advokato statusą 

ir (ar) vykdyti advokato veiklą, todėl Advokatų garbės teismas, 

vadovaudamasis Aprašo 62.4 punktu, taikė laikiną advokato 

veiklos uždraudimą 7 advokatams ir padėjėjams, kol nebus 

pašalinti konkretūs pažeidimai. Pažymėtina, kad toks spren-

dimas priimtas 2014-04-17 Advokatų garbės teismo posėdyje 

ir sprendime nurodyta, kad sprendimu nustatytas advokato 

ir advokato padėjėjo veiklos laikinas draudimas taikomas nuo 

2014 m. gegužės 31 d., jeigu iki šio termino pabaigos atitin-

kamas advokatas ir advokato padėjėjas nepašalins nustatyto 

pažeidimo, dėl kurio laikinai uždraudžiama jo veikla.

2009 m. visuotiniame advokatų susirinkime buvo nutarta in-

formuoti advokatus, kam ir už ką Advokatų garbės teismas 

skyrė viešai paskelbiamą papeikimą. Minėta, kad per atskaitinį 

laikotarpį ši drausminė nuobauda buvo skirta 11 advokatų ir 

2 advokato padėjėjams: 

Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas 2013-04-18 spren-

dimu advokato Ričardo Ralio drausmės byloje konstatavo, kad: 

• Lietuvos advokatūros įstatymo 39 str. nuostatos įpareigo-

ja advokatą sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis duotos 

advokato priesaikos ir įstatymų. Lietuvos advokatų etikos 

kodekso 1.2 p. įtvirtinta principinė nuostata, jog advoka-

to profesinė veikla reikalauja laikytis teisinių ir moralinių 

įsipareigojimų klientui, teismams ir kitoms institucijoms, 

advokato profesijai ir visuomenei. Lietuvos advokatų etikos 

kodekso 1.3 p. įpareigoja advokatą visada saugoti profe-

sinę garbę ir orumą bei nediskredituoti advokato vardo, 

duotos priesaikos ir teisingumo idėjos. Vienas iš advokatų 

veiklos principų yra nepriekaištingas elgesys (Advokatūros 

įstatymo 5 str. 6 d.), todėl advokatas privalo nediskredituoti 

advokato vardo, kad nei klientas, nei priešingos šalies at-

stovas, nei teismai, nei teisėsaugos institucijos nesuabejotų 

advokato veiksmų teisėtumu. Advokato funkcija – užtikrinti 

asmens teisę į tinkamą teisių gynimo procesą, t. y. dalyvauti 

atliekant procesinius veiksmus ir stebėti, ar juos atliekantys 

pareigūnai laikosi teisės aktų nustatytų jų atlikimo sąlygų ir 

tvarkos, o nustačius pažeidimus, imtis procesinių priemo-

nių, kad tokie pažeidimai būtų pašalinti.

• Advokatas, nedalyvavęs atliekant procesinį veiksmą, ne-

gali būti įsitikinęs, kad šis veiksmas buvo atliktas teisėtai 

ir nepažeidžiant jo ginamojo teisių ir teisėtų interesų, to-

dėl negali pasirašyti ir tokio procesinio veiksmo protokolo. 
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Advokatas R. Ralys, pasirašydamas akistatos, kurioje neda-

lyvavo, protokolą, pažeidė ne tik išvardytus Advokatūros 

įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimus, 

bet ir pažemino advokato vardą, sumenkino Lietuvos 

advokatūros kaip institucijos autoritetą.

Advokatų garbės teismas 2013-04-18 sprendimu advokatui Ri-
čardui Raliui skyrė drausminę nuobaudą – viešai paskel-
biamą papeikimą.

* * *

Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas 2013-10-10 spren-

dimu advokato Jurijaus Kovalenko drausmės byloje konstata-

vo, kad: 

• Advokato lojalumas klientui yra sėkmingo advokato ir 

kliento bendradarbiavimo ir tinkamo advokato funkcijų 

vykdymo conditio sine qua non, sukelianti advokato par-

eigą paslaugas klientui teikti taip, kad tai labiausiai atitik-

tų kliento interesus. Lojalumo klientui principas įpareigoja 

advokatą užtikrinti advokato ir kliento tarpusavio santykių 

sąžiningumą. Advokatas privalo iki sutarties su klientu pa-

sirašymo sudaryti tinkamą galimybę klientui susipažinti 

su visomis sutarties sąlygomis, visas sutarties sąlygos jam 

tinkamai atskleisti bei išsamiai informuoti klientą apie at-

lyginimo už teikiamas teisines paslaugas dydį, jo apskaičia-

vimo ir mokėjimo tvarką. Advokato nustatomas teikiamų 

paslaugų atlyginimas turi būti sąžiningas ir protingas, ati-

tikti atliekamo darbo ir sąnaudų apimtį, pavedimo sudė-

tingumą ir advokato paslaugų kokybę. Advokatas privalo 

nuolat ir sąžiningai informuoti klientą apie pavedimo vyk-

dymo eigą, derinti savo veiksmus su klientu ir atsižvelgti į 

kliento samprotavimus ir argumentus, nedelsdamas in-

formuoti klientą apie visus esminius pavedimo vykdymo 

įvykius, kad klientas galėtų laiku priimti sprendimą. Šiuos 

išvardintus esminius advokatūros principus advokatas pa-

žeidė savo klientės atžvilgiu.

• Advokatų garbės teismas, vertindamas pareiškėjos ar-

gumentus, kad ji mamos vardu sudariusi teisinių paslaugų 

sutartį (toliau – sutartį) su advokatu ieškiniui dėl žalos atly-

ginimo parengti, ir priešingus advokato argumentus, jog jis 

turėjo suteikti visai kitas paslaugas – stebėti, ar nepaduotas 

ieškinys prieš pareiškėjos motiną, ir jeigu jis bus paduotas 

per 2012 metus – atstovauti jai teisme (nepaisant to fak-

to, kad toks tekstas įvardytas teisinių paslaugų sutartyje), 

konstatuoja, jog minėta Advokato pozicija laikytina nesą-

žininga kliento atžvilgiu. Advokatų garbės teismas tai kons-

tatuoja nepaisant to, kad tokios paslaugos įrašytos teisinių 

paslaugų sutartyje, nes, kaip minėta, advokato sąžiningu-

mas ir lojalumas kliento atžvilgiu yra privaloma pareiga, o 

susitarimas, kuris apibrėžtas sutartyje, yra nelogiškas, ne-

sąžiningas ir prieštarauja šalių elgsenai sutarties galiojimo 

metu. Jeigu šalys būtų susitarusios dėl teisinių paslaugų – 

stebėti ir laukti, ar byla bus paduota, tai būtų nelogiška, kad 

klientė, nesulaukusi metų pabaigos, pati inicijuotų sutarties 

nutraukimą, pati atliktų savo vardu turėto pareikšti ieškinio 

paieškas teismuose, jeigu advokatas tokio ieškinio rengti 

net nebūtų pažadėjęs. Be to, tokia teisinė paslauga – laukti 

ieškinio ir už tai gauti atlygį yra nebūdinga advokato tei-

kiamoms paslaugoms. Nesąžininga yra laikytina sutarties 

sąlyga, kad sutartyje nurodytas susitarimas, kad jeigu su-

tartis bus nutraukta per 2012 metus, tai honoraras nebus 

grąžinamas. Iš tokios formuluotės susidaro situacija, kad 

jeigu sutartis nebūtų buvusi nutraukta per 2012 metus, tai 

advokatas turėtų grąžinti honorarą, vadinasi, jeigu advo-

katas ieškinio laukimą mano esant teisine paslauga, tai pa-

gal sutartį ją tinkamai įvykdęs (išlaukęs bylos visus metus) 

advokatas honoraro negauna, o jeigu sutartis nutraukia-

ma nesulaukus 2012 metų pabaigos, t. y. neatlikus sulygto 

darbo iki galo, advokatas honorarą gauna. Toks teisinių 

paslaugų teikimas yra laikytinas nesąžiningu kliento atžvil-

giu, juolab kad Advokatas bylos nagrinėjimo metu neįrodė 

jokių teisinių paslaugų teikimo nuo sutarties sudarymo die-

nos iki sutarties nutraukimo dienos, išskyrus įvardytą lauki-

mą ieškinio, kurį galbūt gali paduoti priešinga pusė. 

• Advokatų garbės teismas nenustatė, kad advokatui pa-

teiktų klientės duomenų nepakako ieškiniui parengti (visi 

dokumentai, reikalingi ieškiniui parengti, buvo surinkti iki 

teisinių paslaugų sutarties sudarymo dienos). Taip pat teis-

mas nenustatė jokio logiško motyvo, kuris sudarytų pagrin-

dą pareiškėjai sąmoningai iškraipyti buvusius įvykius turint 

tikslą apkalbėti advokatą. Advokatas byloje bandė įrodinė-

ti, kad jis bendravo ne su pareiškėja, o su jos motina (savo 

kliente), tačiau iš advokato ir pareiškėjos įvardyto apibū-

dinimo, kaip atrodo pareiškėjos motina, susidarė pagrįsta 

abejonė, ar advokatas bent kartą buvo susitikęs su kliente. 

Toks advokato poelgis, kai jis bandė klaidinti Advokatų gar-

bės teismą apkalbėdamas pareiškėją, taip pat vertinamas 

neigiamai. 

• Pareiškėjai nutraukus sutartį advokatas grąžino tik dalį 

honoraro. Visa tai leidžia daryti išvadą, kad Advokatas savo 

kliento atžvilgiu iš esmės netinkamai vykdė pareigą būti 

teisingos elgsenos pavyzdžiu; netinkamai atstovavo; elgė-

si nedorai; diskreditavo advokato vardą, duotą priesaiką 

ir teisingumo idėją; pažeidė klientės teisėtus lūkesčius; są-

žiningumo principą ir tradicines advokato vertybes, kurių 
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laikytis yra advokato profesinė pareiga; kliento atžvilgiu 

vykdė profesinę veiklą neprofesionaliai ir nepareigingai bei 

priekaištingai; pažeidė lojalumo klientui principus; nesutei-

kė sutartų teisinių paslaugų, nepaisė atidumo ir rūpestin-

go reikalavimų, savo elgesiu sudarė pagrindą pareiškėjai 

nepasitikėti advokatu. Advokatų garbės teismas negali 

įpareigoti advokato grąžinti honorarą, gautą už neatliktas 

teisines paslaugas, nes tai sprendžia bendrosios kompeten-

cijos teismas, tačiau mano, kad grąžinti honorarą, gautą 

už neįvykdytas teisines paslaugas, yra advokato pareiga ir 

vienas iš būdų reabilituoti advokato vardą. 

Advokatų garbės teismas 2013-10-10 sprendimu advokatui Juri-
jui Kovalenko skyrė drausminę nuobaudą – viešai paskel-
biamą papeikimą.

* * *

1. Dėl advokato nepriklausomumo principo užtikrinimo

Vienas iš advokatų veiklos principų yra advokato veiklos laisvė 

ir nepriklausomumas (Advokatūros įstatymo 5 str. 1 p.). Advo-

kato laisvė ir nepriklausomumas nesuderinami su sandoriais, 

sąlygojančiais advokato, vykdančio profesinę veiklą, paval-

dumą kitam asmeniui, ir (ar) dėl advokato paslaugų teikimo 

kito asmens klientams, kai tas asmuo nėra advokatas ar juri-

dinis asmuo, įsteigtas teisės aktų nustatyta tvarka advokato 

profesinei veiklai vykdyti. Advokatas pagal drausmės byloje 

turimus duomenis savo veiksmais iš esmės pažeidė advokato 

laisvės ir nepriklausomumo principus suteikdamas teisę juri-

diniam asmeniui (įsteigtam teisės aktų nustatyta tvarka ne 

advokato profesinei veiklai vykdyti) vykdyti advokato profe-

sinę veiklą jo vardu. 

Advokatūros įstatymu advokatas įpareigotas užtikrinti kores-

pondencijos priėmimą savo registruotos buveinės adresu ir 

taip užtikrinti klientų konfidencialumą (Lietuvos Respublikos 

advokatūros įstatymo 5 str. 4 ir 5 p., 22 str. 1 ir 5 d.), o advoka-

tas procesinių dokumentų korespondencijos priėmimo adre-

są nurodė ne savo kontoros, o minėto juridinio asmens adresą. 

Remiantis byloje nustatytais faktais ir duomenimis, įvardyti 

advokato veiksmai iš esmės pažeidžia advokato nepriklauso-

mumo principą. Toks advokato poelgis yra nesuderinamas su 

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo, Lietuvos advoka-

tų etikos kodekso reikalavimais, įtvirtinančiais advokatų vei-

klos teisėtumo ir nepriekaištingo elgesio principus, bei advo-

kato teisiniais ir moraliniais įpareigojimais advokato profesijai 

ir visuomenei, diskredituoja advokato vardą. 

Advokatų garbės teismas konstatuoja, kad advokatas privalo 

užtikrinti jam deleguotą profesijos nepriklausomumo princi-

pą, todėl advokato sąmoningas nepriklausomumo garantijų 

atsisakymas yra netoleruotinas visų advokatų veikloje. 

2. Dėl teisinių paslaugų sutarties sudarymo tvarkos

Pagal Advokatūros įstatymo 48 straipsnį advokatas ir klien-

tas dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami dvišalę sutartį, 

kurioje aptariama advokato ir kliento pavedimo apimtis bei 

honoraras, o atstovavimo sutartis patvirtina tik advokatui su-

teiktų įgaliojimų apimtį ir negali būti tapatinama su teisinių 

paslaugų sutartimi ir jos nepakeičia. Todėl nepakanka su kli-

entu sudaryti vieną atstovavimo sutartį, būtina sudaryti sutar-

tį ir dėl teisinių paslaugų. Šias privalomas normas advokatas 

pažeidė, nes su savo klientais nesudarė teisinių paslaugų teiki-

mo sutarties, o sudarė tik atstovavimo sutartį. 

3. Advokatas pažeidė bendradarbiavimo  

su advokatūros organais pareigą

Lietuvos advokatų etikos kodekso 12.4 punkte numatyta, kad 

tuo atveju, jeigu advokatūros organas (ar jo vadovas) kreipiasi 

į advokatą kokiu nors klausimu ar prašo paaiškinti aplinkybes, 

susijusias su advokato profesine veikla, advokatas privalo per 

rašte nurodytą terminą pateikti prašomą paaiškinimą, advo-

kato ir advokatūros organų santykiai grindžiami abipuse 

pagarba ir geranoriška pagalba. Bylos duomenys rodo, kad 

Advokatų tarybai ir Advokatų garbės teismui advokatas be 

teisėto pagrindo atsisakė pateikti prašytus dokumentus, iš 

jų ir teisinių paslaugų sutartis, motyvuodamas dokumentų 

konfidencialumu. Tai leidžia teigti, kad advokatas sąmoningai 

tinkamai nebendradarbiavo su Lietuvos advokatūros organais 

ir tuo pažeidė Lietuvos advokatų etikos kodekso 12.4 punkto 

reikalavimą. 

Advokatų garbės teismas pasirinko nuobaudos rūšį taip pat 

turėdamas tikslą informuoti visus advokatus, kad nepriklauso-

mumo principų atsisakymas yra nesuderinamas su advokato 

įstatyminėmis teisėmis ir pareigomis.

Už minėtus pažeidimus Lietuvos advokatų garbės teismas 

2013-03-21 sprendimu advokatei Snaiguolei Mažeikienei, o 

2013-10-10 sprendimu advokatui Rimui Alijui Kalkiui skyrė vie-
šai skelbiamą papeikimą.

* * *

Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas 2014-04-17 spren-

dimais drausmės bylose konstatavo, kad: 

• Advokatų profesinės etikos kodekso 12.3 punkte nusta-

tyta, kad advokatas privalo vykdyti advokatūros organų 

sprendimus ar nutarimus, o remiantis Lietuvos advokatū-
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ros įstatų 26.1 punktu kas mėnesį advokatai ir advokatų 

padėjėjai advokatūrai moka visuotinio susirinkimo nusta-

tyto dydžio įmoką (šiuo metu advokatai moka po 100 Lt 

per mėnesį, o advokatų padėjėjai – po 70 Lt). Pagal įstatų 

26.4 punktą Lietuvos advokatūros nario, nesumokėjusio vi-

suotinio susirinkimo nustatytos įmokos, narystė Advokatų 

tarybos sprendimu gali būti panaikinama praėjus šešiems 

mėnesiams po to, kai baigėsi laikotarpis, už kurį nesumokė-

ta eilinė įmoka. Advokatai, ilgą laiką nemokantys nustatytų 

įmokų dėl nerūpestingumo ar šios prievolės vengimo, ne-

gerbia bendrai priimtų sprendimų ir tų advokatų, kurie šią 

pareigą atlieka laiku. Todėl jie pažeidžia Advokatų profesi-

nės etikos kodekso 12.3 punkto, Lietuvos advokatūros įstatų 

26.1 punkto reikalavimus.

• Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatyti 

imperatyvūs reikalavimai advokato statusui įgyti ir turė-

ti (7 str.) ir praktikuojančio advokato statusui įgyti ir turėti 

(17 str.). Aiškinant šių normų įstatyminę svarbą ir esmę 

minėtuose straipsniuose įvardyti imperatyvūs reikalavimai 

turi būti užtikrinti ne tik tampant advokatu ar praktikuo-

jančiu advokatu, bet ir visu laikotarpiu, kai asmuo laikomas 

praktikuojančiu advokatu ar advokatu. Minėtų reikalavimų 

nesilaikymas nuo jų pasibaigimo ar nevykdymo momento 

užkerta advokatui teisę būti advokatu arba praktikuojančiu 

advokatu. Remiantis minėtais Lietuvos Respublikos advo-

katūros įstatymo imperatyviais reikalavimais (7 ir 17 str.), 

asmuo negali būti laikomas advokatu, jeigu jis turi sveika-

tos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti advokato pareigų. 

Sveikatos sutrikimų neturint rodo medicinos pažyma, kurią 

advokatas privalo pateikti Lietuvos advokatūrai. Advoka-

tas, nepateikęs minėtos pažymos,neatitinka imperatyvių 

sąlygų būti laikomas advokatu (7 str.). Advokatas negali 

praktikuoti (verstis advokato praktika), jeigu nėra apsidrau-

dęs advokato ar advokatų profesinės bendrijos profesinės 

civilinės atsakomybės draudimu. Advokato pareigos įrodyti 

Lietuvos advokatūrai, kad yra įvykdyta sąlyga apsidrausti, 

baigiasi, kai advokatas Lietuvos advokatūrai pateikia drau-

dimo liudijimo (poliso) kopiją (20 str.), o to nepadarius yra 

laikoma, kad advokatas neatitinka imperatyvių sąlygų būti 

laikomas praktikuojančiu advokatu (17 str.).

• Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 straips-

nio 1 dalies 5 punkte bei Lietuvos advokatūros įstatų 

25.3 punkte numatyta, kad advokatas privalo nuolat to-

bulinti savo profesinę kvalifikaciją Lietuvos advokatūros 

nustatyta tvarka. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 

sprendime „Dėl kvalifikacijos tobulinimo“ numatyta, kad 

per vienerius metus praktikuojantys advokatai, tobulin-

dami savo kvalifikaciją, privalo surinkti ne mažiau kaip: jei 

praktikuoja trumpiau nei 5 metus – 6 balus, jei daugiau nei 

5 metus – 3 balus. Advokatų padėjėjai per vienerius prak-

tikos metus turi surinkti bent 12 balų. Kvalifikacijos tobuli-

nimo balai suteikiami už dalyvavimą konferencijose, mo-

nografijų, vadovėlių ar straipsnių publikavimą ir kt. atvejais, 

numatytais Advokatų tarybos sprendime. Nesurinkę rei-

kiamo kvalifikacijos balų skaičiaus advokatai ir advokatų 

padėjėjai pažeidžia Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 

1 dalies 5 punktą, neatlieka pareigos nuolat tobulinti savo 

profesinę kvalifikaciją;

• Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2005 m. birželio 

30 d. sprendimu yra patvirtinta Advokatų padėjėjų prakti-

kos atlikimo tvarka, kurios 3.2 ir 3.3 punktuose nurodoma, 

kad per septynias dienas, pradėjęs advokato padėjėjo prak-

tiką, advokato padėjėjas privalo suderinti su vadovu prak-

tikos atlikimo programą. 8.2 punkte nustatyta, kad advo-

kato padėjėjas praktiką atlieka pagal suderintą praktikos 

atlikimo programą. Ataskaita turi būti pateikta Advokatų 

tarybai per 3 mėnesius nuo nustatyto ataskaitos pateikimo 

termino dienos (6 mėn. ataskaita – per 3 mėn. suėjus 6 mėn. 

terminui nuo įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą dienos, 

metų ataskaita – per 3 mėn. suėjus metų terminui nuo 

įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą dienos, 1,5 metų – per 

3 mėn. suėjus 1,5 metų terminui nuo įrašymo į advokatų 

padėjėjų sąrašą dienos, 2 metų – per 3 mėn. suėjus 2 metų 

terminui nuo įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą dienos). 

Aptariamos tvarkos 8.4 punkte nurodoma, kad ataskaitos 

nepateikimas laiku be pateisinamos priežasties yra Lietu-

vos advokatų etikos kodekso pažeidimas, už kurį gali būti 

taikoma drausminė atsakomybė;

• Advokatų garbės teismas, išnagrinėjęs advokatų draus-

mės bylas už įmokų bendriems advokatūros reikalams 

nemokėjimą laiku; už advokato profesinės civilinės atsa-

komybės draudimo pažeidimą ir už sveikatos pažymos 

nepateikimą ir atsižvelgęs į nustatytus ir nepašalintus im-

peratyvius Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7 str. 

ir / ar 17 str. pažeidimus; atsižvelgęs į faktą, kad nustatyti 

pažeidimai yra tęstiniai; taip pat į tai, kad 2012-04-20 visuo-

tiniame advokatų susirinkime viešai buvo išsakytas aiškus 

susirūpinimas dėl advokatų minėtų imperatyvių pažeidimų 

ir jų neleistinumo advokatų veikloje,

2014-04-17 sprendimais advokatams: Donatui Matijošai-
čiui, Romualdui Vitkui, Stanislovui Nalivaikai, Arūnui Da-
giliui, Romualdui Pėstininkui, advokato padėjėjams Justui 
Babarskui, Miroslavai Dančin skyrė drausminę nuobau-
dą – viešai paskelbiamą papeikimą.



LIETUVOS ADVOKATŪROS ADVOKATŲ GARBĖS TEISMO ATASKAITA

95

* * *

Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas 2013-09-05 spren-

dimu advokato Ramūno Petrėčio drausmės byloje konstatavo, kad: 

• Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 straipsnis 

įpareigoja advokatą sąžiningai atlikti savo pareigas ir lai-

kytis Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimų, duotos 

priesaikos ir įstatymų. Advokato profesinė veikla reikalau-

ja laikytis teisinių ir moralinių įsipareigojimų ne tik klien-

tui, teismams ir kitoms institucijoms, advokato profesijai, 

bet ir visai visuomenei. Lietuvos advokatų etikos kodekso 

6.6 punkte įtvirtinta, kad advokatas konsultuotų, gintų kli-

entą ir jam atstovautų sąžiningai, rūpestingai ir protingai. 

Advokatas visur ir visada turi žinoti ir suvokti, kad jo elgse-

nai tiek institucijose, kur jis vykdo savo profesinę veiklą, tiek 

viešoje erdvėje, ir jo profesinei veiklai yra taikomi aukštesni 

atsakomybės standartai, todėl advokatas privalėjo savo 

pareigas vykdyti atidžiai, rūpestingai. Drausmės byloje nu-

statyta, kad advokatas ketino dalyvauti teismo posėdyje 

ir atlikti savo profesinę pareigą būdamas neblaivus, jam 

nustatytas 2,08 promilių girtumas. Pažymėtina, kad savo 

paaiškinime advokatas neneigė, kad teismo posėdyje da-

lyvavo apgirtęs. Tokiu elgesiu advokatas R. Petrėtis pažeidė 

nurodytas advokato profesinę veiklą, reglamentuojančias 

normas, profesinės ir bendrosios etikos pricipus.

• Nutraukus teisinių paslaugų sutartį su klientu advoka-

tas privalo elgtis profesionaliai, rūpestingai ir per protingai 

trumpą laiką teismui pateikti informaciją apie sutarties su 

klientu nutraukimą. Byloje nėra duomenų, kad būtų bu-

vusios objektyvios aplinkybės, kliudžiusios advokatui tai 

padaryti iki teismo posėdžio pradžios, todėl advokato ne-

atvykimas į teismo posėdį ir nepranešimas apie sutarties 

nutraukimą iki teismo posėdžio yra laikytinas advokato 

profesionalumo ir rūpestingumo pažeidimu. 

• Advokatų profesinės etikos kodekso 12.3 punkte nusta-

tyta, kad advokatas privalo vykdyti advokatūros organų 

sprendimus ar nutarimus, o pagal Lietuvos advokatūros 

įstatų 26.1 punktą, kas mėnesį advokatai ir advokatų padė-

jėjai advokatūrai moka 2007 m. balandžio 20 d. visuotinio 

susirinkimo nustatyto dydžio įmoką (dabar po 100 Lt per 

mėnesį). Pagal įstatų 26.4 punktą Lietuvos advokatūros 

nario, nesumokėjusio visuotinio susirinkimo nustatytos 

įmokos, narystė Advokatų tarybos sprendimu gali būti pa-

naikinama praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigėsi 

laikotarpis, už kurį nesumokėta eilinė įmoka. Advokatai, 

ilgą laiką nemokantys nustatytų įmokų dėl nerūpestingu-

mo ar šios prievolės vengimo, negerbia bendrai priimtų 

sprendimų ir tų advokatų, kurie šią pareigą atlieka laiku. 

Todėl jie pažeidžia Advokatų profesinės etikos kodekso 

12.3 punkto, Lietuvos advokatūros įstatų 26.1 punkto rei-

kalavimus. Sprendimo iškelti drausmės bylą advokatui 

Ramūnui Petrėčiui priėmimo metu advokato įsiskolinimas 

Lietuvos advokatūrai buvo 5000 litų. 

• Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatyti 

imperatyvūs reikalavimai advokato statusui įgyti ir jį turėti 

(7 str.) ir imperatyvūs reikalavimai praktikuojančio advo-

kato statusui įgyti ir turėti (17 str.). Aiškinant šių normų įs-

tatyminę svarbą ir esmę minėtuose straipsniuose įvardyti 

imperatyvūs reikalavimai turi būti užtikrinti ne tik tampant 

advokatu ar praktikuojančiu advokatu, tačiau ir visu laiko-

tarpiu, kai asmuo laikomas praktikuojančiu advokatu ar 

advokatu. Minėtų reikalavimų nesilaikymas nuo jų pasi-

baigimo ar nevykdymo momento užkerta advokatui teisę 

būti advokatu arba praktikuojančiu advokatu. Remiantis 

minėtais Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo im-

peratyviais reikalavimais (7 ir 17 str.) asmuo negali būti 

laikomas advokatu, jeigu turi sveikatos sutrikimų, dėl kurių 

negalėtų atlikti advokato pareigų. Sveikatos sutrikimų ne-

turėjimą įrodo medicinos pažyma, kurią advokatas privalo 

pateikti Lietuvos advokatūrai. Advokatas, nepateikęs pa-

žymos, neatitinka imperatyvių sąlygų būti laikomas advo-

katu (7 str.). Advokatas negali praktikuoti (verstis advokato 

praktika), jeigu nėra apsidraudęs advokato ar advokatų 

profesinės bendrijos profesinės civilinės atsakomybės drau-

dimu. Advokato pareiga įrodyti Lietuvos advokatūrai, kad 

yra įvykdyta sąlyga apsidrausti, pasibaigia, kai advokatas 

Lietuvos advokatūrai pateikia draudimo liudijimo (poliso) 

kopiją (20 str.), o to nepadarius yra laikoma, jog advokatas 

neatitinka imperatyvių sąlygų būti laikomas praktikuojan-

čiu advokatu (17 str.). Lietuvos advokatūra nebuvo gavusi 

iš advokato R. Petrėčio jokių duomenų apie 2013-06-13 

sprendimo priėmimo metu galiojantį advokato profesinės 

civilinės atsakomybės draudimą. Advokatas Ramūnas Pe-

trėtis sveikatos pažymos Lietuvos advokatūrai nebuvo pa-

teikęs nuo 2010-06-30. 

• Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 22 straipsny-

je numatyta, kad advokato darbo vietoje darbo dienomis 

turi būti užtikrintas korespondencijos priėmimas. Advoka-

to Ramūno Petrėčio darbo vieta yra Advokato R. Petrėčio 

kontoroje, kuri įregistruota adresu Smolensko g. 1, Vilniuje. 

Lietuvos advokatūros siunčiama advokatui skirta kores-

pondencija grąžinama siuntėjui su kurjerio žyma „Persi-

kraustė“ ir „Neatsiėmė“, o apie R. Petrėčio darbo vietos adre-

so pasikeitimą Lietuvos advokatūra nėra informuota. Esant 
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tokioms aplinkybėms advokatas laikomas pažeidusiu Lie-

tuvos Respublikos advokatūros įstatymo 22 straipsnio rei-

kalavimus, keliamus jo darbo vietai.

Advokatų garbės teismas 2013-09-05 sprendimu advoka-
tui Ramūnui Petrėčiui skyrė drausminę nuobaudą – viešai 
paskelbiamą papeikimą.

* * *

Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas 2014-05-08 spren-

dimu advokato Valterio Aleknos drausmės byloje konstatavo, kad: 

• Advokatas yra savo kliento atstovas, kuris turi įgyvendinti 

tikruosius kliento teisinius ketinimus nepažeisdamas teisės 

aktų, profesinės etikos ir laikydamasis teisinio profesiona-

lumo. Advokatas, vykdydamas kliento teisinį atstovavimą, 

privalo nustatyti tikrąją kliento valią ir neišeiti už jos ribų, o 

to nepadaręs arba viršijęs įgaliojimų ribas advokatas laiko-

mas piktnaudžiaujančiu savo teisėmis. 

• Advokato Valterio Aleknos drausmės byloje nustatyta, 

kad advokatas, nesužinojęs tikrosios kliento valios, kliento 

vardu atstovavo jam teisme, o tai laikytina piktnaudžiavi-

mu advokato teisėmis. 

Advokatų garbės teismas 2014-05-08  sprendimu paskyrė 
advokatui Valteriui Aleknai viešai paskelbiamą papeikimą.

* * *

Advokatų garbės teismas papildomai nori pažymėti 
tai, ką akcentavo priimtuose savo sprendimuose:

• Jeigu advokatai vykdo veiklą ne per profesinę bendriją, 

teisinių paslaugų sutartys turi būti sudaromos ne tarp 

Advokatų kontoros ir kliento, nes Advokatų kontora nėra 

juridinis asmuo, todėl šiuo atveju yra netinkama teisinių 

paslaugų sutarties šalis. Teisinių santykių subjektas yra 

konkretus advokatas.

• Pagal Advokatūros įstatymo 48 straipsnio nuostatas 

advokatas ir klientas dėl teisinių paslaugų susitaria pa-

sirašydami dvišalę sutartį, kurioje aptariama advokato ir 

kliento pavedimo apimtis ir honoraras. Teisinių paslaugų 

teikimo sutartyje inter alia turėtų būti aptariama, kokias 

teisines paslaugas advokatas įsipareigoja teikti klientui ir 

kokio dydžio honorarą klientas turėtų sumokėti už konkre-

čias teisines paslaugas, o atstovavimo sutartis patvirtina tik 

advokatui suteiktų įgaliojimų apimtį ir negali būti tapati-

nama su teisinių paslaugų teikimo sutartimi ir jos nepakei-

čia. Todėl nepakanka su klientu sudaryti vien atstovavimo 

sutartį, būtina sudaryti ir teisinių paslaugų sutartį.

• Advokatas negali priimti vykdyti pavedimo teikti teisi-

nes paslaugas asmenims, su kuriais nėra sudaręs teisinių 

paslaugų sutarties. Advokato profesinė veikla yra atlygin-

tinų paslaugų teikimas ir savo turiniu atitinka pavedimo 

sutarties sampratą. Todėl pavedimo priėmimas teikti pas-

laugas ne klientui neatitinka LR CK 6.759 str. 1 d. reikalavi-

mų, o taip pat tokio pavedimo priėmimas nesuderinamas 

su Lietuvos advokatų etikos kodekso 6.6 p. nuostatomis, 

įpareigojančiomis advokatą konsultuoti, ginti klientą ar 

jam atstovauti sąžiningai, rūpestingai ir protingai. 

• Vienas iš advokatų veiklos principų yra nepriekaiš-

tingas elgesys (Advokatūros įstatymo 5 str. 6 d.), todėl 

advokatas privalo nediskredituoti advokato vardo, kad 

nei klientas, nei priešingos šalies atstovas, nei teismai, 

nei teisėsaugos institucijos nesuabejotų advokato veiks-

mų teisėtumu. Lietuvos Respublikos advokatūros įstaty-

mo 39 straipsnio nuostatos įpareigoja advokatą sąžinin-

gai atlikti savo pareigas, laikytis Lietuvos advokatų etikos 

kodekso reikalavimų ir elgtis dorai bei pilietiškai, savo 

veikloje laikytis duotos priesaikos ir įstatymų. Atstovau-

damas klientui ir veikdamas kliento vardu, advokatas turi 

elgtis taip, kad jo veiksmai nežemintų kitų asmenų auto-

riteto, neįžeistų jų orumo, garbės, netrikdytų institucijos, 

kurioje advokatas veikia kliento vardu, normalios veiklos. 

Advokatas, net ir esant tokiam kliento pavedimui, ne-

gali teikti tokių reikalavimų, kurie tiesiogiai prieštarauja 

įstatymui. Rašydamas tokius nepagrįstus reikalavimus, 

advokatas klaidino ne tik savo klientą, bet ir raštų adre-

satą. Rašytuose prašymuose ir pareiškimuose advokatų 

kalba ir tonas negali žeminti kitų asmenų autoriteto, nes 

tai diskredituoja advokato profesiją ir žemina jos prestižą.

• Advokato ir kliento santykis yra specifinis teisinis san-

tykis, daugiausia grindžiamas kliento pasitikėjimo advo-

katu principu. Konkretus advokato klientas turi teisėtą 

pagrindą pagal savo advokato tiek profesinę veiklą, tiek 

pagal advokato elgesį viešoje erdvėje daryti prielaidas 

apie visą šalies teisinę sistemą. Advokatas susirašinėda-

mas su klientu elektroniniu paštu taip pat turi laikytis 

kalbos kultūros.

• Jeigu tarp advokato ir kliento susiklosto ne tik teisi-

nių paslaugų santykiai, bet ir komerciniai santykiai, gali 

būti pažeidžiami lojalumo klientui ir interesų konflikto 

vengimo advokato veikloje principai. Advokatų garbės 

teismas, aiškindamas advokatų veiklos principų taikymo 

ribas, laiko, kad jos nėra apibrėžtos statiškai. Jeigu yra kli-

ento prielaida, kad šie principai gali būti pažeisti, advo-

katas, būdamas profesionalus teisininkas, privalo veikti 

nedelsdamas ir aktyviai, kad pašalintų kliento abejones 

dėl galimo advokato veiklos principų pažeidimo. 
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to geras vardas. Advokatas turi vengti situacijos, kurioje 

bus suabejota jos etiškumu, ir nustoti veikti prieš buvusį 

savo klientą, kol neturi jo aiškiai išreikšto sutikimo bei ne-

terminuotai užtikrinti konfidencialumą.

* * *

Kiekvienoje drausmės byloje Advokatų garbės teismas siekė 

reikiamu atveju ne tiek nubausti advokatą, kiek jam priminti 

pareigą savo profesinėje veikloje ir elgsenoje vadovautis ne 

siaurais asmeniniais ar kliento interesais, bet visos advokatų 

bendruomenės orumo ir garbės principais bei jos nustatyto-

mis taisyklėmis ir papročiais.

Advokatų garbės teismas kartu su šia ataskaitinio laikotarpio 

ataskaita pateikia visos trejų metų kadencijos nagrinėtų bylų 

suvestinę, kurioje atskleidė nustatytų pažeidimų esminius as-

pektus, į kuriuos prašo gerbiamų kolegų išimtinio dėmesio, 

siekiant išvengti analogiškų situacijų ir pažeidimų padarymo, 

kas neleidžia didinti advokato vardo prestižą ir advokato pro-

fesionalumą. 

Viliamės, kad mūsų darbas yra paskata visai korporacijai tobu-

lėti ir saugoti klasikines moralės ir dorovės tradicijas.

Advokatų garbės teismo pirmininkas 

Mindaugas Kukaitis

• Advokatų garbės teismas formuoja principinę nuosta-

tą, kad atstovavimas prieš buvusį klientą, nesant aiškiai 

išreikšto jo sutikimo, galimas esant bent dviejų sąlygų 

visetui. Pirma, turi būti praėję pakankamai laiko nuo 

advokato ir buvusio kliento santykių pabaigos iki kito 

asmens pavedimo priėmimo. Atsižvelgiant į kituose tei-

sės aktuose nustatomą atstovavimo apribojimų „sena-

ties terminą“, protingai pakankamas yra vienerių metų 

terminas, per kurį advokatas neturėtų priimti pavedimo 

veikti prieš buvusį savo klientą. Antroji sąlyga – buvusio 

ir naujo klientų pavedimų atskirumas, kuris, atsižvelgiant 

į konkrečią situaciją, turėtų būti vertinamas daugeliu 

aspektų, tarp kurių paminėtini ginčo dalyko tapatumas, 

ginčo teisinių santykių atsiradimo momentas, advokato 

veiksmai vykdant pavedimus, advokato gautos informa-

cijos pobūdis bei turinys, pan. Tačiau netgi esant prie-

laidoms advokatui atstovauti prieš buvusį klientą, toks 

klientas visada turi būti tikras, kad jo advokatui patikėta 

konfidenciali informacija niekada ir jokiomis aplinkybė-

mis nebus tiesiogiai ar netiesiogiai panaudota prieš jį ar 

priešingai jo interesams. Advokato atstovavimas prieš 

buvusį klientą, nesant aiškiai išreikšto jo sutikimo, suda-

ro realias prielaidas tiek buvusiam, tiek esamam klientui, 

tiek tretiesiems asmenims manyti, jog gali būti pažeistas 

interesų konflikto vengimo principas, konfidencialumo 

užtikrinimo principas, pasitikėjimas advokatu ir advoka-
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3. LIETUVOS ADVOKATŪROS REVIZIJOS KOMISIJOS 
METINĖ ATASKAITA
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4. ADVOKATŲ TARYBOS 2013 METŲ  
FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA (APYSKAITA)
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Advokatų tarybos 2013 metų finansinės 
veiklos ataskaita (apyskaita) 

          (litais)

I. Laisvų lėšų likutis 2013 m. sausio 01 d.  1449069,63

II. 2013 metų pajamos 2868591,26

1. Įmoka bendriems advokatų reikalams 2497715,84 

2. Stojimo įmoka 153400,00 

3. Tikslinė įmoka 27700,00 

4. 2 % GPM, pagal LR labdaros paramos įstatymą 255,34 

5. Parama ir dotacija 67058,08

6. Ūkinės komercinės veiklos pajamos :  96303,62 

 už seminarų organizavimą – 94505,02  

 už parduotus advokato ženklus ir kt. – 1798,60   

7. Banko palūkanos – 25053,29 ir kitos – 1105,09  26158,38 

III. 2013 m. išleista (priedėlis Nr. 1) 3335669,88

IV. Pinigų likutis laikotarpio pabaigai 2013 m. gruodžio 31 d. 904947,05

Šios lėšos yra:

1. a/s AB SEB, Danske bei DNB bankuose 79161,99

2. kortelėje Eurocart/Master Cart Business 17302,39

3. valiutinėse sąskaitose AB SEB banke 2502,56

4. terminuoti indėliai Danske, DNB ir Šiaulių bankuose 788079,36

5. kasoje 17900,75

Apmokėjimai ir įsipareigojimai:

1. pervestas UAB „Neste“ avansas už degalus 799,16

2. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 12237,73

3. būsimųjų laikotarpių sąnaudos 2266,83

4. skolingi atskaitingi asmenys 2452,32

5. įmokėti avansai už kvalifikacinio egzamino laikymą ir už seminarus -94800,00

Pirmininkas    Leonas Virginijus Papirtis 
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 2013 m. Pajamų-išlaidų sąmatos įvykdymas          (litais) Priedėlis Nr.1

Patvirtinta 2013- 04- 12 Įvykdyta Įvykdymo %

visuotinio advokatų

susirinkimo

Laisvų lėšų likutis 2013 m. sausio 1 d. 1449069,63

Pajamos:

1. Įmoka bendriems advokatų reikalams 2395000,00 2497715,84 104,3

   Stojimo įmoka 115000,00 153400,00 133,4

   Tikslinė įmoka 27700,00

   Kitos (parama) 67313,42

   Banko palūkanos 26158,38

2. Ūkinės komercinės veiklos (paslaugos, pardavimai) 40000,00 96303,62 240,8
                                                                           Iš viso: 2550000,00 2868591,26 112,5

                                                                           Balansas 3999069,63 4317660,89 108,0

Išlaidos:

1. Atlyginimas pagal teisinių  paslaugų sutartis 170000,00 236721,54 139,2

2. Atlyginimas pagal darbo sutartis 1019200,00 1052343,55 103,3

3. Soc. draudimas 315750,00 404290,85 128,0

4. Darbuotojų mokymo ir papildomas sveikatos draudimas 50000,00 46171,55 92,3

5. Advokatų ir advokato padėjėjų mokymo 45000,00 82884,18 184,2

6. Leidinio „Lietuvos advokatūra“ išleidimo 70000,00 33504,42 47,9

7. Raštinės 175000,00 180530,44 103,2

8. Patalpų išlaikymo 75000,00 62640,71 83,5

9.Patalpų remontas 40000,00 21957,33 54,9

10. Pašto 60000,00 62746,03 104,6

11. Inventoriaus įsigijimo 120000,00 54437,02 45,4

12. Tarnybinių komandiruočių 150000,00 148941,87 99,3

13. Spaudos prenumeravimo 3500,00 3212,90 91,8

14. Transporto išlaikymo 35000,00 25589,39 73,1

15. Kompiuterinės duomenų bazės patobulinimas 300000,00 20000,00 6,7

16. Kitos (pašalpos advokatams ir premijos darbuotojams, parama, komisiniai bankui,

     nario mokestis tarptautinėms advokatų ir organizacijoms, konferencijų

     organizavimo,visuotinio susirinkimo pravedimo, užuojautos ir kt.) 932000,00 943618,10 101,2

                                                                             Viso: 3560450,00 3379589,88 94,9

17. Išlaidos mažinamos suma, kurią sudaro egzamino laikymo

     mokesčio 30% dalis, skiriama LA jos išlaidų, susijusių su egzaminų

     organizavimu, apmokėjimui -30000,00 -43920,00 146,4

                                                                              Iš viso: 3530450,00 3335669,88 94,5

Lėšų likutis 468619,63 904947,05

                                                                            Balansas 3999069,63 4317660,89

2013 m. Pajamų-išlaidų sąmatos įvykdymas (litais) Priedėlis  Nr.1
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Ataskaitinis laikotarpis

783932

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

15204 15204
710488 783932

120962
20853

257409

1163155 1694149

141815

799

14505

799   6492

6492

116868  469245

  1.
  2.
  3.

  3.
II.

  2.

Ilgalaikis turtas
I.

A.

  1.   Patentai, licencijos

13 m. GRUODŽIO 31

710488

Eil. Nr. Pastabos 
Nr.

NEMATERIALUSIS TURTAS

litais

d.

20

(data)
Nr.

Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų

14 m. gegužės 16

Turtas

  Nebaigta statyba

  Transporto priemonės

  Programinė įranga 

MATERIALUSIS TURTAS

168106

  2.

  Kitas nematerialusis turtas
 

  Žemė
  Pastatai ir statiniai
  Mašinos ir įrengimai

  Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
  6.

526679 598480

500  4.

  1.

  3.

 1.2
  Nebaigtos vykdyti sutartys

II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

  1.

  Kitas materialusis turtas 169748

500

  Atsargos
  Išankstiniai apmokėjimai

242904

  Kitos gautinos sumos

B.

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

  Pirkėjų įsiskolinimas

788079III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

  2.   Terminuoti indėliai
  1.

  3.   Kitas trumpalaikis turtas

TURTAS IŠ VISO

  7.

1873643

788079

  5.

LIETUVOS ADVOKATŪRA

  Trumpalaikės investicijos

  Po vienerių metų gautinos sumos

Trumpalaikis turtas

 1.1

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės
sudarymo ir pateikimo taisyklių
2 priedas

TILTO G. 17 \ RADVILŲ G.4,  VILNIUS

SINEMOUDLAGAP

BALANSAS

(kodas, buveinės adresas)
PATVIRTINTA

300099149

d.

20

2478081

  2.   Kitas finansinis turtas

IV. PINIGAI IR PINIGŲ 3 IATNELAVIVKE 

  2.

  1.

III. FINANSINIS TURTAS

 1

 2 1076598

1076598
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Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

(141694)

Ataskaitinis laikotarpis

(141694)

(141694)

2495658

(141694)
(28439)

(113255)

(141694)C. Nuosavas Kapitalas

Eil. Nr. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos 
Nr.

I. KAPITALAS

IV. VEIKLOS REZULTATAS

1817683
  2.   Ankstesnių metų veiklos rezultatas

D.

  2.

PERKAINOJIMO REZERVAS
III. KITI REZERVAI
II.

FINANSAVIMAS

  Tiksliniai įnašai
  1.   Dotacija

  1.   Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

124117
 

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

197654

2495658  3.   Nario mokesčiai 1817683

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimaiE.

  6.   Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

  1.
  2.

  4.   Kitas finansavimas

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
  Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

 6.1

  Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

  (ūkio subjekto vadovo pareigų dravap ri sadrav( )sašarap()saminidavap ė)

5742 17419

8148094800  Gauti išankstiniai apmokėjimai

  1.

  4.

197654 124117

2521896140

LA  ADVOKATŲ sitripaP sujinigriV sanoeLSAKNINIMRIP SOBYRAT 

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO: 24780811873643

  2.   Finansinės skolos
  3.   Skolos tiekėjams

  5.   Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
 6.2

II.

  Finansinės skolos

 4
 4.1
 4.2

 5

  2.2. Kiti tiksliniai įnašai
  2.1.   Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 

 6

 6.3 972
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 7
  2. Finansavimo pajamos 3423508

35966
  1.   Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes 96304 30205
I. PAJAMOS

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės
sudarymo ir pateikimo taisyklių
3 priedas

LIETUVOS ADVOKATŪRA
(ūkio subjekto pavadinimas)

TILTOG.17 \ RADVILŲ G.4 VILNIUS 

3547545

DUOMENIS

(kodas, buveinės adresas)
PATVIRTINTA
20 14 m. gegužės  16 d.

d.

litais
Nurodyti – litais ar  tūkstančiais litų  

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos 
Nr. Ataskaitinio laikotarpio Praėjusio ataskaitinio 

laikotarpio

(data)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Nr.
PAGAL 20 13 m. GRUODŽIO 31

 

14000
  3.10.     Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

  3.8.     Kitos veiklos 1293001 892986
  3.9.     Suteiktos labdaros, paramos 13100

  3.7.     Turto vertės sumažėjimo

LA ADVOKATŲ SITRIPAP SUJINIGRIV SANOELSAKNINIMRIP SOBYRAT 

V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

24979
  3.5.     Ryšių 185897 57282
  3.6.     Transporto išlaikymo 25872

  (ūkio subjekto vadovo pareigų dravap ri sadrav( )sašarap()saminidavap ė)

(28439)
IV. PELNO MOKESTIS
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

1400818
  3.3.     Nusidėvėjimo (amortizacijos) 127299 114068
  3.2.     Darbuotojų išlaikymo 1671660

2780839
  3.1.     Pardavimo
  3.   Veiklos sąnaudos 3482611

(2717160)  2.   Kitos sąnaudos 63724
726  1.   Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina 1210

  3.4.     Patalpų išlaikymo 84598 276706

II. SĄNAUDOS 64405

  2.2.
  2.1.

  3.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos

9

3423508
27733 5761

3547545
8

10
81184

(28439)
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5. ADVOKATŲ TARYBOS 2014 METŲ SĄMATA
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Lietuvos advokatūros 2014 m. 
Pajamų-išlaidų sąmatos projektas 

                  (Lt)

Laisvų lėšų likutis 2014 m. sausio 1 d. 904947,00

Pajamos: 

1. Mėnesinės įmokos  2550000,00

2. Stojamasis mokestis 160000,00

3. Gauta parama ir kitas tikslinis finansavimas 50000,00

4. Advokatų egzaminai 40000,00

5. Advokatų ir advokatų padėjėjų mokymai 60000,00

6. Palūkanos ir kitos komercinės veiklos pajamos 7000,00

Laikotarpio pajamos 2867000,00

Advokatūros lėšos iš viso 3771947,00

Išlaidos: 

1. Paslaugos pagal teisinių paslaugų sutartis  200000,00

2. Darbuotojų darbo užmokestis ir premijos  1220000,00

3. Socialinis draudimas ir įmokos į garantinį fondą 500000,00

4. Darbuotojų mokymo ir papildomo sveikatos draudimo išlaidos 50000,00

5. Tarnybinės komandiruotės 160000,00

6. Advokatų egzaminų organizavimas 70000,00

7. Advokatų ir advokatų padėjėjų mokymų organizavimas 55000,00

8. Leidybos išlaidos 80000,00

9. Patalpų eksploatavimas ir remontas 50000,00

10. Biuro išlaidos (kanceliarinės, ryšių, pašto, prenumeratos ir kt.) 240000,00

11. Ilgalaikio turto isigyjimas 150000,00

12. Transporto išlaikymas 35000,00

13. Informacinių technologijų tobulinimas ir aptarnavimas 60000,00

14. Parama ir pašalpos 150000,00

15. Nario mokestis tarptautinėms organziacijoms 50000,00

16. Visuotinio advokatų susirinkimo organizavimas 250000,00
17. Konferencijų ir kitų renginių organizavimas 250000,00
18. Reprezentacija 50000,00
19. Kitos išlaidos* 140000,00

Laikotarpio išlaidos 3760000,00

Laisvų lėšų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. 11947,00






