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AdvokAtų tArybos pirmininko žodis  
aDvokaTūra Tokia, kokios Jūs noriTe

efekTyvi
Įtemptais finansiniais laikotarpiais pagrindiniu veiklos 

vertinimo kriterijumi tampa efektyvumas – rodiklis, pa-

tikrinantis, ar gauta nauda buvo pasiekta minimaliomis 

sąnaudomis. Kaip advokatas efektyvumą aš suprantu ki-

taip – tai prioritetinių rezultatų pasiekimas su turimais 

žmogiškaisiais, intelektualiniais ir materialiniais ište-

kliais. Dirbti našiai – reiškia padaryti maksimalų galimą 

darbų kiekį, bet dirbti efektyviai – tai gerai atlikti reikia-

mus, būtinus darbus. Pridėsiu – šiandien dirbti gerai dar 

reiškia ir greitai. Gavęs Jūsų pasitikėjimą nuo pat pirmos 

savo darbo dienos šiuo principu vadovavausi, siekdamas, 

kad jis taptų Lietuvos adovkatūros savivaldą aptarnau-

jančiuos administracijos pagrindiniu credo. Mano verti-

nimu, pasiūlytas dalykinės veiklos vertės matas prigijo. 

Puoselėjamas visą kadenciją kiekvieno mūsų pastango-

mis jis turėtų duoti puikių rezultatų.

skaiDri
Kitas svarbus veiksnys – skaidrumas. Jo paisymas užtikrina 

subalansuotus santykius su skirtingų interesų grupių at-

stovais. Jis lemia žmogaus teises ginančių bendruomenių 

patrauklumą naujiems nariams, partneriams, tarptauti-

nėms organizacijos, užsienio advokatūroms bei pilietinei 

visuomenei ir viešojo intereso sargams. Siekiant pašalinti 

valdymo spragas ir kuriant atviro sąžiningumo platformą 

atliktos vidinės pertvarkos, kurių tikslas – užtikrinti insti-

tucijos atskaitingumą skatinant visų Lietuvos advokatūros 

narių iniciatyvas.

vieša
Advokatūros veiklos viešumas – nuodugnaus advokatū-

ros, advokatų bei advokatų padėjėjų veiklos reformavimo 

pradžia. Kaip žinia, informacijos sklaida skatina bendrąjį 

dalyvavimą, nes įgalina nuolatinę stebėseną bei pasiūly-

mų teikimą pagal nustatytą tvarką. Šiuolaikinės vadybos 

mąstysena vadovaujasi informacijos sklaidos metodu, 

kad suteiktų kompetentingą išmanymą ir taip užtikrintų 

asociacijos narių balsą priimant sprendimus. Vis dėlto, 

veiklos viešumas nereiškia radikalaus atvirumo – būtina 

atrasti proporcijas, suderinančias skirtingais tikslais tai-

komus informacijos sklaidos ir informacijos konfidencia-

lumo principus, kurti pasitikėjimą novatorišku bendravi-

mu, kitomis skatinimo ir motyvavimo priemonėmis.

DisciplinuoTa
Patikimumą sukurti padeda drausmė, nustatytų proce-

dūrų laikymasis. Todėl svarbu, kad patys paisytume visų 

teisės normų, reglamentuojančių mūsų pareigas ir vei-

klos taisykles, būtume tikslūs. Svarbu, kad taptume pa-

vyzdžiu, kaip turi veikti administracinės procedūros. Ri-

boti administraciniai resursai lemia ribotą dėmesį, todėl į 

darbotvarkę siekiama įtraukti nepraikaištingai paruoštus 

ir daugumai aktualius klausimus, kuriuos kelia advokatų 

bendruomenės regionuose, komitetuose, darbo grupėse. 

Advokatų taryba siekia, kad būtų veikiama teisėtai, pai-

sant pasitvirtintų reglamentų. Disciplinuota advokatūra 

reiškia reikli sau advokatūra. Tačiau disciplina nereiš-

kia biurokratijos. Sieksiu, kad tvarka procesuose netaptų 

svarbiau už rezultatą. Tikiu, kad tik susitelkusi ir verty-

biškai stipri advokatūra bus pajėgi pereiti į naują kokybę.

kolegiali
Padėkoti norėčiau Jums visiems, manimi patikėjusiems. 

Atskirai ačiū sakau ir kolegoms Advokatų taryboje – advo-

katams Gintautui Bartkui, Edmundui Budvyčiui, Ingridai 

Krolienei, Mindaugui Kukaičiui, Raimundui Lideikai, Liu-

dvikai Meškauskaitei, Leonui Virginijui Papirčiui, Jonui 

Saladžiui, Eugenijai Sutkienei ir Džiolanai Tarvainytei. 

Bendrose diskusijose, įtraukiant į veiklą suburtų komi-

tetų ir darbo grupių narius buvo atstovauta advokatų ir 

advokatūros veiklos efektyvumui palankiausia kryptimi, 

priimti sprendimai, kurie pateikiami kasmetinėse rezul-

tatų ataskaitose. Vertinkite, nes tik kartu galime sukurti 

patikimą ir pajėgią asociaciją.

Advokatų tarybos pirmininkas

Prof. dr. Ignas Vėgėlė

„Aš tikiu, kad yra tokių žmonių tarp mūsų Advokatų taryboje 
ir advokatų savivaldoje, kurie sieks kartu su manimi padaryti 
advokatūrą tokią, kokios Jūs norite.“

 prof. dr. Ignas Vėgėlė, InauguracIjos ceremonIja 2014 m. gegužės 16 d.  
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aDvokaTų Tarybos, aDvokaTų garbės  
Teismo ir Drausmės komiTeTo veiklos suvesTinė

laikotarpis Veikla statistika

Lietuvos advokatūra: bendroji informacija

2015-01-05

Advokatų skaičius, iš jų:

Vyrų

Moterų

Praktikuojančių Vilniuje

Kaune

Klaipėdoje

Šiauliuose

Panevėžyje

Alytuje

2074, iš jų:

1278

796

1243 (+56)

283 (+1)

146 (+3)

75

47 (-2)

33 (-2)

Advokatų padėjėjų skaičius 845

Vyriausias praktikuojantis advokatas 93 metai, 1 asmuo

Jauniausias praktikuojantis advokatas 26 metai, 1 asmuo

Vidutinis advokatų amžius 47,1 metai

Skaitlingiausia advokatų grupė pagal amžių 40 metų, 91 advokatas

Advokatų kontoros pagal jose dirbančių advokatų skaičių:

1 advokatas

2 advokatai

3 advokatai

4–6 advokatai

7–10 advokatų

11–20 advokatų

21–30 advokatų

31–60 advokatų

807/ 73%

135/ 12%

60/ 6%

63/ 6%

21/ 2%

10/ 1%

2/ 0,2%

4/ 0,4%

Advokatų skaičius kontorose nuo visų praktikuojančių:

1 advokatas

2 advokatai

3 advokatai

4–6 advokatai

7–10 advokatų

11–20 advokatų

21–30 advokatų

31–60 advokatų

807/ 33,91%

270/ 13,02%

180/ 8,68%

306/ 14,75%

167/ 8,05%

140/ 6,75%

108/ 5,21%

96/ 4,63%

2015-02-01 Advokatais pripažintų asmenų skaičius 949

2015-01-27 EPP vartotojai
registruoti 1286 advokatai ir 504 advo-

katų padėjėjai

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokatai 
(Šioje lentelės dalyje pateikiamas trupmeninis skaičius reiškia, kad tam tikrą laikotarpį buvo nevienodas skaičius advokatų,  

pavyzdžiui,  pirmą pusmetį dirbo 10 advokatų, o kitą pusmetį– 9 advokatai, vadinasi, – per metus 9,5 advokato)

2013 m.
Savivaldybės, kuriose pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagal-

bą teikė advokatai

2 (-4) (palyginti su didžiausiu rodikliu: 

2006 m. – 6)

2014 m.

Nuolat antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikusių 

advokatų skaičius, iš jų:

tik baudžiamosiose bylose

tik administracinėse bylose

baudžiamosiose ir administracinėse

baudžiamosiose ir civilinėse

tik civilinėse

civilinėse ir administracinėse

baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse

68 (-1,5, 2013 m.), iš jų:

34

1

1

1

8

21

1

prireikus antrinę teisinę pagalbą teikusių advokatų skaičius 437 (+21, 2013 m.)
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Galimybė 

nuo 2014 m. 

sausio 1 d. 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokatai konkrečioje 

byloje (kliento pasirinkti)
92 sutartys

2014-05-17 

2015-01-15

Advokatų garbės teisme išnagrinėtos drausmės bylos VGTP advoka-

tams 

2, iš jų: 1 papeikimas

1 drausmės nuobauda neskirta

2014-04-01 

2015-02-01
AT nuomonė dėl advokatų

21 teikta

4 neteikta

2015-01-16 VGTP koordinavimo taryba 13 narių, iš jų: 2 advokatai

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos finansavimas

2015 m.

Skirti asignavimai 6.687.848 tūkst. eurų

Sumokėti advokatams už antrinę teisinę pagalbą skirti asignavimai 5.689.006 tūkst. eurų

VGTP tarnyboms 998.842 tūkst. eurų

Advokatų tarybos posėdžiai; pirmininko administraciniai sprendimai

2014-04-01 

2015-02-01

Advokatų tarybos posėdžiai 10 posėdžių, 203 klausimai

Kodeksų priežiūros komitetuose TM dirba 3 Advokatų tarybos nariai, 1 advokatas

AT komitetai (Drausmės komitetas aprašomas atskirai, nėra šiame skaičiuje) 2, juose dirba 21 advokatas

AT darbo grupės 1, kurioje 7 advokatai

2014-03-15 

2015-02-01
Bendras skaičius pareiškėjų, kurie pripažinti advokatais 119 asmenų

2014-03-15 

 2015-02-01
Bendras skaičius advokatų įrašytų į praktikuojančių advokatų sąrašą 116 advokatų

2014-03-15 

2015-02-01
Advokatai, keitę veiklos formą 62 advokatai

2014-03-15 

2015-02-01
Advokatai, keitę darbo vietą ar darbo vietos adresą 123 advokatai

2014-04-01 

2015-02-01
Laikinai sustabdyta veikla pagal asmenų prašymus

32 advokatės

13 advokatų

2014-04-01 

2015-02-01

Išbraukti advokatai 25, iš jų mirė – 9

Išbraukti dėl mirties advokato padėjėjai 2

Laikinai išbraukti advokatai 7

2014-04-01 

2015-02-01

Gauta raštų 4009

Išsiųsta laiškų, iš jų:

Registruotu paštu

El. paštu dėl įsiskolinimo

Paprastu paštu:

Dėl žurnalo:

Dėl el. pašto:

7105, iš jų:

1091

1500

740

2600

1174

2014-04-01 

2015-02-01

Išduoti advokato pažymėjimai 159

Išduoti veiklos liudijimai 97

Priimta priesaikų 100

2014-01-04 

2015-01-02

Advokatų tarybos sprendimai 

atleisti nuo įmokos advokatūrai mokėjimo arba sumažinti ją 50 proc.; 

iš jų (žr. eilutę žemiau):

474 asmenys (automatiniu būdu iš 

duomenų bazės gauti duomenys), iš jų 

(žr. eilutę žemiau): 

2014-04-01 

2015-02-01

Advokatų taryboje papildomai nagrinėjant prašymą ir situacijos 

aplinkybes
25 asmenys

2015 m.
Advokatų tarybos patvirtinti standartiniai įkainiai lektoriams už 1 

akademinę valandą
21 pozicija, įkainis nuo 50 iki 120 eurų

Ataskaitinis 

laikotarpis

Bankų teikiamų paslaugų išlaidų analizė:

Priimtų bankinių mokėjimo pavedimų skaičius per metus

Atliktų bankinių pervedimų skaičius per metus

Piniginių lėšų administravimo ir vietinių pervedimų išlaidos

15400 vnt.

1812 vnt.

50 proc. sumažėjo, mėnesio išlaidos 

sudaro apie 850 Lt (250 EUR)

Apsirūpinimas kanceliarinėmis prekėmis
nuolaidos nuo 15 iki 35 proc. (palygin-

ti 10 proc., 2013 m.)
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Nuo 2014 

m. rugpjūčio 

20 d.

Išlaidos už ryšio paslaugas
Sumažėjo 9 proc. ir vidutiniškai per 

mėnesį sudaro 700 Lt (200 EUR)

Atsiskaitymas grynaisiais pinigais už seminarus ir nario įmokos

3 vietos: loterijos „Perlas terminalai“, 

Lietuvos paštas, „Pay Post“ klientų 

aptarnavimo skyriai

2014-05-19 

2015-02-02
Advokatų tarybos pirmininko įsakymai 164, iš jų 65 veiklos įsakymai

2014-04-01 

2015-02-01

Gauta skundų: 200

Išnagrinėta skundų: 170

Iškelta drausmės bylų: 26

Drausmės komitetas

2014-06-16 

2015-01-08

Pateikta išvadų: 169

Iš jų dėl advokatų profesinės veiklos pateikta išvadų:

(ta pati išvada galėjo būti parašyta dėl kelių advokatų)
159

Iš jų dėl adv. pad. profesinės veiklos pateikta išvadų: 17

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas

2014-05-01 

2015-02-01

Kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas advokatams ir 

advokatų padėjėjams

58 seminarai, kuriuose dalyvavo:

1429 advokatai

1787 advokatų padėjėjai

58 seminarų pasiskirstymas pagal 

miestus:

Vilniuje – 33

Kaune – 7

Klaipėdoje – 6

Šiauliuose – 5

Panevėžyje – 3

Alytuje – 4

58 seminarų pasiskirstymas pagal 

teisės sritis:

Civilinė teisė ir procesas (32 semina-

rai)

Baudžiamoji teisė ir procesas (5 semi-

narai)

Darbo teisė (2 seminarai)

Tarptautinė teisė (ES ir EŽTK) (4 

seminarai)

Kiti su advokato prof. veikla susiję 

seminarai (15 seminarų)

58 seminarų lektoriai:

Advokatai/ daktarai (19)

Teisėjai (23)

Mokslininkai-akademikai (7)

Kiti specialistai (pvz. valstybinių insti-

tucijų) – (9)

Socialinė partnerystė ir institucinis bendradarbiavimas

2014-04-01 

2015-02-01

Raštais teikiant pastabas ir dalyvaujant darbo grupėse

Darbo grupė administraciniam procesui tobulinti

Teisingumo, Ūkio ir Finansų ministerijos

Su 9 institucijomis

2 įstatymų projektai

12 raštų
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2014-08-13 

2015-01-26

Seminarų dalyvių vertinimo anketų  

rezultatų analizė

Gautos 661 užpildytos anketos. 

Apklausos rezultatai pagal klausimus:

„Jūsų bendras seminaro vertinimas“

labai gerai – 75 proc.

gerai – 22 proc.

patenkinamai – 2 proc.

Blogai – 1 proc.

„Seminare nagrinėti klausimai buvo 

įdomūs, gauta informacija bus nau-

dinga mano darbe“

visiškai sutinku – 56 proc.

sutinku – 31 proc.

sutinku iš dalies – 9 proc.

nesutinku – 1 proc.

visiškai nesutinku – 3 proc.

„Kaip vertinate lektoriaus darbą?“

labai gerai – 73 proc.

gerai – 21 proc.

patenkinamai – 5 proc.

blogai – 1 proc.

„Ar rekomenduotumėte šį seminarą 

savo kolegai?“ 

taip – 91 proc.

ne – 2 proc.

nežinau – 7 proc.

2014-05-01 

2015-02-01

Išvažiuojamieji nemokami seminarai su Advokatų tarybos pirminin-

ku į regionus

Klaipėdoje (2014-08-13)

Kaune (2014-09-12)

Alytuje (2014-10-10)

Šiauliuose (2014-10-31)

Mažeikiuose (2014-11-07)

Panevėžyje (2015-01-16)

Europos Tarybos HELP nuotoliniai mokymai

5 sesijų mokymai diskriminacijos klau-

simais, kuriuose dalyvavo  11 advokatų, 

4 advokato padėjėjai bei 15 prokurorų.

Bendradarbiavimas su Europos teisės akademija (ERA)

3 pranešimai apie nemokamus ERA 

seminarus:

1 pranešimas apie ERA organizuoja-

mus seminarus 2014 m. gruodžio mėn. 

– 2015 m. balandžio mėn. 

Atstovavimas ginčuose ir teisminė praktika

2014-05-01 

2015-02-01

Bendrosios kompetencijos teismuose nagrinėjamos bylos:

LA kaip ieškovė

LA kaip atsakovė 

LA kaip tretysis asmuo

21 byla, iš jų:

1 byla

14 bylų

6 bylos

Administraciniuose teismuose nagrinėjamos bylos 1 byla (LA kaip tretysis asmuo)

Atstovavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme
1 byla (atstovavimas Lietuvoje prakti-

kuojančiam advokatui)

Tarptautinis bendradarbiavimas

2014-04-01 

2015-02-01

Priimta delegacijų 3

Tarptautinių klausimų darbo grupės 2

Darbo vizitai 7
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Advokatų egzaminai

2014-05-16 

2015-01-15

Suorganizuoti Advokatų egzaminų komisijos posėdžiai 12

Kvalifikacinis egzaminas:

Egzaminą laikyti pakviesti asmenys 135

Egzaminą laikė 89 asmenys

Egzaminą išlaikė 62 asmenys

Advokato veiklos egzaminas:

Pakviesti laikyti egzaminą asmenys 22

Egzaminą laikė 22

Egzaminą išlaikė 20

Advokatų kvalifikacinio egzamino eilė 413 asmenų

Advokatų veiklos egzamino eilė 36 kandidatai

Advokatų padėjėjai

2015-01-05

Advokatų padėjėjai pagal amžių:

Iki 30 metų

31–40 metų

41–50 metų

51–60 metų

Per 60 metų

459 (+33)/ 54 proc.

197 (-60)/ 28 proc.

150 (+49)/ 18 proc.

35 (+1)/ 4 proc.

5 (-1)/ 1 proc.

Jauniausias advokato padėjėjų amžius 24 metai, 5 asmenys

Vyriausias advokato padėjėjas 71 metai

Vidutinis advokato padėjėjų amžius 33 metai

Advokatų padėjėjai pagal lytį:

Vyrai

Moterys

390 (-14)/ 54 proc.

455 (+35)/ 46 proc.

Advokatų padėjėjai miestuose:

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Panevėžys

Šiauliai

Alytus

542

137

52

28

18

10

2014-03-15 

2015-02-01

Į Lietuvos advokato padėjėjų sąrašą įrašyta 105 asmenys

Iš advokato padėjėjų sąrašo išsibraukė 55 asmenys

Advokato padėjėjų veiklą stabdė 17 asmenų

Advokato padėjėjai, kurie keitė praktikos vadovą 59 asmenys

Bendras skaičius patvirtintų  advokato padėjėjų praktikos ataskaitų.

Iš jų:
597 vnt.

6 mėn. advokato padėjėjų praktikos ataskaitų 158 vnt.

1 m.     advokato padėjėjų praktikos ataskaitų 149 vnt.

1,5 m.  advokato padėjėjų praktikos ataskaitų 153 vnt.

2 m.     advokato padėjėjų praktikos ataskaitų 137 vnt.

Žurnalas „Lietuvos advokatūra“ – ant istorinės permainos slenksčio

2014 m. 

birželis
Apklausos anketos parengimas 1 dokumentas

2014-07-24 

2014-08-11

Anketų platinimas (žr. siųstų dokumentų statistiką)

Pirmo apklausos etapo duomenų apdorojimas
371 atsakymai su 527 nuomonių (26 

proc.)

2014-09-04 

2014-09-10
Antro apklausos etapo duomenų apdorojimas 65 atsakymai su 70 nuomonių
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Socialinės atsakomybės projektai ir komunikacija

2014-05-12 

2015-02-01
Advokatų pro bono konsultacijos gyventojams 47 

2014-04-01 

2015-02-01

Paramos projektai 3 renginiai

Advokatūros veiklos nušvietimas nacionalinėje ir regioninėje žinias-

klaidoje

29 gilesnio nušvietimo/ didesnės sklai-

dos atvejai 

Advokatūros atstovavimas mokslinėse-praktinėse konferencijose

4 Advokatų tarybos pirmininko pra-

nešimai

1 konferencijos organizavimas

Kultūriniai renginiai

3 parodos

1 Advokatų tarybos pirmininko pra-

nešimas

Pramoginiai renginiai
1 koncertas

14 rėmėjų – 28 tūkst. litų paramos

Sporto renginiai 5 turnyrai

Sveikinimai

42 asmeninių jubiliejų proga pasvei-

kinti advokatai

90 sveikinimo tekstų

4 profesinių sukakčių proga pasveikin-

ti advokatai

Apdovanojimai

3 Advokato garbės ženklai

1 Lietuvos advokatūros garbės ženklas

1 titulas (skyrė NTA)

Interneto svetainėje skelbtos informacijos 147

Pranešimai spaudai 21

Informacijos parengimas interneto svetainei 9 skiltys

www.advoco.lt naujienų prenumeratorių skaičius 581

Nuotraukų albumų paskelbimas, įrašymas advokatams 29

Interneto svetainės puslapių rodiniai 953212

Vidutinis puslapio įkėlimo laikas 3,08 s

Unikalūs puslapių rodiniai 734744

Vidutinis laikas puslapyje 00:01:03 min

Atmetimo rodiklis 44,56 %

Išėjimo rodiklis 26,64 %

Advokatų garbės teismas

2014-11-25 

2015-02-01

Gavo drausmės bylų: 26 drausmės bylas

Įvyko posėdžių: 3 Advokatų garbės teismo posėdžiai

Išnagrinėjo drausmės bylų: 7 drausmės bylos

Artimiausiuose posėdžiuose numatyta nagrinėti: 19 drausmės bylų

Paskirta drausminių nuobaudų: 

1 papeikimas, 2 pastabos, 4 sprendi-

mai drausminės nuobaudos neskirti ir 

apsiriboti bylos svarstymu 
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aDvokaTų Taryba

aDvokaTų Tarybos  
pirmininkas prof. Dr. 
ignAs vėgėlė

gimimo dAtA: 
1975 m. liepos 22 d.

pirmininku išrinktAs: 
2014 m. gegužės 16 d.

išsilAvinimAs: 
1988 m. – Vilniaus 6-oji vaikų muzikos 

mokykla. 

1993 m. – vidurinis išsilavinimas, Vil-

niaus S. Nėries vidurinė mokykla (sidabro 

medalis). 

1993–1998 m. teisininko profesi-

nis kvalifikacinis laipsnis (vienpa-

kopis universitetinis teisinis išsi-

lavinimas), Vilniaus universitetas.  

Vienerių metų pomagistrantūrinės studi-

jos Oksfordo universitete. 

2002 m. gegužės 22 d. daktaro laipsnis, buv. 

Lietuvos teisės akademija (dabar – MRU). 

2008 m. liepos 2 d. – habilitacijos procedū-

ra, Mykolo Romerio universitetas (MRU).

Įvairios stažuotės užsienio universitetuose.

dArbinė pAtirtis 
1995–1996 m. – Lietuvos teisininkų drau-

gija, sekretoriaus padėjėjas. 

1996–1997 m. – advokatų kontora „Fores-

ta“, teisininko asistentas. 

1997–2002 m. – teisininkas, tarptautinė 

audito kontora „KPMG Lietuva. Auditas, 

apskaita, konsultacijos“. 

Nuo 2002 m. – privati advokato praktika. 

2004–2008 m. – docentas, Mykolo Rome-

rio universitetas (MRU). 

Nuo 2008 m. – Teisės fakulteto profesorius, 

Mykolo Romerio universitetas (MRU).

 svArbiAusi mokslo dArbAi 
1. Vėgėlė, I. ES teisė. Vidaus rinkos lais-

vės, konkurencija ir teisės derinimas. 

Vilnius: Registrų centras, 2011. – 512 p. 

2. Katuoka, S.; Kiškis, M.; Pranevičius, 

G.; Šlapkauskas, V.; Vėgėlė, I. Vartoto-

jų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos 

Sąjungoje: kolektyvinė monografija. 

Vilnius: Mykolo Romerio universite-

tas, 2006. – 495 p.

3. Vėgėlė, I. Notarų ir advokatų teisės lai-

kinai ir nuolat teikti paslaugas kitoje 

nei kilmės valstybėje pagal Europos 

Bendrijos teisę // Teisė besikeičiančioje 

Europoje  (Law in the changing Europe, 

Le droit dans une Europe en change-

ment): Mykolo Romerio universitetas 

Leidybos centras, 2008. P. 859–884.

4. Vėgėlė, I. Laisvas advokatų judėjimas 

pagal Europos Bendrijos teisę // Ju-

risprudencija. 2008, 3 (105): P. 47–53. 

5. Monkevičius, E.; Miškinis, A.; Meškys, 

L.; Vėgėlė, I.; Murauskaitė A. Aplinko-

saugos teisė: vadovėlis. Vilnius: Justi-

tia, 2011. ISBN 978-9955-616-63-4.

6. Vėgėlė, I. Darbuotojų dalyvavimas 

valdant įmonę Europos Sąjungos tei-

sėje. Jurisprudencija. 2004, 58 (50). P. 

105–117. 

mokslinių interesų kryptys 
ES teisė; ES vidaus rinkos teisė; ES įmonių 

teisė; Europos Sąjungos Teisingumo Teis-

mas; teisės derinimas, įmonių teisė, var-

totojų teisių apsauga, konkurencijos teisė

kAlbos:  lietuvių (gimtoji), anglų, rusų

pomėgiAi:  žvejyba, futbolas, poezija

Vedęs, augina 3 vaikus.
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aDvokaTų Tarybos nariai:

ginTauTas bArtkus

gimimo dAtA: 
1966 m. birželio 13 d. 

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi intere-
sAi: 
1989 m. baigė Vilniaus universitetą, Tei-

sės fakultetą, įgydamas teisininko laipsnį. 

Nuo 1991 m. iki 2000 m. gilindamas žinias 

komercinės teisės srityje stažavosi Helsin-

kio universiteto (Suomija) Teisės fakulteto 

Privatinės teisės departamente, Äalborg 

universitete (Danija), Jean Moulin univer-

sitete Lijone (Prancūzija), Europos Sąjun-

gos institucijose (EUVP, Belgija). Nuo 1989 

metų dėsto Vilniaus universiteto Teisės fa-

kultete, yra daugelio teisės aktų rengimo 

darbo grupių, mokslinių tyrimų verslo ir 

bendrovių teisės srityje dalyvis.

profesinė kArjerA iki AdvokAto 
prAktikos, AdvokAto prAktikA, 
visuomeninė veiklA: 
1993 m. buvo John Marshall (Čikaga, JAV) 

Teisės mokyklos kviestinis dėstytojas, Lie-

tuvoje 1990–1992 m. dirbo LR Vyriausy-

bės Tautybių departamento direktoriaus 

patarėju, vėliau ruošė LR civilinį kodeksą. 

2000 m. spalio 30 d. tapo LR teisingumo 

ministru. 2001–2004 buvo Tarptautinės 

audito ir konsultacijų bendrovės Ernst & 

Young partneris. 1992–2000 m. advokatų 

kontoros „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir 

partneriai“ partneris, 2004–2014 m. advo-

katų profesinių bendrijų „Jurevičius, Bal-

čiūnas ir Bartkus“, „Baltic Legal Solutions“ 

seniūnas, partneris. Nuo 2014 m. TARK 

GRUNTE SUTKIENE kontoros partneris, 

valdybos pirmininkas.

Advokatas yra Europos Komisijos 

patarėjas bendrovių teisės ir bendrovių 

valdymo modernizavimo klausimais ir 

Europos modelinio akcinių bendrovių 

akto rengimo narys, taip pat Tarptautinio 

investicinių ginčų sprendimo centro (IC-

SID) narys ir Vilniaus komercinio arbitra-

žo teismo arbitras.

Gintautas Bartkus aktyviai dalyvau-

ja kai kurių lyderiaujančių bendrovių ir 

viešųjų juridinių asmenų stebėjimo ir 

valdymo organų veikloje, yra Lietuvos 

laisvosios rinkos instituto tarybos narys. 

eDmunDas budvytis

gimimo dAtA: 
1955 m. sausio 25 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi intere-
sAi: 
1980 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės 

fakulteto dieninį skyrių ir įgijo vienpakopį 

teisinį išsilavinimą.

profesinė kArjerA iki AdvokAto 
prAktikos: 
1980–1982 m. dirbo Palangos poilsio namų 

susivienijimo „Linas“ teisininku, Kadrų sky-

riaus viršininku. 1982–1990 m. buvo specia-

lizuotos advokatų kolegijos INJURKOLEGIJA 

prie Maskvos advokatų kolegijos advokatas 

Lietuvai. Tai buvo praktinė veikla tarptauti-

nės privatinės teisės klausimais (paveldėji-

mai, pensijos, žalų atlyginimas, alimentai).

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje: 
Nuo 1990 metų Lietuvos advokatūros advo-

katas. Iki 2011 m. sukaupta reikšminga patir-

tis savivaldoje – dvi Advokatų tarybos nario 

kadencijos, 2011–2014 m. Advokatų garbės 

teismo nario kadencija, nuo 2014 m. Advo-

katų tarybos narys

rezultAtAs, kurį ketinAmA pAsiekti 
šioje AdvokAtų tArybos kAdenci-
joje 
Sieksiu prisidėti ir visokeriopai būti nau-

dingas teisės sistemos analizės ir jos tobu-

linimo veikloje. Mano įsivaizdavimu, ši vei-

kla turėtų būti organizuojama ir vykdoma 

išryškinant Lietuvos advokatūros tiek kaip 

institucijos, tiek kaip advokatų procesinės 

padėties prioritetus.
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ingriDa krolienė

gimimo dAtA: 
1970 m. rugpjūčio 6 d.

išsilAvinimAs,  AkAdeminiAi inte-
resAi:  
1993 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės 

fakultetą ir įgijo teisininko kvalifikaciją. 

2010 m. Mykolo Romerio universitete 

apgynė daktaro disertaciją apie valstybės 

garantuojamą teisinę pagalbą. Iki šiol 

dėsto šiame universitete.

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje: 
Nuo1998 m. savarankiškai praktikuo-

janti advokatė. 2008 m. buvo išrinkta į 

Advokatų tarybą ir Advokatų tarybos 

pirmininko Leono Virginijaus Papirčio 

siūlymu tapo Advokatų tarybos pirmi-

ninko pavaduotoja iki 2011 m.

minDaugas kukAitis

gimimo dAtA: 
1973 m. sausio 27 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi intere-
sAi: 
1996 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės 

fakultetą.

profesinė kArjerA iki AdvokAto 
prAktikos: 
1998–1999 m. išbandė jėgas E. Rastenie-

nės kalbų ir vadybos kolegijoje dirbdamas 

Teisės pagrindų kurso dėstytoju.

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje 
1996 m. lapkričio 20 d. tapo advoka-

to padėjėju, 1999 m. birželio 10 d. buvo 

pripažintas advokatu ir tų pačių metų 

rugpjūčio 19 d. įrašytas į praktikuojančių 

advokatų sąrašą. Visuomet domėjosi 

advokato profesinės etikos klausimais ir 

buvo išrinktas į Advokatų garbės teismą – 

2008–2011 m. Advokatų garbės teismo 

kadencijoje buvo pirmininko pavaduo-

tojas, 2011–2014 m. – Advokatų garbės 

teismo pirmininkas. 2014 m. gegužės 16 

d. išrinktas į Advokatų tarybą ir nuo rug-

pjūčio mėn. paskirtas Drausmės komiteto 

pirmininku, taip pat yra Advokatų Etikos 

kodekso projekto rengimo grupės narys.

rezultAtAs, kurį ketinAmA pAsiekti 
šioje 
AdvokAtų tArybos kAdencijoje
Kaip visada, ketinu garbingai dirbti advo-

katūros labui, taip pat svarbus mano 

uždavinys – parengti ir patvirtinti naują 

Advokatų Etikos kodeksą.

raimunDas lideikA
gimimo dAtA: 
1965 balandžio 16 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi 
interesAi:  
1990 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės 

fakultetą

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje: 
Profesinę karjerą Lietuvos advokatūroje 

(tuometėje Lietuvos advokatų kolegijoje) 

pradėjo 1990 m. liepos 24 d. stažuotoju 

Vilniaus pirmoje juridinėje kontoroje pas 

advokatą K.  Rakauską. Sėkmingai išlai-

kęs egzaminus pirmuosius savarankiškos 

advokato praktikos žingsnius žengė toje 

pačioje kontoroje. Pasirinko gynėjo bau-

džiamosiose bylose specializaciją. 1992 m. 

rugsėjo 15 d. įsteigė 3 advokatų kontorą „Li-

deika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“, 

kuri šiandien žinoma kaip advokatų konto-

ra „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir 

partneriai“. 1998 m. gruodžio 12 d. LR tei-

singumo ministro įsakymu buvo paskirtas 

Advokatų garbės teismo nariu, Advokatų 

garbės teismo nariai patikėjo sekretoriaus 

pareigas. V. Pakalniškį pakeitęs LR teisin-

gumo ministras V. Markevičius į Advokatų 

garbės teismą 2002 m. kovo 12 d. taip pat 

delegavo advokatą Raimundą Lideiką.

rezultAtAs, kurį ketinAmA pAsiekti 
šioje AdvokAtų tArybos kAdencijo-
je 
Savo pagrindiniu tikslu laikau prisidėti prie 

visų Advokatų tarybos funkcijų, numatytų 

Advokatūros įstatyme, įgyvendinimo.
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liuDvika  
meškAuskAitė

gimimo dAtA: 
1956 m. balandžio 27 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi 
interesAi: 
1979 m. su pagyrimu baigė 

Vilniaus universiteto Teisės 

fakultetą,  įgi jo teisininko 

specialybę. 2004 m. apgynė so-

cialinių mokslų teisės krypties 

disertaciją tema „Žiniasklaidos 

teisė: visuomenės informavi-

mo teisė, teoriniai ir praktiniai 

aspektai“, gavo mokslų daktaro 

laipsnį.

profesinė kArjerA iki 
AdvokAto prAktikos, 
visuomeninė veiklA: 
Nuo 1997 m. iki šiol yra 

Austrijos ambasados Lietuvoje 

patikėtinė. Tie patys metai yra 

ir dalyvavimo Lietuvos teisinin-

kų draugijos veikloje pradžia, 

ilgą laiką yra šios organizacijos 

tiek tarybos, tiek valdybos narė. 

Yra pripažinta žmogaus teisių 

advokatė, nuo 1997 m. aktyvi 

Lietuvos žmogaus teisių centro 

tarybos narė. Advokate pasi-

tiki ir verslo advokatai  – nuo 

2003 m. yra paskirta Vilniaus 

komercinio arbitražo teismo 

arbitre. Aktyviai dalyvauja 

įvairiose darbo grupėse, yra 

mokslinių straipsnių, knygų 

autorė, dėsto Lietuvos aukšto-

siose mokyklose, turi docen-

to pedagoginį vardą Vilniaus 

universiteto Teisės fakultete.

profesinė pAtirtis AdvokA-
tūroje: 
Advokato profesinę karjerą pra-

dėjo 1979 m. stažuotoja Vilniaus 

II juridinėje konsultacijoje. De-

vynerius metus buvo Varėnos 

raj. Advokatų kontoros vedėja, 

grįžusi į Vilnių praktikavo Vil-

niaus miesto I advokatų kon-

toroje. 1995 m., po stažuotės 

Vokietijoje, ryžosi pradėti in-

dividualią praktiką, atidaryda-

ma Advokatės Liudvikos Meš-

kauskaitės kontorą. Nuo 2002 

m. iki 2008 m. dvi kadencijas 

buvo išrinkta Advokatų tarybos 

nare. Po pertraukos Advokatų 

tarybos nare išrinkta 2011 m. 

ir Advokatų tarybos pirmininko 

Leono Virginijaus Papirčio pa-

siūlymu iki 2014 m. ėjo Advo-

katų tarybos pirmininko pava-

duotojo pareigas.

rezultAtAs, kurį ketinAmA 
pAsiekti šioje 
AdvokAtų tArybos kAden-
cijoje 
Ketinu puoselėti advokatūros 

tradicijas ir aktyvinti Advokatų 

tarybos veiklą.

leonas virginiJus pApirtis

gimimo dAtA: 
1949 m. spalio 24 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi interesAi: 
1972 m. baigė teisės studijas Vilniaus universito Teisės 

fakultete. 1977 m. Maskvos M. Lomonosovo valstybiniame 

universitete apgynė disertaciją „Teisė ir politika: ryšys ir 

sąveika“. Yra socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras. 

Domina civilistikos problemos, mokslinė pedagoginė veikla.

profesinė kArjerA iki AdvokAto prAktikos, 
visuomeninė veiklA: 
Iki 1983 m. dirbo VU Teisės fakulteto asistentu, dėstytoju, 

vyresniuoju dėstytoju. 1984–1990 m. buvo Lietuvos civilinės 

aviacijos valdybos juridinės tarnybos vadovas. 1990–1991 

m. Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir 

teisės instituto Teisės skyriaus vedėjas. 1991–1994 m. LR 

užsienio reikalų ministerijos Vakarų Europos skyriaus ve-

dėjas, patarėjas, ministro pavaduotojas. 1988–1990 m. buvo 

aktyvus „Sąjūdžio“ dalyvis. Dalyvauja teisininkų visuome-

niniuose sambūriuose – yra Lietuvos teisininkų draugijos 

valdybos narys.

 profesinė pAtirtis AdvokAtūroje: 
Nuo 1995 m. advokatas (advokato L. V. Papirčio kontora). Di-

džiausią atgarsį turėjęs procesas – prancūzų atlikėjo Bertrand 

Cantat aktorės Marie Trintignant nužudymo byla. Lietuvos 

advokatūros savivaldoje darbą pradėjo 2005–2008 m. – buvo 

išrinktas Advokatų tarybos nariu. 2008 m. balandžio 18 d. trejų 

metų kadencijai išrinktas Lietuvos advokatų tarybos pirminin-

ku, 2011 m. balandžio 22 d. perrinktas Lietuvos advokatūros 

Advokatų tarybos pirmininku dar vienai trejų metų kadencijai.

rezultAtAs, kurį ketinAmA pAsiekti šioje  AdvokAtų 
tArybos kAdencijoje 
Mano tikslas yra ir toliau dirbti panaudojant savo žinias ir 

patirtį priimant protingus tarybos sprendimus.
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Jonas sAlAdžius

gimimo dAtA: 
1973 m. gegužės 19 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi intere-
sAi: 
1991 m. aukso medaliu baigė Vilniaus 50-

ąją vid. mokyklą. 1996 m. įgijo magistro 

kvalifikacinį laipsnį Vilniaus universiteto 

Teisės fakultete. 1993–1994 m. studijavo 

tarptautinę ir ES teisę Groningeno univer-

sitete (Olandija), pastaruoju metu (2011–

2014 m.) baigė Harvardo universiteto 

programas, skirtas Eversheds Internatio-

nal vadovams, Londone. Jonas Saladžius 

kvalifikaciją kėlė tarptautinėse studijose 

ir kursuose: tarptautinio apmokestinimo 

ir mokesčių klausimais Budapešte (1995–

1997 m.), Tarptautinio lizingo studijose 

Frankfurte (1997 m.), vadovų programoje 

Paryžiuje (1998 m.), tarptautinių kompa-

nijų kursuose Antverpene (1998 m.), Bar-

selonoje (1999 m.), Briuselyje (2000 m.), 

verslo strategijos ir plėtros mokymuose 

Londone, Paryžiuje bei Madride, įmonių 

ir komercinės teisės mokymuose Londone 

bei Paryžiuje, Centrinės ir Rytų Europos 

valstybių mokymuose Prahoje, tarptauti-

nių projektų ir PPP/ PFI mokymuose Lon-

done, Vienoje bei Prahoje, tarptautinio 

bylinėjimosi mokymuose Ženevoje, sta-

žuotėje dėl advokatų veiklos reguliavimo 

Anglijos ir Velso advokatūroje.

Šiuo metu Vilniaus universiteto Teisės 

fakultete dėsto ES finansų teisę, yra dis-

tancinio mokymo priemonės „Tarptautinė 

komercinė teisė“ bendraautorius, knygos 

„Tarptautinės organizacijos“ bendraauto-

rius bei įvairių straipsnių ir leidinių, skir-

tų advokatams, bendraautorius.

profesinė kArjerA iki AdvokAto 
prAktikos: 
1995–1999 m. dirbo tarptautinės kon-

sultacinės bendrovės teisės ir mokesčių 

padalinio vadovu. 1996–2009 m. Mykolo 

Romerio universitete magistrams dėstė 

ES finansų teisę. 1996–2012 m. – Tarp-

tautinių santykių ir politikos institute 

(Vilniaus universitetas) magistrams dės-

tė Tarptautinės teisės, ES teisės, Tarptau-

tinių sutarčių, Diplomatinės ir konsulinės 

teisės paskaitas.

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje: 
Pirmąkart Advokatų tarybos nariu buvo 

išrinktas 2011 m., 2014 m. pradėjo antrą 

Advokatų tarybos nario kadenciją. Nuo 

2005 m. iki 2009 m. buvo Lietuvos advo-

katūros delegacijos vadovas CCBE (Eu-

ropos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų 

draugijų taryboje), šias pareigas vėl eina 

nuo 2014 m. Kaip Lietuvos advokatū-

ros Advokatų tarybos atstovas dalyvavo 

Advokatų asociacijų ir teisininkų draugi-

jų prezidentų metiniuose susitikimuose 

2001, 2002, 2004 ir 2008 m. Buvo Lietu-

vos advokatų kvalifikacinio egzamino ko-

misijos narys 2005–2008 m. laikotarpiu. 

Iki 2011 m. buvo Lietuvos advokatūros 

leidžiamo žurnalo „Lietuvos advokatūra“ 

redakcinės komisijos narys. Šiuo metu 

yra Advokatų kontoros „Eversheds Sala-

džius“ vadovaujantis partneris, tarptau-

tinės advokatų kontoros Eversheds In-

ternational (Didžioji Britanija) valdybos 

narys, Tarptautinės advokatų asociacijos 

(IBA, International Bar Association) na-

rys, Tarptautinės advokatų asociacijos 

Bankininkystės, Įmonių bei susijungimų 

ir įsigijimų teisės, Arbitražo ir Teisminių 

ginčų komitetų narys, Europos Forumo 

narys, Viešojo ir profesinio intereso sky-

riaus (PPID) narys.

rezultAtAs, kurį ketinAmA pAsiekti 
šioje AdvokAtų tArybos kAdenci-
joje 
Man rūpi tobulinti ir efektyvinti advoka-

tūros veiklą, kad ji garantuotų žmogaus 

teises ir teisėtus asmenų interesus, siekti, 

kad būtų užtikrintas advokatų profesijos 

nepriklausomumas bei kitos advokatų 

veiklos garantijos, kad būtų gerinamas 

advokatūros įvaizdis ir stiprinamas advo-

kato socialinės atsakomybės vaidmuo. 

Žinoma, svarbu tinkamai atstovauti Lietu-

vos advokatūrai CCBE (Europos Sąjungos 

advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybo-

je) ir prisidėti kuruojant ES ir tarptautinius 

advokatūros klausimus, padėti kolegoms 

tobulinant advokatų savivaldos institutus, 

įtraukiant daugiau kolegų į advokatūros 

savivaldą, komitetus, darbo grupes, padėti 

jiems spręsti socialines, veiklos, adminis-

tracinės naštos mažinimo ir kitas aktualias 

problemas, gerinti elektroninių prieigų, 

elektroninių duomenų bazių advokatams 

kokybę ir tobulinti valstybės garantuoja-

mos teisinės pagalbos institutą.
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eugeniJa sutkienė

 gimimo dAtA: 
1956 m. vasario 3 d.

išsilAvinimAs,  AkAdeminiAi 
interesAi: 
1984 m. baigė Vilniaus universiteto 

Teisės fakultetą ir įgijo teisininko 

kvalifikaciją. Studijavo tarptautinę 

teisę Krokuvos universitete (Lenki-

ja), stažavosi užsienio teisės firmo-

se McDermott, Will & Emery (JAV), 

Paisner & Co (Jungtinė Karalystė). 

Specializuojasi įmonių teisėje, tarp-

tautinėje privatinėje teisėje, sando-

rių sudarymo (įmonių įsigijimai, 

susijungimai, kt.) klausimais, nekil-

nojamojo turto vystymo srityje.

profesinė kArjerA iki Advo-
kAto prAktikos, 
visuomeninė veiklA: 
Nuo 1992 m. iki 2002 m. buvo JAV 

teisės firmos McDermott, Will & 

Emery Vilniaus biuro vadovaujanti 

partnerė. Nuo 2003 m. iki 2010 m. 

advokatų kontoros „Sutkienė, Pil-

kauskas ir partneriai“ vadovaujanti 

partnerė, vėliau trejus metus advo-

katų kontoros TARK GRUNTE SUT-

KIENE vadovaujanti partnerė Lietu-

voje, o nuo 2013 m. TARK GRUNTE 

SUTKIENE Baltijos šalių valdybos 

pirmininkė, vadovaujanti partnerė 

Lietuvoje.

Džiolana tArvAinytė

gimimo dAtA: 
1974 m. rugsėjo 18 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi interesAi: 
1997 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir 

įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Kaip advoka-

tė specializuojasi nekilnojamojo turto ir statybų teisės, 

teisminių ginčų, viešųjų pirkimų teisės, prekybos ir re-

klamos teisės, įmonių teisės, žiniasklaidos teisės srityse, 

turi reikiamus įgūdžius ir žinias arbitražo ir mediacijos 

įgyvendinimui.

profesinė kArjerA iki AdvokAto prAktikos, 
visuomeninė veiklA: 
Savo profesinį kelią pradėjo teisininke Lietuvos Respu-

blikos valstybinėse institucijose – kuriantis nepriklau-

somai valstybei iki 2002 m. dirbo LR žemės ir miškų 

ūkio ministerijoje, Lietuvos agrarinės ekonomikos 

institute. Nuo 1998 iki 2012 m. dėstė Mykolo Romerio 

universitete.

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje:
Advokato praktiką pradėjo Vilniaus miesto III advo-

katų kontoroje, kurioje praktikavo iki 2007 m., tuomet 

įkūrė savo individualią praktiką – Advokatės Džiolanos 

Tarvainytės advokatų kontorą, 2014 m. tapo advokatų 

kontoros „Borenius“ partnere. Nuo 2013 m. yra Lietuvos 

arbitražo teismo arbitrė. Aktyviai dalyvauja Lietuvos 

teisininkų draugijos, Lietuvos jaunųjų advokatų asoci-

acijos veikloje. Į Advokatų tarybą 2014 m. yra išrinkta 

antrą kartą iš eilės.

rezultAtAs, kurį ketinAmA pAsiekti šioje 
AdvokAtų tArybos kAdencijoje. 
Kvalifikuotai atstovauti Lietuvos advokatams.

profesinė pAtirtis AdvokAtū-
roje: 
1999 m. buvo įrašyta į praktikuo-

jančių advokatų sąrašą. Nuo 1999 

m. Chambers Global leidiniuose 

įtraukta į pasaulio teisininkų lyde-

rių sąrašą, yra aktyvi Lietuvos advo-

katūros, Lietuvos teisininkų draugi-

jos, Europos teisininkų asociacijos, 

International Bar Association (IBA), 

IFLR narė, yra Europos moterų tei-

sininkių asociacijos valdybos narė. 

Buvo išrinkta Advokatų tarybos 

nare dviems kadencijoms iš eilės 

nuo 2011 m.

rezultAtAs, kurį ketinAmA 
pAsiekti šioje 
AdvokAtų tArybos kAdenci-
joje. 
Mano noras ir pastangos nukreip-

tos padaryti advokatūrą modernes-

nę, labiau tenkinančią advokatūros 

bendruomenės narių lūkesčius.
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aDvokaTų Tarybos  
veiklos aTaskaiTa
 2014 m. balandžIo 1 d. – 2015 m. VasarIo 1 d. 1
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1.1 lieTuvos aDvokaTūra: benDroJi informaciJa

2015 m. Lietuvos advokatūra buvo atvira naujiems na-

riams – 2015 m. sausio 5 d. praktikuojančių advokatų są-

raše buvo įrašyti 2074 asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį 

advokatų ir advokato padėjėjų skaičius nuosekliai augo: 

praktikuojančių advokato gretos pasipildė 60 naujų narių, 

advokato padėjėjų – 35 jaunaisiais pagalbininkais. Paly-

ginti su praėjusių metų pradžia, 2015 m. sausio mėn. 5 d. 

praktikuojančių advokatų sąraše buvo 86 advokatais dau-

giau nei 2014 m. sausį. Apibendrintai galima teigti, kad 

paskutinius penkerius metus kasmet advokatų gretos pa-

sipildo vidutiniškai apie 80 naujų kolegų. Šuolį 2013–2014 

m., kai advokatų skaičius išaugo visu šimtu, galima paaiš-

kinti pakeistu Lietuvos advokatūros įstatymu – su nauja 

redakcija buvo palengvintas kelias tapti advokatūros na-

riais asmenims, turintiems ne mažesnį kaip septynerių 

metų teisėjo darbo stažą, dešimties metų prokuroro darbo 

stažą bei savo noru advokatūrą palikusiems asmenims, – 

jiems užtenka išlaikyti advokatų veiklos organizavimo 

egzaminą, nebereikia laikyti advokatų kvalifikacinio eg-

zamino. Tuo pačiu įstatymu buvo sušvelninti reputacijos 

reikalavimai, išplėtę pretendentų į advokatus ratą.

825
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 pasTaba.  Ši ir kitos Advokatų tarybos veiklos ataskaitoje pateikiamos diagramos parengtos gavus 2015 m. sausio 5 d. aktualius duo-

menis. Duomenys gauti iš prieš dešimtmetį kurtos duomenų bazės. Kadangi ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėti esminiai duomenų 

bazių atnaujinimo ir pertvarkos darbai, o duomenų faile yra statistiškai nereikšmingo nesutapimo (t. y. 2015 m. vasario 5 d. Advokatų 

taryba posėdyje pastebėjo duomenų klaidą, kurios istorinis atitaisymas dėl pasenusios duomenų bazės architektūros, neįmanomas) – 

prieita prie išvados, kad vieno asmens duomuo neiškraipo Advokatų tarybos veiklos ataskaitoje pateikiamo tendencijų aprašymo.

Visi Lietuvos advokatai turėjo 845 advokato padėjėjus – 

34 jaunaisiais pagalbininkais daugiau nei praėjusių metų 

kovą. Nors ataskaitiniu laikotarpiu išaugo tiek moterų 

advokačių, tiek vyrų advokatų skaičius, vis dėlto procen-

tine išraiška advokatų vyrų dalis Lietuvos advokatūroje 

sumažėjo 0,2 proc. ir sudarė 61,62 proc., o moterų tokiu 

pačiu nuošimčiu ūgtelėjo ir buvo 38,38 proc. 2014 m. sau-

sio 5 d. vyrų skaičius advokatūroje siekė 1278, moterų – 

796 asmenis.

Advokatūros profesinės brandos, korporacijos ener-

gijos rodiklis – vidutinis statistinis jos narių amžius. 

2015 m. sausio 5 d. duomenimis, jauniausias advokato 

amžius buvo 26 metai. Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos 

advokatūroje praktikavusiam vyriausio amžiaus kolegai 

buvo 93 metai. Šioje amplitudėje vidutinis statistiškai 

apibendrintas asociacijos nario amžius – 47,1 metų. Pagal 

šį rodiklį Lietuvos advokatai tampa vyresni: pernai viduti-

nis praktikuojančio advokato amžius buvo 46,8 metai, už-

pernai – 45,8 metai. Skaitlingiausia advokatų grupė pagal 

jų amžių yra jaunesnė už šio ataskaitinio laikotarpio sta-

tistinį vidurkį, bet vis dėlto vieneriais metais senesnė nei 

ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu. Tai 40 metų amžiaus 

sulaukę kolegos ir jų 2015 m. sausio 5 d. buvo 91.

Nagrinėjant kelerių metų laikotarpį ir grupuojant 
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advokatų amžių dešimtimis pastebėtina tendencija, jog 

iki 2007 m. dominavo 41–50 amžiaus grupei priskirtini 

advokato praktika besiverčiantys asmenys: atitinkamai jų 

skaičius buvo 2003 m. – 308, 2004 m. – 323, 2005 m. – 365, 

o 2006 m. – 404. Palyginti pateiktinas jaunesnių 31–40 

metų amžiaus kolegų skaičius: 2003 m. – 206, 2004 m. – 

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

dviejų „lenktyniaujančių“ amžiaus grupių skaičius susily-

gina (atitinkamų metų sausio 1 d. fiksuojama 410 advo-

katų, sukakusių 31–40 m. amžių, ir 413 advokatų, kurių 

amžius – 41–50 m.). Nuo 2008 m. skaitlingiausia advokatų 

amžiaus grupe tapo 31–40 metų amžiaus advokatūros na-

riai, atotrūkis nuo dešimtmečiu vyresnių kolegų nuolat 

didėjo, o 2015 m. šis santykis yra 742 (31–40 m. amžiaus): 

460 (41–50 m. amžiaus) – skirtumas tarp amžiaus grupių 

282 advokatai. Pernai šis santykis buvo 736 (31–40 m. am-

žiaus): 423 (41–50 m. amžiaus) – skirtumas tarp amžiaus 

grupių 313 advokatų.

Advokatų pasiskirstymas pagal amžių, 2014 ir 2015 m.
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2014 m. spalio 9 d. paskelbtoje europos Tarybos (eT) europos veiksmingo teisingumo komisijos (cepej) 
europos teisingumo sistemų vertinimo ataskaitoje, kurioje apibendrinti 2012 m. duomenys, gauti iš 45 eT 
valstybių narių, lietuva paminėta tarp šalių (kartu su rusija, Čekija, Kroatija, bosnija ir Hercogovina, ru-
munija, serbija, Ispanija, Italija, graikija), kuriose asmenys, siekdami išspręsti tarpusavio ginčus, yra linkę 
kreiptis į teismą (daugiau nei 3000 tūkst. naujų civilinių bylų 100 tūkst. gyventojų). (...) lietuva pagal 100 
tūkst. gyventojų tenkantį advokatų skaičių (59,8) buvo tik 39 vietoje iš 45 cepej atliktame tyrime dalyva-
vusių valstybių. lietuvą lenkė tokios valstybės, kaip, pavyzdžiui, liuksemburgas (384,8), Vokietija (200,5), 
belgija (155,3), norvegija (138,0), Šveicarija (134,9), danija (107,5) ir pan.
 cituojama pagal advokato dr. Virginijaus bitės straipsnyje   
 „požiūris į teisinį žmonių raštingumą iš advokatų varpinės“ pateiktus duomenis 

2015 m. sausio 5 d. duomenimis, daugiausiai advoka-

tų, kaip ir ankstesniais metais, praktikavo didžiuosiuose 

šalies miestuose. Kituose miestuose ir rajonuose prakti-

kavusių advokatų skaičius neviršijo 1 proc. nuo visų Lie-

tuvoje praktikavusių advokatų skaičiaus.

miestas 2014 m. 2015 m. skirtumas
proc. nuo bendro praktikuojančių 

advokatų skaičiaus

Vilnius 1187 1243 +56 59,96

Kaunas 282 283 +1 13,65

Klaipėda 143 146 +3 7,04

Šiauliai 75 75 - 3,62

Panevėžys 49 47 -2 2,27

Alytus 35 33 -2 1,59

Marijampolė 17 17 - 0,82

Mažeikiai 15 15 - 0,72

Kėdainiai 10 10 - 0,48

Šilutė 9 10 +1 0,48

Utena 10 10 - 0,48

Kiti miestai ≤ 9 ≤ 9 -

Trakuose praktikavo 9 advokatai, Kretingoje, Taura-

gėje ir Palangoje – po 8 advokatus. Druskininkai, Plun-

gė, Raseiniai, Rokiškis, Šalčininkai ir Telšiai turėjo po 7 

šios laisvosios teisinės profesijos atstovus. Trys Lietuvos 

regionai turėjo po 6 advokatus – tai Molėtai, Ukmergė ir 

Vilniaus raj. Vienu advokatu mažiau darbavosi Lazdijuo-

se, Prienuose, Radviliškyje ir Varėnoje. Po 4 praktikuojan-

čius advokatus turėjo net 6 vietovės – Anykščiai, Gargž-

dai, Ignalina, Jurbarkas, Kelmė ir Visaginas. Po 3 kolegas 

plušėjo Biržuose, Jonavoje, Joniškyje, Pasvalyje, Šakiuose, 

Šilalėje ir Vilkaviškyje. Daugiau nei vieną advokatą turėjo 

Ariogala, Kaišiadorys, Kupiškis, Kuršėnai, Širvintos, Skuo-

das, Švenčionys ir Zarasai. 
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Advokatų pasiskirstymo 6 didžiuosiuose miestuose kitimas, 2013–2015 m.

Advokatų pasiskirstymas pagal miestus (proc.), 2015 m.

Advokatų kontoros pagal jose dirbančių advokatų skaičių (proc.), 2015 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

vilnius kaunas alytus

0 500 1000 1500 2000
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vilnius 60%

kaunas 14% klaipėda 7%

šiauliai 4%

panevėžys 2%

Alytus 2%

marijampolė 1%

31–60 advokatų  0,18%

21–30 advokatų 0,36%

11–20 advokatų 0,91%

7–10 advokatų 1,91%

4–6 advokatai 5,72%

3 advokatai 5,44%

2 advokatai 12,25%

1 advokatas 73,23%
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31–60 advokatų 4,63 %

21–30 advokatų 5,21%

11–20 advokatų 6,75%

7–10 advokatų 8,05%

4–6 advokatai 14,75%

3 advokatai 8,68%

2 advokatai 13,02%

1 advokatas 38,91%

Advokatų skaičius kontorose (proc. nuo visų praktikuojančių), 2015 m.

Skaičiuojant nuo visų praktikuojančių advokatų skai-

čiaus, trijose didžiausiose advokatų kontorose 2015 m. 

sausio 5 d. dirbo 125 arba 6,03 proc. advokatų. Tai 6 ir 

0,47 proc. mažiau nei 2014 m. kovo 18 d.

2015 m. sausio 5 d. didžiausių kontorų dešimtuką su-

darė šios kontoros:

Kontoros pavadinimas advokatų skaičius

Advokatų kontora „LAWIN Lideika, 

Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“
52

Advokatų kontora „Tark, Grunte, 

Sutkienė ir partneriai“ TARK GRUN-

TE SUTKIENE

44

Advokato Irmanto Norkaus ir part-

nerių kontora „Raidla Lejins & Nor-

cous“

29

Advokatų kontora „GLIMSTEDT 

Bernotas ir partneriai“

29

Advokatų kontora „Sorainen ir part-

neriai“

25

Vilniaus m. III advokatų kontora 25

Vilniaus antrinės teisinės pagalbos 

advokatų kontora

19

Advokatų kontora „BORENIUS/ Švi-

rinas ir partneriai“

17

Advokatų kontora „VARUL ir part-

neriai“

14

Kauno antrinės teisinės pagalbos 

advokatų kontora
14

Apibendrinant advokatų ir jų veiklos formų kaitos 

statistiką bei pagrindines tendencijas darytina išvada, jog 

advokatūra – atviriausia teisininkų asociacija. Tai empi-

riniais duomenimis pagrindžiamas vertinimas, nes jokia 

kita teisininkų bendruomenė kas mėnesį neatsinaujina 

tokiu žmonių skaičiumi kaip advokatūra.

„Teisinis reguliavimas užtikrina nuolatinę 
advokatūros narių kaitą, kas mėnesį prii-
mami nauji nariai įneša atvirumo, reikalauja 

organizacinių inovacijų, tačiau įsitvirtina tie, kurie, 
visų pirma, yra reiklūs sau, įsipareigoję advokatūrai, 
geranoriškai bendraujantys ir bendradarbiaujan-
tys – tokie advokatūros nariai naudingi ir reikalingi 
žmogui. Vis dėlto sparčiai augantis advokatų skai-
čius gali viršyti optimalų advokatų skaičių lietuvo-
je, o tai gali neigiamai paveikti teikiamų paslaugų 
kokybę, lemti didesnį teisminių ginčų skaičių: kai 
kuriuose rajonuose advokato paslaugų pasiūla pra-
deda viršyti paslaugų paklausą“, 

 – saKo adVoKaTų Tarybos  

 pIrmInInKas prof. dr. Ignas Vėgėlė.  

2015 m. sausio 5 d. Advokatais pripažintų asmenų są-

raše buvo 949 asmenys. Primintina, kad įsigaliojus Lie-

tuvos advokatūros įstatymo pasikeitimams šiems asme-

nims taikoma imperatyvi įstatymo norma, jog profesinę 

praktiką jie turi pradėti per penkerius metus nuo 2013 

m. rugsėjo 1 d.

2015 m. sausio mėn. Nacionalinės teismų administra-

cijos duomenimis, Lietuvos teismų elektroninių paslaugų 

portale (EPP) vartotojais registruoti 1286 advokatai ir 504 

advokatų padėjėjai. Šie duomenys įvertinti pagal vartotojų 
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sukurtos paskyros kaip advokato ir advokato padėjėjo tipus.

Advokatų taryba pažymi, kad Teismų įstatymo 371 

straipsnio 4 dalis įtvirtina, jog įstatymų nustatytais atve-

jais teismai praneša proceso dalyviams apie procesinius 

veiksmus ar procesinius sprendimus teisingumo ministro 

nustatyta tvarka naudodami elektroninių ryšių priemo-

nes. Advokatai ir advokatų padėjėjai, priskiriami tiems 

asmenims, kuriems pagal Civilinio proceso kodekso 371 

straipsnio 4 dalį ir Administracinių bylų teisenos įstaty-

mo 75 straipsnio 7 dalį teismas procesinius dokumen-

tus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Šiuo tikslu 

advokatai privalo aktyvuoti savo LITEKO VEP posistemio 

paskyrą Teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsa-

kymo Nr. 1R-332 „Dėl procesinių dokumentų pateikimo 

teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių prie-

monėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvar-

ka. Primintina, jog suėjus teismo nustatytam terminui 

paskyrai aktyvuoti teismas turi teisę išsiųsti procesinius 

dokumentus į advokato (advokato padėjėjo) LITEKO VEP 

posistemio paskyrą ir šie procesiniai dokumentai laikomi 

įteiktais teisės aktų nustatyta tvarka.

1.2 valsTybės garanTuoJamos  
Teisinės pagalbos aDvokaTai

Dalis advokatūros bendruomenės narių vykdė valstybės 

deleguotą viešąją paslaugą – teikė teisinę pagalbą mažas 

pajamas gaunantiems asmenims.

2013 m. advokatai pagal sutartis dėl pirminės teisinės 

pagalbos teikimo pirminę teisinę pagalbą teikė 2 savival-

dybėse: Kauno m. ir Lazdijų r. (palyginti 2012 m. pabai-

goje tokių savivaldybių buvo 2, 2011 m. – 3, 2010 m. – 3, 

2009 m. – 4, 2008 m. – 5, 2007 m. – 5, 2006 m. – 6).

2014 m. antrinę teisinę pagalbą teikė sutartis su valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnybomis sudarę nuo-

lat antrinę teisinę pagalbą teikiantys advokatai, prireikus 

antrinę teisinę pagalbą teikiantys advokatai ir antrinę tei-

sinę pagalbą konkrečioje byloje teikiantys advokatai. 

2014 m. duomenimis, nuolat antrinę teisinę pagal-

bą teikiančių advokatų buvo 68 (palyginti 2007 m. tokių 

advokatų buvo 64, 2008 m. – 70, 2009 m. – 67,93, 2010 

m. – 67,2, 2011 m. –  66, 2012 m. – 68, 2013 m. – 69,5). 

Iš jų, 34 advokatai teikė antrinę teisinę pagalbą tik bau-

džiamosiose bylose, 1 – tik administracinėse, 1 – bau-

džiamosiose ir administracinėse, 1 – baudžiamosiose ir 

civilinėse, 8 – tik civilinėse, 21 – civilinėse ir administra-

cinėse, 1 – baudžiamosiose, civilinėse ir administracinėse 

(Palyginti, 2007 m. nuolat antrinę teisinę pagalbą civili-

nėse – administracinėse bylose teikė 26 advokatai, 2008 

m. – 32, 2009 m. – 32,65*, 2010 m. – 31, 2011 m. – 32, 

2012 m. – 32, 2013 m. – 31,5, baudžiamosiose bylose 2007 

m. nuolat antrinę teisinę pagalbą teikė 38 advokatai, 2008 

m. – 38, 2009 m. – 35,28, 2010 m. – 37, 2011 m. – 34, 2012 

m. – 36, 2013 m. – 38).

Prireikus antrinę teisinę pagalbą 2014 m. teikė 437 

advokatai (palyginti 2007 m. tokių advokatų buvo 403, 

*Čia ir toliau pateikiamas trupmeninis skaičius reiškia, kad tam tikrą laikotarpį buvo nevienodas skaičius advokatų, pavyzdžiui,  pirmą 

pusmetį dirbo 10 advokatų, o kitą pusmetį – 9 advokatai, vadinasi, – per metus 9,5 advokato.

2008 m. – 374, 2009 m. – 376, 2010 m. – 352, 2011 m. – 

365, 2012 m. – 408, 2013 m. – 416).

2014 m. buvo sudarytos 92 sutartys su advokatais dėl 

antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje. Ši 

naujovė, leidžianti asmeniui laisviau pasirinkti jį atsto-

vausiantį advokatą, įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d. 

Tokios sutartys sudaromos, kai asmuo pageidauja, kad 

antrinę teisinę pagalbą teiktų į antrinę teisinę pagalbą 

teikiančių advokatų sąrašus neįtrauktas advokatas ir 

valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pa-

teikiamas šio advokato sutikimas.

Nagrinėjant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

klientų skundus 2013 m. gruodžio 12 d. Advokatų tarybos 

sprendimu buvo iškelta drausmės byla advokatui, teikusiam 

tokią pagalbą. 2014 m. gegužės 17 d. Advokatų garbės teismo 

sprendimu jam buvo skirta drausminė nuobauda – papeiki-

mas. 2014 m. kovo 13 d. Advokatų tarybos sprendimu buvo 

iškelta kita drausmės byla advokatui, teikusiam valstybės ga-

rantuojamą teisinę pagalbą. 2015 m. sausio 15 d. Advokatų 

garbės teismas nusprendė apsiriboti drausmės bylos svarsty-

mu ir advokatui drausminės nuobaudos neskirti.

Ataskaitiniu laikotarpiu Advokatų taryba Valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų prašymu teikė 

nuomones apie advokatus, pretenduojančius teikti teisi-

nes paslaugas valstybės užsakymu. Teigiama nuomonė 

buvo išsiųsta dėl 21 advokato.  Advokatų taryba nuomo-

nės nepareiškė dėl 4 advokatų, kurie nevykdė įsiparei-

gojimų Lietuvos advokatūrai – nebuvo pateikę draudimo 

polisų, medicininių pažymėjimų apie sveikatos pati-

krinimą (forma 046a, patvirtinta Sveikatos apsaugos ir 

Teisingumo ministrų 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 
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V-556/1R-181) ar nesumokėjo privalomų mokėti įmokų.

2015 m. sausio 16 d. LR teisingumo ministras įsakymu 

Nr. 1R-15 „Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. 

įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl valstybės garantuojamos teisi-

nės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties 

patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė Valstybės garantuoja-

mos teisinės pagalbos (VGTP) koordinavimo tarybos su-

dėtį, įtraukdamas į ją Igną Vėgėlę, Advokatų tarybos pir-

mininką. Visa VGTP koordinavimo tarybos sudėtis tokia:

Inga Abramavičiūtė – Žmogaus teisių stebėjimo insti-

tuto ekspertė

Anželika Banevičienė – Vilniaus valstybės garantuoja-

mos teisinės pagalbos tarnybos direktorė

Irena Džervienė – Lietuvos Respublikos finansų minis-

terijos Biudžeto departamento Valstybės valdymo ir ap-

saugos sektorių skyriaus vedėja

Romualda Janovičienė – Vilniaus apygardos teismo teisėja

Laima Milevičienė – Lietuvos Respublikos generalinės 

prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento 

prokurorė

Giedrius Mozūraitis – teisingumo viceministras

Birutė Sabatauskaitė – Lietuvos žmogaus teisių centro 

direktorė

Julius Sabatauskas – Lietuvos Respublikos Seimo Teisės 

ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas;

Edmundas Sakalauskas – Lietuvos teisininkų draugijos 

narys

Jolita Sinkevičiūtė – Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Teisinių institucijų departamento direktorė

Gintaras Tamošiūnas – Lietuvos Respublikos Seimo 

Žmogaus teisių komiteto narys

Aleksandras Tiaškevičius – Lietuvos savivaldybių aso-

ciacijos patarėjas teisės klausimais

Ignas Vėgėlė – Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 

pirmininkas.

pasakoJa valsTybės garanTuoJa
mą Teisinę pagalbą  TeikianTi aDvo
kaTė genovaiTė rokickienė: 

Manau, kad man labai pasisekė, kad pavyko įrodyti, jog ne visada 
turi būti taikomas įstatymu numatytas naikinamasis terminas. Man 
ši civilinė byla buvo labai įdomi, tačiau kitiems gali pasirodyti visai 
paprasta. Vis dėlto, mano klientei susiklosčiusi situacija buvo pats 
tikriausias sėkmės pavyzdys. O buvo taip:

Jauna moteris Vilma (vardas pakeistas) gavo valstybės garantuoja-
mą antrinę teisinę pagalbą dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo. 
Klientė skundėsi, kad teismo sprendimu už akių, jos teigimu, jai neži-
nant buvo iš jos priteista 32,08 tūkst. litų žalos ir atitinkamos palūka-

nos už įmonės, kurioje ji užėmė direktorės pareigas, turto neperdavimą 
bankroto administratoriui. Klientė teigė, kad ji tik buvo sutikusi ir savo 
parašu patvirtinusi sutikimą tapti direktore, tačiau po savaitės šių parei-
gų atsisakė ir įmonės turto nebuvo perėmusi, apie įmonės bankrotą 
nežinojo. Apie teismo sprendimą už akių ji sužinojo tik gavusi iš ants-
tolių pranešimą apie pradėtą priverstinį išieškojimą, jos sąskaitų areštą.

Susipažinus su teismo sprendimu už akių, paaiškėjo, kad yra pra-
leistas ne tik pareiškimo dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo 
terminas, tačiau buvo suėjęs ir įstatymu (CPK 287 str. 1 d.) nustatytas 
naikinamasis terminas prašymui pateikti dėl termino atnaujinimo. 

Išnagrinėjusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką aktualiu by-
lai klausimu, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, civili-
nę bylą, supratau, kad padėtis nėra tokia beviltiška. Reikėjo teisiškai 
pagrįsti, kad faktinė ir teisinė situacija įrodo, kad yra pažeista mano 
klientės teisė būti informuotai apie procesą ir būti išklausytai ir kad 
tai yra neatsiejama jos teisės į teisingą teismą dalis, kaip tai numatyta 
Konvencijoje, taip pat tai, kad civilinis procesas turi užtikrinti veiksmin-
gą ir realų teisės į teisingą teismą įgyvendinimą abiems ginčo šalims. 
Jeigu tai nebuvo padaryta, naikinamasis terminas negali būti taikomas.

Tuo pagrindu kreipiausi į sprendimą už akių priėmusį teismą dėl 
termino peržiūrėti teismo sprendimą už akių atnaujinimo ir sprendimo 
už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas, kaip ir buvo galima tikėtis, buvo at-
mestas remiantis naikinamuoju terminu. Atskiruoju skundu kreipiausi 
į apeliacinį teismą, kuris skundą patenkino, skundžiamą teismo nutartį 
panaikino ir atnaujino terminą sprendimui už akių peržiūrėti. Pirmo-
sios instancijos teismas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo 
išnagrinėjo ir peržiūrėtą teismo sprendimą už akių panaikino, civilinę 
bylą pagal ieškinį dėl žalos priteisimo nutraukė.

Šiuo metu ginčas dėl civilinės bylos nutraukimo dar tęsiasi 
apeliacinėje instancijoje, tačiau tai jau normalus procesas, kurio metu 
turime visas galimybes iki galo laimėti civilinę bylą. 
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1.3 valsTybės garanTuoJamos Teisinės  
pagalbos finansavimas

Advokatams aktualus išlieka atsiskaitymo už suteiktas vals-

tybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugas klausimas. 

Teisingumo ministerijos duomenimis, 2015 m. planuojamas 

pirminės teisinės pagalbos biudžetas buvo 560,415 tūkst. 

eurų (1 mln. 935 tūkst. litų). 2015 m. antrinės teisinės pa-

galbos planuojamas biudžetas sudarė 6 mln. 685,589 tūkst. 

eurų (23,084 mln. litų). Kaip matyti iš žemiau pateikiamos 

lentelės, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Res-

publikos Seimas patvirtino planuotą optimistinį biudže-

tą – todėl Teisingumo ministerija tikisi, kad kreditorinis 

įsiskolinimas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

advokatams bus visiškai padengtas. Atkreiptinas dėmesys, 

kad šiuo ataskaitiniu laikotarpiu jis sumažėjo nuo 5,6 mln. 

litų 2014 m. sausio 1 d.iki 2,1 mln. litų 2014 m. lapkričio 

1 d., kas rodo, kad laikomasi pažado struktūriškai spręs-

ti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos problemas.

„pokalbiuose su ministerijos žmonėmis šiuo 
skaudžiu advokatams klausimu pajutau nuo-
širdų rūpinimąsi – tikrai vertinama advokatų 

finansinė parama valstybės ekonominiu sunkmečiu. 
Kita vertus, suprantama, kad už darbą turi būti moka-
mas atlygis, todėl ieškoma kuo palankesnių valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos finansavimo šaltinių“, 

 – saKo adVoKaTų Tarybos pIrmInInKas prof. dr.  Ignas  

 Vėgėlė, dVIŠalIų derybų KelIu sprendęs įsIsKolInImo 

  adVoKaTams panaIKInImo KlausImą.

2014 m. gruodžio 24 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respubli-

kos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu LR Teisingumo 

ministerijai kaip asignavimų valdytojui patvirtintas be-

veik 96,2 mln. eurų biudžetas:

Valstybės institucijos ir 

įstaigos  

pavadinimas

iš viso:

iš jų:

asignavimai išlaidoms:
asignavimai turtui 

įsigyti:iš viso:
iš jų darbo  

užmokesčiui:

Teisingumo ministerija 96 188 482 Eur 91 379 836 Eur 43 283 307 Eur 4 808 646 Eur

Iš šios sumos patvirtintas 2015 m. pirminės teisinės 

pagalbos biudžetas sudarys 562 tūkst. 326 eurus (1 mln. 

941 tūkst. 599 litus), o antrinės teisinės pagalbos biudže-

tas 2015 m. bus 6 mln. 687 tūkst. 848 eurai (23 mln. 91 

tūkst. 801 litas). Palyginti 2014 m. valstybės biudžete an-

trinės teisinės pagalbos teikimui ir organizavimui buvo 

skirta 18,4 mln. Lt (5,3 mln. eurų). Pagal valstybės garan-

tuojamos teisinės pagalbos tarnybas LR Teisingumo mi-

nisterija asignavimus planuoja paskirstyti taip:

valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos    (tūkst. litų/ eurais*)

Programos/ 

priemonės  

kodas

Priemo-

nė

Programos/

priemonės 

pavadinimas

Priemo-

nės vyk-

dytojas

Funkcinė 

klasifika-

cija

2015-ųjų metų planuojami asignavimai:

iš viso:

iš jų:

išlaidoms

turtui 

įsigyti:iš viso:

iš jų darbo 

užmokes-

čiui:

2.007

 
 

 

Paslaugos 

gerinti ginčų 

nagrinėjimą

 

Iš viso   
23.091

6.687.848

23.091

6.687.848

1.780

515.785
0

Kauno 

VGTPT

10.07.01.01

1.737.732 1.737.732 98.384 0

Klaipėdos 

VGTPT 
944.856 944.856 99.050 0

Šiaulių 

VGTPT 
1.201.734 1.201.734 86.018 0

Panevėžio 

VGTPT
886.441 886.441 78.487 0

Vilniaus 

VGTPT 
1.917.085 1.917.085 153.846 0

*Paryškintos sumos lentelėje nurodomos eurais.
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02.007.01.01.02 2

 

Sumokėti 

advokatams 

užmokestį 

už suteiktą 

antrinę teisinę 

pagalbą ir 

atlyginti kitas 

antrinės teisi-

nės pagalbos 

išlaidas

Iš viso:

 10.07.01.01

5.689.006 5.689.006 0 0

Kauno 

VGTPT
1.402.108 1.402.108  0 0 

Klaipėdos 

VGTPT 
806.128 806.128 0 0

Šiaulių 

VGTPT 
1.069.277 1.069.277  0 0 

Panevėžio 

VGTPT
756.517 756.517  0  0

Vilniaus 

VGTPT 
1.654.976 1.654.976    

02.007.01.01.03
 

3

 

Efektyviai 

administruoti 

paslaugas, 

palengvinan-

čias asmenims 

pažeistų teisių 

gynimą

 Iš viso:

 

10.07.01.01

998.842 998.842 515.785 0

Kauno 

VGTPT
335.624 335.624 98.384 0

Klaipėdos 

VGTPT 
138.728 138.728 99.050 0

Šiaulių 

VGTPT 
132.457 132.457 86.018 0

Panevėžio 

VGTPT
129.924 129.924 78.487 0

Vilniaus 

VGTPT 
262.109 262.109 153.846 0

Teisingumo ministerija

Nuo 2015 m. sausio 1 d. nemokamą valstybės garan-

tuojamą antrinę teisinę pagalbą gali gauti asmenys, kurių 

metinės pajamos neviršija 9 minimalių mėnesinių atly-

ginimų (MMA) – 2700 eurų (9315 Lt). Iki šiol tokią teisi-

nę pagalbą galėjo gauti asmenys, kurių metinės pajamos 

neviršydavo 8 MMA. Jei asmuo, kuriam reikalinga teisinė 

pagalba, turi išlaikytinių, tai papildomai prie šios sumos 

pridedama po 3 MMA kiekvienam išlaikytiniui.

Dalinai mokamą valstybės garantuojamą antrinę 

teisinę pagalbą (kuomet valstybė padengia 50 proc. šios 

paslaugos kainos) galės gauti asmenys, kurių metinės pa-

jamos neviršija 13 MMA – 3900 eurų (13 455 Lt). Iki šiol 

tokią dalinai mokamą teisinę pagalbą galėdavo gauti as-

menys, kurių metinės pajamos neviršydavo 12 MMA. Jei 

toks asmuo turi išlaikytinių, tai papildomai prie šios su-

mos pridedama dar po 4,5 MMA kiekvienam išlaikytiniui.

Lietuvos advokatūros Advokatų taryba atkreipia dė-

mesį, jog dėl išplėsto valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos paslaugų rato gali atsirasti poreikis į valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos teikiamą ateiti daugiau 

advokatų.

1.4 aDvokaTų Tarybos posėDžiai

Pirmas 2014–2018 metams išrinktos Advokatų tarybos po-

sėdis vyko 2014 m. birželio 4 d. Jame dalyvauti pakviesti visi 

Advokatų tarybos pirmininkai bei naujai išrinkti Advokatų 

garbės teismo nariai. Posėdyje diskutuota dėl strateginės 

Advokatų tarybos veiklos vizijos, strateginių tikslų:

1. Siekti nepriekaištingos advokatų reputacijos ir aukšto 

advokatų kvalifikacijos lygio

2. Kurti ir teikti paslaugas ir pagalbą advokatams/ advo-

katų padėjėjams, efektyvinti esamų paslaugų/ pagal-

bos teikimą

3. Aktyvinti advokatų ir advokatų padėjėjų interesų ats-

tovavimo veiklą valstybės institucijose

4. Šviesti visuomenę apie garbingą advokato kaip 

žmogaus teisių gynėjo vietą procese

5. Kartu su advokatais siekti aukštos Lietuvos advokatų 

kvalifikacijos pripažinimo regione.
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1.4.1 aDvokaTų Tarybos posėDžių  
organizavimo gerinimas

Darnų ir skaidrų kolegialaus organo darbą užtikrinanti 

naujovė – išsamus Advokatų tarybos posėdžių protoko-

lavimas bei kitame posėdyje skiriamas laikas parengtam 

dokumentui aptarti.

Kita darbingą atmosferą palaikanti priemonė – 2014 

m. rugsėjo 18 d. sprendimu patvirtintas Lietuvos advoka-

tūros Advokatų tarybos darbo reglamentas. Pažymėtina, 

kad toks dokumentas atsirado pirmą kartą per visą Lie-

tuvos advokatūros savivaldos raidą: Advokatų taryba nu-

sistatė veiklos taisykles. Reglamente apibrėžti Advokatų 

tarybos veiklos tikslai, funkcijos ir darbo organizavimo 

tvarka – reikalaudama socialinio atsakingumo iš advoka-

tūros narių, naujai išrinkta Advokatų taryba ir sau sukūrė 

atskaitingo veikimo standartą. Reglamentas konkretina 

Advokatūros įstatuose numatytas normas ir įtvirtina, kad 

pagrindinio advokatų savivaldos organo posėdžius šaukia 

Advokatų tarybos pirmininkas, apie posėdį nariai infor-

muojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Sprendimų pro-

jektai bei kita medžiaga iš anksto išsiunčiama Advokatų 

tarybos nariams. Advokatų tarybos sprendimai priimami 

dalyvaujant ne mažiau kaip pusei narių paprastąja da-

lyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po 

lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Atkreiptinas dė-

mesys, kad Advokatų taryba priima dviejų tipų norminius 

teisės aktus – bendro pobūdžio (vieši) ir individualaus 

pobūdžio (nevieši, protokoliniai). Vieši Advokatų tarybos 

sprendimai skelbiami Lietuvos advokatūros interneto 

svetainėje (Teisinė informacija/ savivaldos sprendimai).

Organizuojant Advokatų tarybos posėdžius pasiteisi-

na ir Advokatų tarybos pirmininkui suteikti įgaliojimai – 

daug laiko sutaupo, jog Advokatų taryba suteikė įgalini-

mus Advokatų tarybos pirmininkui įsakymu patvirtinti 

asmenis, kuriems leidžiama laikyti advokato veiklos or-

ganizavimo ir advokato kvalifikacinį egzaminą, taip pat 

priimti kitus sprendimus.

Džiugina, kad pradėtas taupyti žmonių laikas – į posė-

dį asmenys kviečiami atvykti diferencijuotai, sutrumpėjo 

laukimo už durų trukmė.

Nuo 2014 m. gegužės 15 d. iki 2015 m. vasario 1 d. 

įvyko 8 Advokatų tarybos posėdžiai. Visus spręstus klau-

simus galima suskirstyti į tris pagrindines grupes, kurie 

toliau ataskaitoje aptariami detaliau:

I.    Pirmiausia, Advokatų taryba į advokatų savivaldą pri-

traukė gabius, iniciatyvius ir motyvuotus advokatus, 

nusistatė prioritetines veiklas bei suplanavo svarbiau-

sius darbus.

II.  Siekdama efektyvesnio paslaugų advokatams teikimo 

Advokatų taryba dėmesį skyrė reguliacinio pobūdžio 

norminiams aktams, o vykdydama Visuotinio advo-

katų susirinkimo valią pritarė Advokatų tarybos pir-

mininko administraciniams sprendimams, priėmė ne-

lengvus revizinio ir mokestinio pobūdžio sprendimus.

III. Didžioji dauguma Advokatų tarybos posėdžiuose 

spręstų klausimų yra susijusi su pagrindinių Advo-

katų tarybos funkcijų vykdymu – advokatų registrų 

tvarkymu, įrašymu ir išbraukimu iš atitinkamų advo-

katų/ advokatų padėjėjų sąrašų, laikino išbraukimo 

klausimų svarstymu, drausmės bylų kėlimo medžiagų 

nagrinėjimu.
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i AdvokAtų tArybos sprendimų grupė  
1.4.2 aDvokaTų Tarybos veiklos planavimas

Sklandų Advokatų tarybos darbą užtikrina ir 2014 m. 

lapkričio 20 d. Advokatų tarybos sprendimu patvirtintas 

Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmųjų dvejų 

metų (2014–2016) veiklos planas.

„pirmi trys mėnesiai ir man, ir visiems advo-
katų tarybos nariams buvo intensyvaus gilini-
mosi ir rinkiminių programų adaptavimo me-

tas – daug bendrauta su advokatais tiek Vilniuje, tiek 
regionuose – esminės problemos išgirstos, apiben-
drintos ir įtrauktos į advokatų tarybos veiklos planą“, 

– parengTą doKumenTą VerTIna adVoKaTų Tarybos pIr-

mInInKas Ignas Vėgėlė. 

Pasak pirmininko, planuojant veiklą pasitarnavo elektro-

niniais laiškais advokatūrą pasiekę pasiūlymai, įsiklausyta 

į tai, kokių lūkesčių turi teisminė valdžia, kokią advokatūrą 

mato politikai, kuo skundžiasi ir nepatenkinti žmonės.

Visų priemonių tikslas – nuoseklios administravimo 

permainos ir pamatai Lietuvos advokatūros esminiam at-

sinaujinimui. Visų pirma ketinama siekti nepriekaištingos 

advokatų reputacijos ir aukšto jų kvalifikacijos lygio bei 

kurti ir teikti paslaugas bei pagalbą advokatams ir advokato 

padėjėjams. Todėl daug dėmesio bus skirta kasdieniniame 

advokato darbe būtinų elektroninių įrankių tobulinimui, 

administracijos veiklos efektyvinimui ir advokatų kvalifika-

cijos kėlimo (seminarų, konferencijų ir kitų projektų) plano 

realizavimui. Plane numatyta atnaujinti Lietuvos advoka-

tūros darbo grupių veiklą, skatinti Lietuvos advokatūros at-

stovų į įvairius komitetus skyrimą taip užtikrinant Lietuvos 

advokatūros efektyvų atstovavimą įvairiose institucijose.

„Vienas pagrindinių mano tikslų – lengvesnė 
kiekvieno advokato kasdienybė, o to pasiek-
sime, jei advokatai aktyviau bendradarbiaus 

su lietuvos advokatūra, siūlys idėjas ir teiks pastabas, 
kaip suveikia vienas ar kitas advokatų taryboje priim-
tas sprendimas. Tarybos parengtas veiklos planas yra 
ne šiaip popierius, o realus dokumentas, kuris, tikiu, 
sustiprins lietuvos advokatūrą ir pradės spręsti kie-
kvienam advokatui rūpimas problemas“, 

 – saKo adVoKaTų Tarybos pIrmInInKas.  

Pažymėtina, kad veiklos planas numato strateginių 

tikslų, taktinių aspektų ir pagrindinių įgyvendinimo prie-

monių gaires ir jokiu būdu neriboja iškilus poreikiui imtis 

kitų (papildomų) priemonių ir taktinių sprendimų. Įver-

tinti įgyvendintas priemones, atsižvelgti į naujus iššūkius 

ketinama kadencijos viduryje.

Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmų-

jų dvejų metų (2014–2016) veiklos plano teikimo 

viešam svarstymui data – 2014 m. rugsėjo 24 d.

1.4.3 komiTeTai, Darbo grupės

2014 m. birželio 19 d. Advokatų taryba Advokatų draus-

mės komiteto pirmininku patvirtino Mindaugą Kukaitį.

„pažadu, kad advokatų drausmės komitetas veiks 
abipusės pagarbos ir pasitikėjimo principu – laikausi 
nuostatos, kad advokato poelgio problema turi būti 
išsamiai išnagrinėta ir ištirta, ir tik tuomet, įžvelgiant 
galimai įvykusį pažeidimą, drausmės byla atiduota 
advokatų garbės teismui. advokatūros tikslas – ne 
bausti, o tobulėti, kelti advokatūros vardą ir puoselėti 
tradicines advokatūros vertybes“, 

 – TeIgIa adVoKaTų Tarybos narys mIndaugas KuKaITIs.

 pasTaba.  Drausmės komiteto ataskaita pateikiama po 

Advokatų tarybos veiklos pristatymo (žr. 103 psl.).

2014 m. rugpjūčio 21 d. Advokatų taryba atnaujino 

LR teisingumo ministro įsakymu sudarytų svarbiausių 

kodeksų priežiūros komitetuose Lietuvos advokatūrai 

atstovaujančius asmenų sąrašą:

•	 į Baudžiamojo kodekso priežiūros komitetą paskirtas 

advokatas Giedrius Danėlius;

•	 į Baudžiamojo proceso kodekso priežiūros komitetą 

paskirtas advokatas Raimundas Lideika, Advokatų ta-

rybos narys;

•	 į Civilinio kodekso priežiūros komitetą paskirtas advo-

katas Ignas Vėgėlė, Advokatų tarybos pirmininkas;

•	 į Civilinio proceso kodekso priežiūros komitetą paskir-

ta advokatė Ingrida Krolienė, Advokatų tarybos narė.

 efeKTyVu.  Sprendimas priimtas bendru Advokatų tary-

bos narių sutarimu.

Svarstyta susirūpinimą dėl Lietuvos advokatūros re-

putacijos kelianti problema – augantis nusikalstamos vei-

kos padarymu įtariamų asociacijos narių skaičius. Disku-
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sijose aptarta, kokių priemonių reiktų imtis, kad vykdant 

procesinius veiksmus advokatų atžvilgiu nenukentėtų 

advokato klientų interesai.

2014 m. rugsėjo 18 d. Advokatų taryba nusprendė at-

naujinti Advokatų, įgaliotų dalyvauti atliekant kratą ar 

poėmį advokato, įrašyto į Lietuvos praktikuojančių advo-

katų sąrašą darbo vietoje, gyvenamosiose patalpose, trans-

porto priemonėje, asmens kratą, dokumentų, pašto siuntos 

apžiūrą, patikrinimą ar poėmį, sąrašą. Sąrašo atnaujimo 

procesas ataskaitiniu laikotarpiu tebevyksta – pageidau-

jantieji apie save gali pranešti Lietuvos advokatūrai.

Viešas kvietimas būti įrašytam į Advokatų, įga-

liotų dalyvauti atliekant kratą ar poėmį advoka-

to, įrašyto į Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašą darbo vietoje, gyvenamosiose patalpose, transpor-

to priemonėje, asmens kratą, dokumentų, pašto siuntos 

apžiūrą, patikrinimą ar poėmį sąrašą paskelbtas 2014 m. 

rugsėjo 26 d.

Spalį darbą pradėjus naujam Lietuvos advokatūros sekre-

toriui Audriui Bitinui, jis pasiūlytas įtraukti į Teisinio dar-

bo stažo pripažinimo komisiją Teisingumo ministerijoje.

2014 m. rugpjūčio 21 dienos Advokatų tarybos 

sprendimu Advokatų tarybos pirmininkas įga-

liotas siūlyti šias pareigas Lietuvos advokatūros 

sekretoriui.

2014 m. spalio 9 d. posėdyje, svarstant klausimą dėl 

atstovo teisinio darbo stažo pripažinimo komisijoje Tei-

singumo ministerijoje pakeitimo, Advokatų taryba vien-

balsiai nusprendė į Teisingumo ministerijos Teisinio 

darbo stažo pripažinimo komisiją atstovu paskirti advo-

katūros sekretorių advokatą Audrių Bitiną.

2014 m. lapkričio 20 d. Advokatų taryba patvirtino šios 

sudėties Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės 

komitetą:

Ingrida Botyrienė, advokatė,  

inga.botyriene@vilniaus-advokatai.lt

Giedrius Danėlius, advokatas, 

giedrius.danelius@tgslegal.com

Romualdas Drakšas, advokatas, draksas@tdd.lt

Mindaugas Dūda, advokatas, mindaugas.duda@gmail.com

Justas Jankauskas, advokatas, justas@jankauskas.eu

Raimundas Jurka, advokatas, rjurkos@gmail.com

Raimundas Lideika, Advokatų tarybos narys, 

raimundas.lideika@lawin.lt

Liutauras Lukošius, advokatas, 

liutauras.lukosius@gmail.com

Remigijus Merkevičius, advokatas, 

remigijus.merkevicius@mjp.lt

Andrius Nevera, advokatas, andrius.nevera@gmail.com

2015 m. sausio 8 d. patvirtintas Lietuvos advokatūros 

Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komiteto 

darbo reglamentas numato, kad komitetas susirenka trejų 

metų laikotarpiui. Komiteto paskirtis – užtikrinti kokybiš-

ką ir įvairiapusišką problemų, kylančių taikant Lietuvos 

Respublikos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso 

teisės normas, susijusias su advokato bei advokato padė-

jėjų profesinės veiklos vykdymu, sprendimą bei priimti 

optimalius sprendimus dėl šių teisės normų tobulinimo.

Komiteto posėdis laikomas įvykusiu, jei jame daly-

vauja ne mažiau kaip pusė visų Komiteto narių. Komi-

teto sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo dau-

giau kaip pusė posėdyje dalyvavusių Komiteto narių, o 

jei sprendimas priimamas ne posėdyje, o Komiteto narių 

apklausos būdu, tuomet sprendimas laikomas priimtu, jei 

už jį balsavo daugiau kaip pusė visų Komiteto narių. Bal-

sams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komiteto pirmininko 

balsas. Komiteto nariai dirba visuomeniniais pagrindais.

Viešas kvietimas teikti kandidatūras į Baudžia-

mosios ir baudžiamojo proceso teisės komitetą 

buvo paskelbtas 2014 m. spalio 16 d.

2014 m. lapkričio 20 d. Advokatų taryba patvirtino šios 

sudėties Civilinės ir civilinio proceso teisės komitetą:

Laura Altun, advokatė, l.altun@aplawgroup.lt

Laura Augytė Kamarauskienė, advokatė, 

laura.kamarauskiene@sgka.lt

Dalius Baranauskas, advokatas, 

dalius.baranauskas@hansalaw.lt

Virginijus Bitė, advokatas, virginijus.bite@adjuto.lt

Dainius Čičelis, advokatas, dainius.cicelis@eversheds.lt

Rasa Grambaitė, advokatė, rasa.grambaite@lawin.lt

Antanas Jonikaitis, advokatas, antanas@jonikaitis.lt

Laurynas Kasiulynas, advokatas, l.kasiulynas@gmail.com

Inga Kudinavičiūtė Michailovienė, advokatė, 

ikmichailoviene@gmail.com

Ingrida Krolienė, Advokatų tarybos narė, 

ingrida.kroliene@sjk.lt

Ignas Vėgėlė, Advokatų tarybos pirmininkas, 

ignas.vegele@advoco.lt

2015 m. sausio 8 d. patvirtintas Lietuvos advokatūros 

Civilinės ir civilinio proceso teisės komiteto darbo re-

glamentas numato, kad komitetas susirenka trejų metų 

laikotarpiui. Komiteto paskirtis – užtikrinti kokybišką ir 

įvairiapusišką problemų, kylančių taikant Lietuvos Res-

publikos civilinės teisės ir civilinio proceso teisės normas, 

susijusias su advokatų bei advokatų padėjėjų profesinės 

veiklos vykdymu, sprendimą bei priimti optimalius spren-

dimus dėl šių teisės normų tobulinimo. Komiteto posėdis 

laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 

pusė visų Komiteto narių. Komiteto sprendimas laiko-
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mas priimtu, jei už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje 

dalyvavusių Komiteto narių, o jei sprendimas priimamas 

ne posėdyje, o Komiteto narių apklausos būdu, tuomet 

sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsavo daugiau 

kaip pusė visų Komiteto narių. Balsams pasiskirsčius po 

lygiai, lemia Komiteto pirmininko balsas.

Viešas kvietimas teikti kandidatūras į Civilinės 

ir civilinio proceso teisės komitetą buvo paskelb-

tas 2014 m. spalio 16 d.

2014 m. gruodžio 4 d. Advokatų tarybos sprendimu suda-

ryta darbo grupė Advokatų etikos kodeksui rengti – Advo-

katų taryba pritarė šių advokatų kandidatūroms:

Mindaugas Kukaitis, Advokatų tarybos narys, Draus-

mės komiteto pirmininkas – darbo grupės pirmininkas, 

mindaugas@kukaitis.lt

Laurynas Biekša, Advokatų garbės teismo sekretorius, 

laurynas.bieksa@gmail.com

Justinas Usonis, Advokatų garbės teismo narys, 

justinas@usonis.lt

Jonas Kairevičius, Advokatų garbės teismo pirminin-

kas, kairevicius@takas.lt

Jonas Saladžius, Advokatų tarybos narys, 

jonas.saladzius@evershedssaladzius.lt

Raimundas Lideika, Advokatų tarybos narys, 

raimundas.lideika@lawin.lt

Laimonas Skibarka, Advokatų kontoros „Sorainen“ va-

dovaujantis partneris, laimonas.skibarka@sorainen.com

Viešas kvietimas dalyvauti darbo grupėje Advo-

katų etikos kodekso naujai redakcijai rengti pa-

skelbtas 2014 m. rugsėjo 22 d. Taip pat skelbia-

ma darbo grupės veiklos ataskaita.

lieTuvos aDvokaTų eTikos  
koDekso proJekTo rengimo  
grupės aTaskaiTa
Advokatų etikos kodekso darbo grupės veiklos atas-

kaitą parengė Advokatų etikos kodekso projekto ren-

gimo darbo grupės pirmininkas Mindaugas Kukaitis

Darbo grupė peržiūrėjo daugelio šalių advokatų etikos 

kodeksus ir padarė bendrą išvadą, jog yra tikslinga pareng-

ti naują Advokatų etikos kodeksą ir į jį integruoti dabar ga-

liojančio Etikos kodekso nuostatas bei pažangiausias kitų 

šalių Etikos kodeksų nuostatas, siekiant tikslo turėti vieną 

iš moderniausių Etikos kodeksų, kuris būtų aiškus, lengvai 

suprantamas, aiškiai įtvirtinantis reikalavimus, keliamus 

advokatui, ir apsaugantis advokatą profesinėje veikloje.

Darbo grupė sprendė, kokią Etikos kodekso struktūrą 

taikyti naujai paruoštame projekte, kad ji taptų aiškesnė 

ir tinkamesnė. Apžvelgiant užsienio šalių advokatų etikos 

kodeksus apibendrintai konstatuota, kad vyrauja keturių 

galimų struktūrų Etikos kodeksai:

•	 advokatų elgsenos taisyklės, kurios labai smulkiai 

reglamentuoja, kas galima ir kas negalima bei kaip 

reikia elgtis advokato veikloje;

•	 detalizuojami advokatūrai aktualūs principai;

•	 atskirai detalizuojami advokato santykiai su klientais; 

advokato santykiai su teismais; advokato santykiai su 

advokatais ir advokatūra; advokato santykiai su visuo-

mene;

•	 daromas visų aukščiau paminėtų struktūrų bendras 

junginys.

Darbo grupė priėjo prie išvados, jog tikslingiausia 

Advokatų etikos kodeksą struktūrizuoti pagal advokatūrai 

aktualius principus, nes daugelis principų taikomi 

santykiuose tiek bendraujant tarp advokatų, tiek su 

klientais, tiek turint santykių su advokatūra ir teismais 

(pvz. sąžiningumas, pareigingumas, teisėtumas ir kt.), todėl 

neracionalu tuos pačius principus atkartoti reglamentuojant 

advokato skirtingus santykius su teismais, su advokatais, su 

advokatūra, su visuomene. Būtent tokią Advokatų etikos 

kodekso struktūrą siūlo ir buvusios kadencijos Advokatų 

Garbės teismas, kuris baigdamas savo veiklos kadenciją 

parengė galimo Etikos kodekso projekto gaires.

Darbo grupė po gilių diskusijų patvirtino Etikos ko-

dekso projekto struktūros koncepciją ir pagal ją pradėjo 

rengti Etikos kodekso projektą. Etikos kodekso projekto 

struktūra suformuota iš LR advokatūros įstatymo, iš da-

bartinio Etikos kodekso, iš ES advokatų etikos kodekso, ir 

kitų valstybių taikomų pagrindinių Advokatų veiklos ir 

elgesio principų (kartu tai ir yra advokatui keliami reika-

lavimai ir advokatų teisės).

Darbo grupės patvirtinta Advokatų etikos kodekso 

projekto struktūra susideda iš dalių, kurios reglamentuo-

ja ir paaiškina šiuos advokatų veiklos principus:

•	 tradicijų ir papročių taikymą;

•	 veiklos laisvę ir nepriklausomumą;

•	 veiklos teisėtumą;

•	 kompetenciją ir pareigingumą;

•	 lojalumą klientui; 

•	 kliento paslapties neatskleidimą;

•	 advokatų tarpusavio santykių demokratiškumą, kole-

giškumą ir sąžiningą konkurenciją;

•	 advokatų ir Lietuvos advokatūros organų santykių ge-

ranoriškumą;

•	 pagarbą valstybei ir visuomenei;

•	 sąžiningumą ir nepriekaištingą elgesį;

•	 interesų konflikto vengimą.

Darbo grupė artimiausiu metu visiems advokatams 

bendram aptarimui pateiks parengtą Etikos kodekso dar-

binį projektą, paruoštą išplečiant visų paminėtų principų 
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aiškinimą ir taikymą, panaudojant dabartinio Etikos ko-

dekso nuostatas, ES etikos kodekso nuostatas, kitų valsty-

bių etikos kodekso nuostatas bei Advokatų Garbės teismo 

praktiką.

Darbo grupė kvietčia pateikti savo galimus pasiūly-

mus, leisiančius darbo grupei parengti galutinį projektą, 

kuris būtų pateiktas derinti LR teisingumo ministerijai, 

o kitame Advokatų visuotiniame susirinkime jis būtų 

patvirtintas visų advokatų balsavimu. Parengus naują 

Etikos kodeksą bus tikslinga parengti Etikos kodekso ko-

mentarą, kuriame būtų integruota Advokatų garbės teis-

mo praktika.

Norintys jau dabar prisidėti prie Kodekso projekto gali 

darbinį projektą gauti susisiekę su advokatūros admini-

stracija.

2014 m. gruodžio 4 d. vadovaudamasi Lietuvos advoka-

tūros Advokatų tarybos 2013 m. spalio 17 d. sprendimu pa-

tvirtintų Lietuvos advokatūros apdovanojimų ženklų nuos-

tatų 14 punktu, reglamentuojančiu Lietuvos advokatūros 

Garbės ženklo skyrimo pagrindus ir tvarką, Advokatų taryba 

priėmė sprendimą skirti Lietuvos advokatūros apdovanoji-

mus trims advokatams ir vienam visuomenės veikėjui (pa-

lyginti praėjusiais metais Advokato garbės ženklas įteiktas 8 

advokatams, Lietuvos advokatūros garbės ženklas – vienam 

visuomenės veikėjui). Apdovanoti šie advokatai: 

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai:

•	 drąsų ir ryžtingą gynėjo žodį rezonansinėse bylose;

•	 pro bono atstovavimą ginant valdžios sprendimais ne-

patenkintus mitinguotojus bei 

•	 pirmųjų Lietuvos advokatūros bendruomenės būrimo 

tradicijų kūrimą

Advokato garbės ženklu apdovanotas advokatas, 

Advokatų tarybos pirmininkas RIMAS ANDRIKIS.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai:

•	 regiono advokatų vienijimą, jų patirties ir paramos 

sklaidą;

•	 ilgametį darbą savivaldoje;

•	 taikią ir pagarbią profesinę laikyseną

Advokato garbės ženklu apdovanotas advokatas GIN-

TAUTAS DAUGĖLA.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai:

•	 asmeninį profesinės garbės ir padorumo standartų 

pavyzdį;

•	 aukštosios kultūros tradicijos sklaidą regione;

•	 pirmosios rašytinės ir knygos pavidalu išleistos Lietu-

vos advokatūros istorijos autorystę

Advokato garbės ženklu apdovanotas advokatas JO-

NAS NEKRAŠIUS.

Už vakarietiškos kultūros sklaidą specialiu Lie-

tuvos advokatūros Garbės ženklu apdovanotas Jo 

Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas VAL-

DAS ADAMKUS.

Apdovanojimai įteikti 2014 m. gruodžio 12 d. vyku-

siame Lietuvos advokatūros šventiniame vakare Lietuvos 

nacionalinėje filharmonijoje.

Viešas kvietimas siūlyti kolegas Advokato gar-

bės ženklo apdovanojimui gauti paskelbtas 2014 

m. lakričio 11 d.
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ii AdvokAtų tArybos sprendimų grupė  
1.4.4 reguliaciniai aDvokaTų Tarybos sprenDimai –  
pokyčiai siekianT Tvarkos ir paTogumo  
asociaciJos nariams

2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu patvirtintame Lietuvos 

advokatūros Advokatų tarybos darbo reglamente nusta-

tyta, kad Advokatų taryba priima dviejų tipų norminius 

teisės aktus – bendro pobūdžio (vieši) ir individualaus 

pobūdžio (nevieši, protokoliniai). Ataskaitiniu laikotar-

piu nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. vasario 1 d. 

buvo priimti šie reguliacinio pobūdžio dokumentai:

2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas „Dėl doku-

mentų ir informacijos apie Lietuvos advokatūros 

veiklą teikimo Lietuvos advokatūros nariams tvar-

kos aprašo patvirtinimo“. Teisės aktas priimtas siekiant 

supažindinti asociacijos narius su oficialios Lietuvos 

advokatūros informacijos teikimo kanalais, kuriais pla-

tinama advokatūros veiklos informacija. Sprendimu taip 

pat nustatyti advokatūroje gautų prašymų nagrinėjimo 

terminai, sureguliuotas Lietuvos advokatūros dokumentų 

teikimas asociacijos nariams. Iki tol išorinė komunikaci-

ja su advokatūros nariais teikiant jiems informaciją ar 

tenkinant jų prašymus pateikti dokumentus nebuvo re-

glementuota. Pažymėtina, kad tais atvejais, kai Lietuvos 

advokatūros iniciatyva asociacijos narys nėra supažindi-

namas su informacija ir/ ar dokumentais tvarkos apraše 

nustatytais būdais, jis gali susipažinti su dokumentais 

(gauti jų kopijas) ar gauti informaciją pateikęs advoka-

tūrai rašytinį prašymą. Prašyme turi būti nurodytas kon-

kretus dokumentas, su kuriuo norima susipažinti (kurio 

kopiją norima gauti), bei konkreti informacija, kurią no-

rima gauti, susipažinimo su dokumentais ar informacijos 

gavimo tikslas bei įsipareigojimas informacijos ir doku-

mentų neatskleisti tretiesiems asmenims. Prašymas gali 

būti pateikiamas paštu, elektroniniu paštu (adresu la@

advoco.lt) arba faksu. Su dokumentais nariai gali susi-

pažinti ir advokatūros patalpose, dalyvaujant paskirtam 

atsakingam darbuotojui. Prieš pateikiant susipažinti do-

kumentus, atsakingas darbuotojas turi teisę paprašyti na-

rio pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei 

paprašyti pasirašyti įsipareigojimą neviešinti dokumentų 

turinio, jei dokumentas nėra viešas. Susipažindamas su 

dokumentais asociacijos narys neturi teisės pateiktų do-

kumentų, ar jų kopijų dauginti, skenuoti, fotografuoti ar 

kokias nors kitais būdais kopijuoti, jeigu tam nėra gavęs 

atskiro rašytinio Lietuvos advokatūros sutikimo, taip pat 

neturi teisės Dokumentų išsinešti iš Advokatūros patalpų.

Nustatyta tvarka taikoma Advokatų tarybai kaip as-

mens duomenų valdytojui, kuris tvarko asmens duome-

nis, vidaus administravimo tikslais, t. y. veikloje, kuria 

užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkci-

onavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, 

turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir 

naudojimas, raštvedybos tvarkymas, kt.) – ji įpareigoja 

Lietuvos advokatūros administraciją kruopščiai, rūpes-

tingai ir atidžiai nagrinėti su informavimu susijusius 

prašymus, o prieš pateikiant atsakymą su prašoma infor-

macija tiek įprastu paštu, tiek elektroniniu būdu įsitikinti, 

kad teikiama adekvataus turinio ir apimties informacija. 

Taip veiksmingai užtikrinamas konfidencialios informa-

cijos saugojimas.

Pažymėtina, kad reglamentuodama susipažinimą su 

dokumentais, Advokatų taryba siekė savivaldos organo 

ir asocicacijos narių lygiateisiškumo, todėl nusistatė pra-

šymų dėl informacijos ar dokumentų teikimo nagrinėji-

mo terminus, įsipareigojo atsisakymo atvejais pranešti 

sprendimo motyvus, bei nurodė baigtinį pagrindų, kuo-

met atsisakoma teikti informaciją arba dokumentus, są-

rašą. Atkreiptinas dėmesys, kad priimtas tvarkos aprašas 

netaikomas susipažinti su advokatų ir advokatų padėjėjų 

drausmės bylų medžiaga. Drausmės bylos medžiagos vie-

šinimą reglamentuoja Advokatų drausmės bylų nagrinė-

jimo tvarkos aprašas.

2014 m. spalio 9 d. sprendimas „Dėl įrašymo į Lie-

tuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, įrašymo į 

Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą bei teisės verstis 

advokato ar advokato padėjėjo veikla įgijimo“. Tei-

sės aktas priimtas siekiant mažinti biurokratinę naštą ir 

optimizuoti Lietuvos advokatūros administracijos darbo 

krūvį, taip pat sudarant sąlygas advokatams ir advokatų 

padėjėjams sau patogiu laiku pradėti/ keisti/ baigti/ at-

naujinti profesinę karjerą Lietuvos advokatūroje. Advoka-

tų taryba nusprendė, jog asmens prašyme įrašyti jį į Lie-

tuvos praktikuojančių advokatų sąrašą turi būti nurodyta 

vertimosi advokato veikla pradžios data. Ši data turi būti 

vėlesnė nei Advokatų tarybos posėdžio, kuriame prašy-

mas bus svarstomas, diena. Reikalavimas įrašyti vertimo-

si advokatu datą imperatyvus – jis taikomas nuo 2014 m. 

gruodžio 1 d. Prašyme nenurodžius vertimosi advokato 

veikla pradžios datos asmens prašymas nesvarstomas. 

Advokatų tarybai priėmus sprendimą tenkinti asmens 

prašymą įrašyti jį į Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašą, toks asmuo privalo užtikrinti, kad nuo Advokatų 

tarybos sprendime nurodytos vertimosi advokato veikla 
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pradžios jis laikysis LR advokatūros įstatymo 43 straips-

nio 1 dalyje numatytų apribojimų – atlikdamas profesi-

nes pareigas nedalyvaus žvalgybos ir (ar) kriminalinės 

žvalgybos veikloje, nedirbs ir neis kitų mokamų pareigų, 

išskyrus darbą Lietuvos advokatūroje ir mokslinę, kūry-

binę ar pedagoginę veiklą, bei kitą Advokatūros įstatymu 

leistiną teisinio pobūdžio veiklą. Sprendimo nuostatos 

taikomos ir advokato padėjėjams.

advokatų taryba primena, kad teisės verstis advokato veikla liudijimai išduodami per 10 dienų nuo spren-
dimo įrašyti advokatą į lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą priėmimo. advokatai per 5 darbo dienas 
nuo teisės verstis advokato veikla liudijimo išdavimo dienos privalo Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti 
prašymą įregistruoti juos į mokesčių mokėtojų registrą.

planuojama naujoVė.   2014 m. sausio 28 d. Vyriausybės posėdyje priimtas nutarimas, kuriuo pritarta 
advokatūros įstatymo 17, 22 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, kuriam pritarė advokatų tary-
ba, palaikydama Teisingumo ir Ūkio ministerijų siekį supaprastinti teisės verstis advokato praktika įgijimo 
procedūrą atsisakant perteklinių dokumentų. įstatymo projektu siūlyta įtvirtinti advokato pažymėjimą kaip 
vienintelį dokumentą, patvirtinantį teisę verstis advokato veikla. Šiuo metu galiojanti tvarka numato, kad 
advokatui išduodamas tiek advokato pažymėjimas, tiek teisės verstis advokato veikla liudijimas. pastarojo 
dokumento išdavimo diena laikoma advokato teisės verstis advokato veikla suteikimo diena. jei pataisoms 
būtų pritarta seime, įvertinus plastikinio pažymėjimo užsakymo, gamybos bei pristatymo lietuvos advokatū-
rai terminus iki 10 darbo dienų būtų ilginamas advokato pažymėjimo išdavimo terminas. įstatymo projektu 
taip pat siekta supaprastinti reikalavimus advokato darbo vietai – siūlyta įstatyme įtvirtinti bendruosius rei-
kalavimus, o advokatų tarybai palikti teisę nustatyti pavyzdinius reikalavimus. savo ruožtu advokatų taryba 
prašė palikti dabartinio įstatyminio reguliavimo formuluotę, pagal kurią lietuvos advokatūros savivaldos 
organo nustatyti reikalavimai advokato darbo vietai yra imperatyvaus pobūdžio.

2014 m. spalio 9 d. sprendimas „Dėl advokatų (advo-

katų padėjėjų) susitikimų su suimtais ginamaisiais“. 

Sprendimas priimtas siekiant išspręsti esminiams gyny-

bos principams prieštaraujančias žinybinio reguliavimo 

spragas. Juo Advokatų taryba atkreipia Lietuvos advo-

katūros narių dėmesį, kad kardomojo kalinimo vietose 

gynėjai turėtų lankytis turėdami teisinių paslaugų sutar-

tis su suimtuoju ar jo pavedimu su kitais asmenimis dėl 

suimtojo gynimo ikiteisminiame tyrime ar teisme arba 

esant Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) 

tarnybos sprendimui paskirti advokatą (advokato padė-

jėją) suimtojo gynėju. Apie tokį faktą Advokatų taryba 

advokatams (advokato padėjėjams) pasiūlė informuoti 

ikiteisminio tyrimo instituciją ar teismą, kurių žinioje yra 

suimtojo baudžiamoji byla. Atkreipiamas dėmesys, kad 

advokatų (advokato padėjėjų) lankymasis tardymo izo-

liatoriuose nesant sudarytos teisinių paslaugų sutarties 

su suimtuoju ar jo pavedimu kitais asmenimis dėl suim-

tojo gynimo ikiteisminiame tyrime ar teisme arba nesant 

VGTP tarnybos sprendimo paskirti advokatą (advokato 

padėjėją) suimtojo gynėju, gali būti įvertintas kaip advo-

kato veiklos pažeidimas, užtraukiantis drausminę atsa-

komybę. Daugiau šiuo klausimu informacijos rasite 1.5. 

skyriuje Socialinė partnerystė ir institucinis bendradar-

biavimas (žr. poskyrius apie bendradarbiavimą su Kalėji-

mų departamentu, Seimo kontrolierių įstaiga).

2015 m. sausio 8 d. sprendimas „Dėl asmenų informa-

vimo elektroniniu paštu tvarkos“. Savo veiklą grįsdama 

efektyvumo ir ekonomiškumo principais bei siekdama už-

tikrinti asociacijos narių, advokato padėjėjų, Europos Są-

jungos valstybių narių teisininkų, teikiančių nuolatines 

teisines paslaugas Lietuvos Respublikoje bei kitų asmenų, 

kurie kreipiasi į Lietuvos advokatūrą, informavimą bei ap-

tarnavimą laiku, Lietuvos advokatūros Advokatų taryba 

patvirtino Asmenų informavimo elektroniniu paštu tvar-

ką. Minėtas sprendimas numato, jog nuo šiol pagrindiniu 

asmenų informavimo būdu pasirenkamas asmenų infor-

mavimas elektroniniais laiškais. Advokatai bei advokatų 

padėjėjai šiuo sprendimu yra įpareigoti pranešti Lietuvos 

advokatūrai savo oficialų galiojantį elektroninio pašto 

adresą, kuriuo išsiųsta informacija bus laikoma tinkamai 

įteikta elektroninio laiško gavėjui, išskyrus tuos atvejus, 

kai Lietuvos Respublikos teisės aktai, Lietuvos advokatū-

ros įstatai ar Lietuvos advokatūros visuotinio advokatų 

susirinkimo sprendimai numato kitą imperatyvų asme-

nų informavimo būdą. Pagal nustatytą tvarką įteikiant 

asmeniui dokumentų kopijas ar suteikiant informaciją 

elektroniniu paštu, dokumento įteikimo ar informacijos 

suteikimo asmeniui diena bus laikoma po elektroninio 

laiško išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Oficialiu 

elektroninio pašto aresu laikomi į Lietuvos advokatūros 

duomenų bazę įtraukti asmenų elektroninio pašto adresai.
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1.4.5  reviziniai ir mokesTinio pobūDžio  
aDvokaTų Tarybos sprenDimai – visuoTinio  
aDvokaTų susirinkimo valios įgyvenDinimas

2014 m. birželio 16 d. Advokatų taryba svarstė klau-

simą dėl Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos są-

matos/ įsipareigojimų ir finansinės būklės. Advokatų 

tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė supažindino tarybos na-

rius su Lietuvos advokatūros finansiniais srautais ir prista-

tė Visuotiniame advokatų susirinkime patvirtintos sąmatos 

vykdymo ataskaitą 2014 m. gegužės 31 dienai – konstatuota, 

kad Lietuvos advokatūros laikotarpio išlaidos viršija nau-

jai patvirtintą sąmatą beveik pusantro mėnesio reikmėms 

skiriama suma. Detaliai analizuodama finansinę situaciją 

Advokatų taryba peržiūrėjo administracijos darbuotojų ska-

tinimo priemones, ieškojo kitų taupymo rezervų ir efektyvių 

kontrolės instrumentų, kad įgyvendintų Visuotinio advoka-

tų susirinkimo valią ir finansinius sprendimus.

2014 m. rugpjūčio 21 d. Advokatų taryba svarstė 

klausimą dėl bylų viršelių, kvitų knygelių ir kitos 

spausdintos medžiagos. Advokatų tarybos narių bal-

sų dauguma priimtu sprendimu įvesti užmokestį, kuris 

kompensuotų advokatūros išlaidas, siekiama neviršyti 

Visuotiniame advokatų susirinkime patvirtintų leidybai 

skirtų metinių išlaidų.

Advokatų tarybos posėdyje buvo nustatyti šie įkainiai:

dokumentas

įkainis iki 

2014-12-31 

(lt)

įkainis nuo 

2015-01-01  

(€)

Orderių knygelė 14 4

Kvitų knygelė 14 4

Bylos viršelis 0,9 0,25

Užmokestis pradėtas taikyti nuo 2014 m. spalio 1 d.

2014 m. lapkričio 20 d. siekdama padidinti veiklos 

skaidrumą po ilgų diskusijų Advokatų taryba bendru su-

tarimu priėmė sprendimą pavesti Revizijos komisijai at-

likti 2013 m. veiklos auditą, kuriuo bus išanalizuota 2013 

metų veikla ir sprendimai.

2015 m. sausio 8 d. siekiant skaidraus Lietuvos advo-

katūros finansinių išteklių naudojimo, taip pat turint 

tikslą padidinti organizuojamų seminarų skaičių nevirši-

jant Visuotiniame advokatų susirinkime patvirtintos są-

matos Advokatų taryba priėmė sprendimą „Dėl 2015 m. 

kvalifikacijos kėlimo seminarų lektorių atlyginimo 

įkainių aprašo patvirtinimo“, kuriuo įtvirtinta Lietuvos 

advokatūros mokymo centre dėstantiems lektoriams mo-

kamų honorarų diferianciacija, atsižvelgiant į jų akade-

minį laipsnį, pedagoginę patirtį bei patiriamas sąnaudas 

parengiant užsakytos tematikos lekcijas.

1.4.6 aTleiDimo nuo įmokų sTaTisTika

2013 m. balandžio 12 d. Visuotinio advokatų susirinkimo 

sprendimas atleisti advokatūros bendruomenės narius 

nuo įmokos advokatūrai mokėjimo arba sumažinti ją 50 

proc. per kalendorinius metus nuo 2014 m. sausio 4 d. iki 

2015 m. sausio 2 d. pagal automatiniu būdu iš duomenų 

bazės gautus duomenis taikomas:

•	 vyresniems nei 70 metų advokatams – 12 asmenų, iš jų 

ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 

2015 m. vasario 1 d. Advokatų taryboje papildomai na-

grinėjant prašymą ir situacijos aplinkybes – 1 asmeniui;

•	 advokatams, praktikuojantiems ilgiau nei 40 metų – 0 

asmenų;

•	 advokatams/ advokato padėjėjams iki vaikui sueis vie-

neri merai – 87 asmenims;

•	 advokatams, praktikuojantiems ilgiau nei 30 metų – 

4 asmenims, iš jų ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 

m. balandžio 1 d. iki 2015 m. vasario 1 d. Advokatų 

taryboje papildomai nagrinėjant prašymą ir situacijos 

aplinkybes – 1 asmeniui;

•	 nėščioms advokatėms (advokato padėjėjoms) likus 2 

mėn. iki gimdymo ir 2 mėn. po gimdymo – 25 asmenims;

•	 advokatams (advokato padėjėjams), auginantiems 

vaiką nuo vienerių iki trejų metų – 208 asmenims; 

•	 advokatams (advokato padėjėjams), auginantiems tris 

ir daugiau nepilnamečių vaikų – 81 asmeniui; bendrai 

iš šios ir prieš tai paminėtos kategorijos ataskaitiniu 

laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. va-

sario 1 d. Advokatų taryboje papildomai nagrinėjant 

prašymą ir situacijos aplinkybes – 16 asmenų;

•	 advokatams (advokato padėjėjams), auginantiems ne-

įgalų vaiką – 10 asmenų;

•	 advokatams, kurių darbingumo lygis buvo 50 ir ma-

žiau procentų – 17 asmenų;

•	 advokato padėjėjams Lietuvos advokatūros funkcijoms 
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atlikti – 4 asmenims;

•	 advokatams, išrinktiems ar paskir-

tiems į Lietuvos advokatūros orga-

nus – 19 asmenų;

•	 Lietuvoje praktikuojantiems advoka-

tams kitais pagrindais (dėl ligos, dėl 

nelaimingo atsitikimo ir pan.) Advo-

katų tarybos sprendimu – 7 asme-

nims; iš jų ataskaitiniu laikotarpiu 

nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 

2015 m. vasario 1 d. Advokatų taryboje papildomai 

nagrinėjant prašymą ir situacijos aplinkybes – 6 as-

menims;

Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 

2015 m. vasario 1 d. Advokatų taryboje papildomai nagri-

nėjant prašymą ir situacijos aplinkybes 1 asmeniui įmokų 

mokėjimas atidėtas iki konkrečios datos.

2013 m. balandžio 12 d. Visuotinio 

advokatų susirinkimo sprendimas 

taip pat numatė, kad sukauptų įmokų 

sąskaita skiriama vienkartinė pašal-

pa advokatui išsibraukiant iš Lietu-

vos praktikuojančių advokatų sąrašo 

ar advokatui mirus – jo šeimai (su-

tuoktiniui ir vaikams). Pašalpos dydis 

priklauso nuo advokato veiklos stažo:

•	 nuo 1 iki 5 metų – 1000 litų; 

•	 nuo 5 iki 10 metų – 2500 litų; 

•	 nuo 10 iki 20 metų – 3500 litų; 

•	 nuo 20 iki 40 metų – 5000 litų; 

•	 virš 40 metų – 10000 litų.

Per kalendorinius metus (nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 

m. sausio 1 d.) Advokatų taryba išmokas skyrė šiam as-

menų skaičiui:

Turintys profesinės veiklos stažą

nuo 1 iki 5 metų nuo 5 iki 10 metų nuo 10 iki 20 metų nuo 20 iki 40 metų per 40 metų

7 9 10 2 2

advokatams taip pat pri-
mintina, kad nuo 2014 m. 
spalio 1 d. automatiškai pa-
didėjo privalomo sveikatos 
draudimo (psd) įmoka, nes 
iki 1035 litų buvo pakeltas 
minimalios mėnesio algos 
(mma) dydis.

Palyginti, ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 

1 d. iki 2015 m. vasario 1 d. šie duomenys pasiskirsto taip 

(atkreiptinas dėmesys, kad žemiau pateikiamoje lentelėje 

papildomai prisideda 2015 m. sausio mėnesio išmokas 

gavusių asmenų skaičius, o gavusių išmokas nuo 2014 m. 

balandžio 1 d. asmenų skaičius kartojasi):

Turintys profesinės veiklos stažą

nuo 1 iki 5 metų nuo 5 iki 10 metų nuo 10 iki 20 metų nuo 20 iki 40 metų per 40 metų

7 6 8 2 2

1.4.7 aDvokaTų Tarybos pirmininko  
aDminisTraciniai sprenDimai

aDminisTraciniai 
sprenDimai – racio
naliai žmogiškųJų, 
maTerialinių ir 
elekTroninių išTeklių 
valDymo poliTikai 
įgyvenDinTi
Per ataskaitinį laikotarpį (konkre-

čiau nuo 2014 m. gegužės 19 d. 

iki 2014 m. gruodžio 31 d.) Advo-

katų tarybos pirmininkas kaip 

administracijos vadovas priėmė 

164 įsakymus, iš jų – 65 įsakymai 

buvo skirti Advokatų savivaldą 

a p t a r n a u j a n č i o s  L i e t u v o s 

advokatūros administracijos 

darbo kokybei gerinti (veiklos 

įsakymai).

2014 m. spAlio 6 d. pri-
imtAs lietuvos Advo-
kAtūros sekretorius 
AdvokAtAs dr. Audrius 
bitinAs.

išsilAvinimAs:
1992 m. – Anykščių J. Biliūno 

vidurinė mokykla (apdovanotas 

sidabro medaliu)

1998 m. – Vilniaus universite-

tas, Teisės fakultetas, teisininko 

kvalifikacija (bakalauras ir ma-

gistras)

1997 m. – Jean Moulin Lyon III 

Universiteto Teisės fakultetas 

Lijone (Prancūzija), studijų di-

plomas
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2004 m. – Prancūzijos aukštųjų socialinės apsaugos stu-

dijų centras (EN3S) St. Etienne, specializuotų socialinio 

draudimo įstaigų vadybos diplomas

2008 m. gegužės 21 d. – socialinių mokslų daktaras.

dArbo pAtirtis:
1996–1997 m. Teisinių paslaugų UAB „Egirona“: teisinin-

kas

1997–2001 m. AB „Lietuvos telekomas“: teisininkas, sky-

riaus vedėjas

2001–2008 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:  

Teisės skyriaus vedėjas

2006–2014 m. Mykolo Romerio universitetas

Nuo 2014 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas

2011–2013 m. XV-osios ir XVI-osios Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo viceministras

Nuo 2012 m. Lietuvos Nacionalinės UNESCO komisijos 

narys

2008–2011 ir nuo 2013 m. Advokatų Vilio ir partnerių 

kontora AVIP, Advokato Justino Usonio kontora; advoka-

tas.

speciAlizAcijA: socialinio draudimo, verslo, darbo tei-

sė.

AkAdeminiAi interesAi: publikacijų ir monografijų 

vadybos, socialinio draudimo, pensijų sistemų, darbo san-

tykių, advokatūros temomis autorius.

Lietuvos advokatūros sekretorius parengė Lietuvos 

advokatūros vidaus darbo tvarkos taisykles, kurios 

patvirtintos 2014 m. gruodžio 18 d. Advokatų tarybos 

pirmininko įsakymu Nr. 175 – jomis sureguliuota admi-

nistracijos darbuotojų veikla tokiose srityse kaip darbo ir 

darbo poilsio laikas, atostogų planavimas, darbo užmo-

kesčio gavimas, tarnybinės komandiruotės, ekstremalios 

situacijos. Dokumente apibrėžtos tiek darbdavio, tiek dar-

buotojo teisės ir pareigos, nustatytos vidaus darbo tvarkos 

taisyklės.

Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 1 d. 

iki 2015 m. vasario 1 d. iš Lietuvos advokatūros admi-

nistracijos buvo atleisti 7 asmenys (įskaitant praėjusios 

kadencijos Advokatų tarybos pirmininką ir pirmininko 

pavaduotoją), priimti 6 asmenys (įskaitant dabartinės 

kadencijos Advokatų tarybos pirmininką). Lietuvos advo-

katūros administracijos aparate ilgiausiai dirbantis dar-

buotojas dirba nuo 1986 metų, jauniausia darbuotoja yra 

gimusi 1988 m. Iš viso Lietuvos advokatūros savivaldos 

organus – Advokatų tarybą, Advokatų garbės teismą – bei 

2919 Lietuvos advokatūros bendruomenei priklausančių 

asmenų aptarnauja 15 darbuotojų (įskaitant Advokatų ta-

rybos pirmininką, Lietuvos advokatūros sekretorių, refe-

rentus-teisininkus, vyriausiąją finansininkę ir buhalterę, 

konsultantą, referentus – projektų vadovą ir patarėją ry-

šiams su visuomene, ūkvedį-vairuotoją, raštinės vedėją 

ir raštinės referentes). Su visais darbuotojais pasirašytos 

konfidencialios informacijos saugojimo sutartys.

palygInTI:  viešai skelbiamais rekvizitai.lt duo-
menimis, lietuvos antstolių rūmuose dirba – 9 
darbuotojai. numatytas antstolių skaičius lietu-
voje – 133, dirba pagal šią profesiją – 126. apie 
kandidatus į antstolius ir antstolių padėjėjus vie-
šai prieinamų statistinių duomenų nėra.
lietuvos notarų rūmuose dirba – 14 darbuotojų. 
maksimalus galimas notarų skaičius – 133, dir-
bančių – 126. apie notarų padėjėjus viešai priei-
namų statistinių duomenų nėra.
nacionalinėje teismų administracijoje dirba – 97 
darbuotojai. lietuvoje teisėjų yra 779.

Darbo užduotys darbuotojams skiriamos savaitinio 

pasitarimo metu, kuris vyksta pirmadieniais. Jo metu 

kiekvienas darbuotojas pristato savo savaitės užduotis, 

pakomentuoja praėjusios savaitės rezultatus. Taip užti-

krinama vidinė komunikacija. Šiuos pasitarimus protoko-

luoja ir Advokatų tarybos pirmininko pavedimų kontrolę 

vykdo Lietuvos advokatūros sekretorius.

Siekiant poveikį turinčio tarptautinės patirties prista-

tymo ir gerosios praktikos sklaidos įvestas privalomas 

komandiruočių ataskaitų teikimas.

Vykdant Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 

pirmųjų dvejų metų (2014–2016) veiklos planą pradėta 

aktyviai vykdyti teisės aktų stebėsenos sistema. 

Advokatūrai, advokatams bei advokatų padėjėjams 

aktualių įstatymų, jų projektų, kitų norminių teisės aktų 

monitoringas vykdomas atsakingiems darbuotojams 

kasdien tikrinant ir analizuojant naujausią informaciją 

interneto svetainių www.lrs.lt ir www.lrv.lt duomenų ba-

zėse.

Stebint Seime ar valstybės ir savivaldybių instituci-

jose įregistruotus teisės aktų projektus, siekiama akty-

viai dalyvauti teisėkūros procese, teikiant pastabas ir 

pasiūlymus bei dalyvaujant pasitarimuose dėl įregis-

truoto teisės akto projekto. Įvesta monitoringo sistema 

pasiteisino – net du kartus buvo sustabdytas įstatymų 

leidėjo bandymas keisti Advokatūros įstatymo 7 straips-

nį, kuriuo siekiama papildyti sąrašą asmenų, turinčių 

teisę tapti advokatais nelaikius advokatų kvalifikacinio 

egzamino.
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advokatų tarybos pirmininko argumentai įtikino 
seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narius ne-
pritarti advokatūros įstatymo 7 straipsnio pataisai

2014 m. birželio 25 d. seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komitete buvo svarstomas advokatūros įstatymo 
7 straipsnio pakeitimo projektas. posėdyje 
lietuvos advokatūros interesams atstovavo 
advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė. jis 
pranešė, kad lietuvos advokatūra su pateiktu pro-
jektu nesutinka ir prašė seimo Teisės ir teisėtvar-
kos komiteto projektą atmesti. advokatų tarybos 
pirmininkas Ignas Vėgėlė atkreipė dėmesį, kad 
sumažinus advokatams keliamus reikalavimus 
nebus užtikrinta tinkama asmenų, kurių intere-
sus gins ir atstovaus nepakankamos kvalifikacijos 
advokatai, teisių apsauga. atkreiptas dėmesys, 
kad lietuvoje advokatų skaičius visiškai atitinka 
panašaus dydžio europos valstybėse esantį, todėl 
nepagrįsta teigti, kad ši pataisa būtina dėl neva 
per mažo advokatų skaičiaus lietuvoje. po svars-
tymo Teisės ir teisėtvarkos komitetas nusprendė 
šį teisės akto projektą atmesti.

Politikams nepritarus Seimo Teisės ir teisėtvarkos komi-

teto išvadai, minėtas Advokatūros įstatymo pakeitimo 

projektas grąžintas svarstymui į Valstybės valdymo ir sa-

vivaldybių komitetą. Antrą kartą Lietuvos advokatūros ne-

pageidaujamai pataisai užkirstas kelias tik gavus stebėse-

nos rezultatus apie Seimo komitetų posėdžių darbotvarkes.

Lietuvos advokatūros administracijos vadovai, norė-

dami efektyvinti administracijos darbuotojų darbą bei 

taupyti lėšas, itin didžiulį dėmesį pradėjo skirti esamoms 

bei naujai sudaromoms sutartims. Sutartys su ilgalaikiais 

partneriais nuolat peržiūrimos, vedamos derybos dėl pa-

lankesnių sąlygų ir tolimesnio bendradarbiavimo. Atsi-

radus poreikiui naujai paslaugai ar prekei įsigyti, 

pradėtos vykdyti apklausos.

Apklausos vykdomos surenkant pasiūlymus iš įmo-

nių, kurios teikia reikiamo pobūdžio paslaugas ar pre-

kes. Surinkti pasiūlymai analizuojami ir atrenkami norą 

bendradarbiauti išreiškę tiekėjai, pasiūlę savo paslaugas 

geriausiu kainos bei kokybės santykiu. Pasirinkus tiekėją, 

vedamos derybos ir pasirašoma ilgalaikė bendradarbia-

vimo sutartis.

Kaip vieną ryškiausių taupymo sprendimų galima nuro-

dyti apsirūpinimą kanceliarinėmis prekėmis – Lietuvos 

advokatūros turėta nuolaida siekė 10 proc. Pakeitus tiekėjus 

skirtingoms prekėms suteiktos nuolaidos nuo 15 iki 35 proc.

Kitas pavyzdys  – išlaidų už ryšio paslaugas 

mažinimas. 2014 m. sausio – rugpjūčio mėn. ryšio pas-

laugas teikė UAB „Omnitel“. Naudodamasi UAB „Omni-

tel“ paslaugomis, Lietuvos advokatūra už ryšio paslaugas 

kas mėnesį išleisdavo vidutiniškai 900 litų. Įvertinus kitų 

ryšio operatorių pateiktus siūlymus, buvo pasirašyta ry-

šio paslaugų teikimo sutartis su UAB „Bitė Lietuva“. Nuo 

2014 m. rugpjūčio 20 d. vidutinės mėnesio išlaidos už ry-

šio paslaugas sumažėjo 9 proc. ir sudaro 700 litų (apie 

200 eurų).

išlaidos už ryšio paslaugas 2014 metais
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gautų mokėjimų įskaitymo išlaidų dinamika per 2014 metus

seb swedbank Dnb Danske nordea
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2014 m. buvo vykdoma Lietuvoje veikiančių bankų 

teikiamų paslaugų vertinimo analizė. Bankai teikė 

siūlymus dėl kasdienės bankininkystės paslaugų Lietu-

vos advokatūrai ir  fiziniams asmenims advokatams bei 

advokatų padėjėjams. Priėmus optimalų siūlymą apie 50 

proc. sumažėjo piniginių lėšų administravimo ir vietinių 

pervedimų išlaidos.

Bankams už jų teikiamas paslaugas 2014 m. Lietuvos 

advokatūra sumokėjo per 13 tūkst. litų. Didžiąją šių išlaidų 

dalį sudarė į Lietuvos advokatūros einamąją sąskaitą per-

vestų lėšų administravimas. Iki 2014 m. rugsėjo mėn. nuo 

kiekvieno gauto mokėjimo asociacija mokėjo 1,4 litų įskai-

tymo mokestį. Ketvirtąjį metų ketvirtį mokėjimo pervedi-

mų ir lėšų įskaitymo mokesčiai buvo sumažinti 50 proc. 

Atlikus bankams sumokėtų išlaidų analizę, nustatyta, kad 

mėnesio išlaidos buvo sumažintos iki 850 litų (250 eurų).

Siekiant šiuolaikiškos reikalavimus atitinkančios aps-

kaitos sistemos sukūrimo, tvaraus buhalterijos darbo 

buvo įsigyta nauja buhalterinė programinė įranga, 

kuri visiškai tinka ne pelno siekiančių įmonių apskaitai 

tvarkyti. Dviejų darbo vietų programinės įrangos kaina 

su būtinais apskaitos moduliais siekė 7 tūkst. 568 litus 

55 centus. Programa padėjo laiku atlikti valiutų (iš litų į 

eurus) konvertavimą.

Ataskaitiniu laikotarpiu 2014 m. rugsėjo mėn. iš 

Infolex.lt duomenų bazės buvo perkelti Lietuvos 

advokatūroje turimi asociacijos narių elektroni-

nio pašto adresai. Vėliau duomenų bazė papildyta 

advokatų ir advokatų padėjėjų pateiktais kontaktiniais 

duomenimis.

Ataskaitiniu laikotarpiu pradėta diegti dokumen-

tų valdymo sistema. Planuojama, kad pirminiu etapu 

sistema turės gautų dokumentų, siunčiamų dokumentų, 

sutarčių, protokolų, įsakymų registrus. Registruose gali-

ma bus inicijuoti darbų eigą, skirtą perduoti dokumentą 

vykdyti arba susipažinti, automatiškai derinti (vizuoti), 

spausdinti pasirašyti. Darbuotojų patogumui bus galima 

turėti tarpusavio veiklų modulį, kai darbas apima kelių 

darbuotojų atsakomybės sritį, o vadovams – užduočių 

vykdymo kontrolės modulį. Ateityje planuojama plėsti 

informacinių technologijų taikymą Lietuvos advokatū-

roje, tam panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšas ir siekti integruoti Lietuvos advokatūros 

informacinę sistemą su kitų institucijų informacinėmis 

sistemomis.

Advokatų tarybos pirmininkas organizavo nuola-

tinę Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos posėdžių 

sprendimų, įskaitant, bet neapsiribojant nutarimus dėl 

kvalifikacijos kėlimo balų kaupimo, medicininių pažy-

mėjimų apie sveikatos patikrinimą (forma 046a, patvir-

tinta Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministrų 2004 

m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-556/1R-181) bei įsiskoli-

nimo Lietuvos advokatūrai stebėseną. Asmenims, kurie 

nevykdė Advokatų tarybos įpareigojimo per nusta-
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tytą terminą pašalinti formaliuosius trūkumus, nuo 

2015 m. sausio 20 d. išsiųsti registruoti laiškai, prašant 

pateikti paaiškinimus, kodėl nepaisoma pareigų vykdy-

mo nustatytais terminais. Priėmus tvarką dėl asmenų 

informavimo elektroniniu paštu, tokie įpareigojimai (iš-

skyrus išimtinius atvejus) bus siunčiami skaitmeniniais 

komunikacijos kanalais.

aDminisTraciniai sprenDimai – 
paslaugiai ir skaiDriai profesinės 
veiklos kulTūrai kurTi
Siekiant tiek advokatūros nariams, tiek gyventojams pa-

lengvinti reikalingų Lietuvos advokatūros administracijos 

darbuotojų pasiekiamumą ir jų kontaktinių duomenų įsi-

minimą nuo 2014 m. birželio 1 d. standartizuoti Lietu-

vos advokatūros administracijos elektroninio pašto 

adresai. Įvestas standartas atitinka naudojamą daugely-

je institucijų ir organizacijų. Administracijos darbuotojų 

elektroninio pašto adresai sudaromi nevartojant lietuviš-

kų raidžių: vardas.pavardė@advoco.lt. 

•	 Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio 

pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. 

•	 Jei darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elek-

troninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos 

pavardės dalis.

Renkamų Lietuvos advokatūros savivaldos organų  – 

Advokatų tarybos, Advokatų garbės teismo, Revizijos 

komisijos – narių elektroninio pašto adresams įvestas 

standartas netaikomas. Jų kontaktinius duomenis rasite 

interneto svetainės skiltyse „Apie advokatūrą/ Administ-

racija ir kontaktai“ bei „Papildoma informacija/ Advoka-

tūros rekvizitai ir kontaktai“

Siekiant sudaryti patogaus aptarnavimo sąlygas 

Lietuvos advokatūroje (ir Tilto g. 17, ir Sporto g. 12 Vil-

niuje) pietų pertraukos metu nuo 2014 m. rugpjūčio 1 

d. įvedamas darbuotojo budėjimas – nuo 12.00 iki 13.00 

val. bus atsakoma į skambučius, priimami dokumentai. 

Tokia tvarka įtvirtinta Advokatų tarybos pirmininko 

įsakymu. Vis dėlto pageidaujant išsamios konsultaci-

jos, taip pat probleminiais atvejais abipusiai naudinga 

apsilankymą suderinti su atsakingu darbuotoju – taip 

bus išvengta atostogų, ligos ar darbo pertraukos veiksnių 

įtakos aptarnavimo kokybei.

Lietuvos advokatūra ir bendrovė „Perlo paslaugos“ 

2014 m. rugpjūčio 21 d. sudarė sutartį, pagal kurią Lietu-

vos advokatūros nariai įgijo teisę grynaisiais pinigais 

sumokėti nario įmokas ar įmoką už seminarus per 

loterijos „Perlas“ terminalus. Atsiskaitymo paslauga 

kainuoja 0,6 euro. Terminaluose mokant nario įmokas 

reikės nurodyti savo vardą, pavardę ir asmens kodą, at-

siskaitant už seminarus – dar ir seminaro kodą, kurį ter-

minalą aptarnaujantis darbuotojas įves į mokėjimo pa-

skirties eilutę. Atsiskaičiusieji turės teisę gauti mokėjimo 

priėmimo patvirtinimo dokumentą.

Siekiant užtikrinti sklandų aptarnavimą mokėjimo 

įstaiga atsiskaitymo procedūrą pradės nuskenuodama į 

atitinkamą aptarnavimo langą vedančią nuorodą (vadi-

namąjį barkodą). Norėdami atsiskaityti su Lietuvos advo-

katūra per loterijos „Perlas“ terminalus, būtinai turėkite 

su savimi (barkodų) paveikslėlius.

barkodas skirtas 

įmokai už nario 

mokestį

barkodas skirtas 

įmokai už seminarą

seminaro kodas yra sudaromas pagal jo datą. Šis 
kodas turi 7 dėmenis, pavyzdžiui, „s140507“, ku-
rių seka reiškia: „s“ – seminaras, „14“ – 2014 m., 
„05“ – gegužės mėnuo, „07“ – mėnesio diena. Tai-
gi įrašytas kodas „s140507“ reikštų, kad yra mo-
kama įmoka už 2014 m. gegužės 7 d. seminarą.

Sutartis tarp Lietuvos advokatūros ir bendrovės „Per-

lo paslaugos“ pasirašyta įgyvendinant Advokatų tarybos 

veiklos plane numatytą tikslą – kurti ir teikti paslaugas 

advokatams/ advokatų padėjėjams bei efektyvinti tokios 

pagalbos teikimą.

Lietuvos advokatūra ir akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“ 

2014 m. rugpjūčio 25 d. sudarė sutartį, pagal kurią Lietu-

vos advokatūros nariai įgijo teisę grynaisiais pinigais 

sumokėti nario įmokas ar įmoką už seminarus visuose 

pašto skyriuose ir „PayPost“ klientų aptarnavimo sky-

riuose. Mokant nario įmokas ar atsiskaitant už seminarus 

reikia užpildyti mokėjimo dokumentą – nurodyti savo vardą, 

pavardę ir už ką yra mokama. Paslaugos kaina – tai komisi-

nis atlyginimas, kuris galioja paslaugų teikimo dieną; jis yra 

skelbiamas interneto svetainėje www.post.lt (sutarties įsiga-

liojimo dieną buvo 0,87 Eur). Atsiskaičiusieji turi teisę gauti 

mokėjimo priėmimo patvirtinimo dokumentą.

Nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. vasario 1 d. Advo-

katų taryba gavo 4009 registruotus dokumentus – tai 846 

raštais mažiau nei 2013 m., bet 2007 dokumentais daugiau 

nei 2012 m. Išsiųsta iš viso 7105 raštai – tai 5916 raštų 

daugiau nei 2013 m. ir 5897 raštais daugiau nei 2012 m. 

Iš šio skaičiaus 1091 raštas buvo siųstas registruotu 

paštu.
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iii AdvokAtų tArybos sprendimų grupė  
1.4.8 pareiškėJų, siekiančių būTi pripažinTiems aDvoka
Tais, apTarnavimo sTaTisTika

Advokatų taryba ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. 

kovo 1 d. iki 2015 m. vasario 1 d. priėmė 119 sprendimų 

dėl pripažinimo advokatu ir įrašė pareiškėjus į Pripažintų 

advokatais asmenų sąrašą. Palyginti su tuo pačiu laiko-

tarpiu 2013–2014 m. advokatais buvo pripažinta 62 as-

menimis mažiau pareiškėjų.

Pažymėtina, kad sumažėjimą lėmė faktas, jog dau-

gelis pareiškėjų pasinaudojo nuo 2004 m. iki 2014 m. 

kovo 1 d. galiojusia LR advokatūros įstatyme įrašyta 

lengvata nelaikyti advokato kvalifikacinio egzamino, 

kuri buvo taikoma asmenims teisės krypties socialinių 

mokslų daktarams ar habilituotiems daktarams bei tei-

sėjams, kurie turėjo ne mažesnį kaip septynerių metų 

teisėjo darbo stažą. Prašymų pripažinti advokatu skai-

čius prieš pasikeičiant įstatymo normoms paskutiniais 

mėnesiais išaugo pateikiant net 30 prašymų per vieną 

mėnesį. Įsigaliojus 2014 m. kovo 1 d. Lietuvos Respu-

blikos advokatūros įstatymo 7 straipsnio 6 dalies ir 16 

straipsnio 4 dalies pakeitimams, jog tokie asmenys pri-

valo laikyti advokatų veiklos organizavimo egzaminą, 

Advokatų tarybai svarstyti teikiamų prašymų skaičius 

sumažėjo.

Nuo LR advokatūros įstatymo pasikeitimo, 17 preten-

dentų išlaikė advokatų veiklos organizavimo egzaminą 

ir šių pareiškėjų atžvilgiu buvo priimti sprendimai pri-

pažinti juos advokatais. Statistiškai šį skaičių sudarė: 1 

teisėjas, 2 teisės krypties socialinių mokslų daktarai ir 14 

prokurorų.

Dokumentų dideliam advokatų kiekiui siuntimo pa-

prastu paštu statistika:

•	 el.paštu dėl įsiskolinimo – 1500;

•	 paprastu paštu – 740;

•	 dėl žurnalo – 2600;

•	 dėl el. pašto – 1174.

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos advokatūra parengė 

atsakymus į paklausimus, susijusius su Lietuvos advo-

katūros nuomonės pareiškimu tam tikrais teisės aktų 

taikymo ir aiškinimo klausimais. Šie paklausimai buvo 

susiję su advokato veiklos principų taikymu konkrečio-

se situacijose (dėl kliento paslapties saugojimo, advokato 

nepriklausomumo, interesų konfliktų vengimo ir pan.), 

taip pat klausimai, susiję su advokato buhalterinės aps-

kaitos vedimu, advokatų veiklos dokumentų naudojimu, 

advokatų veiklos formomis, mirusio advokato dokumentų 

saugojimu ir pan.

Nuo 2014 m. balandžio 1 d. išduoti 159 advokato pa-

žymėjimai, 97 veiklos liudijmai.

Teisingumo ministras kartu su Advokatų tarybos 

pirmininku priėmė 100 advokatų priesaikas.
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1.4.9 pareiškėJų, siekiančių būTi  
įrašyTiems į prakTikuoJančių aDvokaTų  
sąrašą, apTarnavimo sTaTisTika

Į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą 2015 m sausio 

5 d. iš turimos duomenų bazės gautais duomenimis, buvo 

įrašyti 2073 praktikuojantys advokatai. Advokatų taryba 

ataskaitiniu laikotarpiu priėmė 116 sprendimų dėl įrašy-

mo į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą ir prak-

tikuojančių advokatų sąrašą papildė 116 naujų narių. 

Nauji advokatai dažniausiai rinkosi tarp advokatų popu-

liariausią individualios veiklos formą. Šią veiklos formą 

pasirinko net 106 į Praktikuojančių advokatų sąrašą būti 

įrašyti siekę advokatai.

Advokatai steigė naujas darbo vietas – advokatų kon-

toras. Iš viso įsteigta 19 naujų darbo vietų. Lietuvos advo-

katūros duomenimis, 54 advokatai sudarė išimtinių tei-

sinių paslaugų sutartis su kitais advokatais ar advokatų 

profesinėmis bendrijomis, 33 advokatai advokato veiklos 

aptarnavimui užtikrinti sudarė asociacijos sutartis su ki-

tais advokatais, kurie veikia individualiai ar partnerystės 

pagrindais, neįsteigę juridinio asmens.

Advokatai taip pat rinkosi veiklos formą, leidžiančią 

įsteigti juridinį asmenį – advokatų profesinę bendriją. To-

kių asmenų per visą laikotarpį buvo tik 2. Paminėtina, jog 

vienas iš jų advokatų profesinę bendriją įsteigė būdamas 

vienas steigėjas, pasinaudojęs pasikeitusio įstatymo suteik-

ta galimybe steigti juridinį asmenį esant vienam steigėjui. 

pasakoJa 
aDvokaTas 
ArnAs 
pAliukėnAs, 
vienas 
pirmųJų 
aDvokaTų 
lieTuvoJe, 
įsTeigusių 
vieno asmens 
profesinę 
benDriJą

Kokiais sprendimo 

pasinaudoti leidimu vienam asmeniui steigti profe-

sinę bendriją privalumais šiandien džiaugiatės?

Atsižvelgiant į Lietuvoje susiklosčiusią mokesčių admi-

nistravimo praktiką, drįsčiau teigti, kad įsteigus juridinį 

asmenį, atsiranda aiškesnės ribos trauktinų į veiklos 

sąnaudas išlaidų vertinime. Nors atskiros išlaidos, ku-

rios tiesiogiai susijusios su advokato profesine veikla, 

pvz. narystės advokatūroje mokestis ir panašios, vis 

dėlto traktuojamos kaip paties advokato individualios 

sąnaudos.

Kaip pasikeitė buhalterinės apskaitos, kitos doku-

mentacijos tvarkymas?

Mūsų bendrijos buhalterinę apskaitą tvarko tos srities 

profesionalai. Dėl pasikeitimų – viskas priklauso nuo to, 

ar advokatas, vykdydamas individualią veiklą, yra PVM 

mokėtojas. Jei taip, tuomet, tikėtina, ir jo įsteigta profesinė 

bendrija taip pat taps PVM mokėtoja. Tuo požiūriu aps-

kaita panaši, tačiau PVM deklaracijas individualią veiklą 

vykdantis advokatas teikti privalo vieną kartą per pus-

metį, o įsteigus juridinį asmenį – jau kas mėnesį. Taip pat 

reikia nepamiršti, kad įsteigus advokatų profesinę ben-

driją, atsiranda teisiniai santykiai tarp įsteigtos bendrijos 

ir advokato, nes, pvz., advokato honoraras yra mokamas 

iš bendrijos lėšų, o apmokestinamas – jau individualios 

veiklos pažymos pagrindu, t. y. pačiam advokatui vis tiek 

kyla pareiga pasirūpinti tuo, kad nuo gautos honoraro 

sumos būtų tinkamai apskaičiuotos ir sumokėtos teisės 

aktuose nustatytos GPM, VSD, PSD įmokos.

Kiek šiandien advokatų turi Jūsų įsteigta advokatų 

profesinė bendrija?

Jei kalbame tik apie advokatus (ne apie advokatų padėjė-

jus) – esame dviese.

Kodėl nelikote vienas?

Geroje komandoje visada geriau nei vienam. Tačiau tai 

tikrai nereiškia, kad sprendimas vienam įsteigti profesi-

nę bendriją nepasiteisino. Priešingai, esu tikras, kad tuo 

metu tokio sprendimo reikėjo. Tiesiog kiekvienu veiklos 

laikotarpiu reikia priimti sprendimus dėl veiklos kryp-

čių, komandos sudėties formavimo ir pan. Visada reikia 

stengtis nepaliaujamai ieškoti tam laikmečiui tinkamiau-

sio modelio. Advokato veikla yra kūrybiška, nes vienodų 

bylų nebūna. Taip pat ir su advokato veiklos forma. Mano 

manymu, tai – dinaminis, o ne statinis reiškinys. Ir čia 

taip pat turėtų atsirasti vietos kūrybiškam požiūriui.

Kokius sunkumus teko įveikti vienam pirmųjų, iš 

individualios veiklos, perorganizuojančiam veiklą į 

juridinį asmenį? 

Na, patys didžiausi sunkumai buvo susiję su oficialių 
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1.4.10 aDvokaTų Darbo vieTų regisTro  
Tvarkymo sTaTisTika

institucijų požiūriu, kuris, reikia pripažinti, daugiausiai 

formuojasi kitokių formų juridinių asmenų – pelno sie-

kiančių verslo subjektų steigimosi šviesoje. Kai tarp visų 

Lietuvoje steigiamų juridinių asmenų didžiausią dalį su-

daro būtent pastarieji, steigiant advokatų profesinę ben-

driją (ir dar vienam!) būna sudėtinga iš oficialių valstybi-

nių institucijų atstovų sulaukti operatyvių sprendimų, be 

kurių praktiškai neįmanoma užbaigti įsisteigimo proce-

dūrų, jau nekalbant apie įsiregistravimą PVM mokesčių 

mokėtojų registre. Aš esu optimistas ir tikiu, kad situacija, 

be abejo, keisis į gerąją pusę (o gal jau ir pasikeitė per 

tuos paskutinius 15 mėnesių nuo mūsų bendrijos įsistei-

gimo). O dėl tam tikrų nesusipratimų, manau, kalti ste-

reotipai. Jei kažkas (vedinas tų pačių stereotipų) instruk-

tuoja atsakingus mokesčių administratoriaus pareigūnus, 

kad jie jokiu būdu neįregistruotų į PVM mokėtojų registrą 

juridinių asmenų, jei juose pagal „Sodros“ duomenis nėra 

dirbančių, kas tiems pareigūnams belieka... Po ilgesnių 

diskusijų jie pripažįsta, kad Advokatų profesinė bendrija 

nėra UAB ir bendrija gali visiškai vykdyti teisės aktuose 

numatytą veiklą netgi neturint nė vieno darbuotojo, dir-

bančio pagal darbo sutartį

Kaip jau ir minėjau, iš esmės veiklos forma pasikeičia, 

tačiau gaunamas advokato honoraras ir toliau apmokes-

tinamas kaip ir iki bendrijos įsteigimo, bet pats honoraras 

jau gaunamas ne iš kliento tiesiogiai, o iš bendrijos. Tai-

gi, išorinė (santykiuose su klientais) veiklos forma pasi-

keičia, tačiau veikla pagal individualios veiklos pažymą 

(kaip pagrindas gauti honorarą) išlieka.

Ar tokį kelią rekomenduotumėte kitiems? Kodėl taip? 

Kodėl ne?

Apsisprendžiant, ar steigti profesinę bendriją, svarbiausia 

susižiūrėti finansinius srautus, t. y. gaunamas pagal indi-

vidualią veiklą pajamas, patiriamas išlaidas. Jei pajamų, 

gaunamų pagal individualios veiklos pažymą, apskaitą, 

apmokestinimą, galimas įtraukti veiklos sąnaudas regla-

mentuojantys teisės aktai iš esmės tenkina, nemanau, 

kad yra tikslinga kažką keisti ar steigti advokatų profesinę 

bendriją. Kiekvienas atvejis yra individualus. Kiekvienas 

advokatas, vykdydamas veiklą pagal individualios veiklos 

pažymą, gali savo veikloje, priklausomai nuo tos veiklos 

specifikos, patirti visiškai skirtingo pobūdžio išlaidas. Pri-

klausomai nuo to, ar minėtos išlaidos pasirinkus vienokią 

ar kitokią veiklos formą, mokesčių administratoriaus yra 

pripažįstamos veiklos sąnaudomis ir reikėtų apsipręsti 

dėl veiklos formos ateityje.

Ačiū už pasidalinimą patirtimi.

Kitas advokatas pasirašė steigimo sutartį su praktikuo-

jančiu advokatu.

Veiklos formą partnerystės pagrindais, neįsteigus juri-

dinio asmens, pasirinko 8 pradedantys praktikuoti advo-

katai. Jie pasirašė partnerystės sutartis su praktikuojan-

čiais advokatais, kurie keitė veiklos formą iš individualios 

veiklos į veiklą partnerystės pagrindais arba prisijungė 

prie jau sudarytos partnerystės sutarties su advokatais, 

kurie buvo pasirinkę šią veiklos formą.

Advokatų taryba veiklos ataskaitoje aprašomu laikotarpiu 

daug sprendimų priėmė dėl advokatų darbo vietų. Advo-

katai per nurodytą laikotarpį pateikė 206 prašymus dėl 

advokatų darbo vietos steigimo, pakeitimo ar papildomos 

darbo vietos įsteigimo; darbo vietos pavadinimo ar adreso 

keitimo ir veiklos formos pakeitimo.

Advokatų taryba priėmė sprendimus pakeisti veiklos 

formas net 62 praktikuojantiems advokatams. Šiuo metu 

vis daugiau advokato veiklą vykdo per advokatų profesi-

nes bendrijas. Todėl išaugo steigiamų advokatų profesinių 

bendrijų skaičius. Į šią veiklos formą iš kitų veiklos formų 

perėjo 22 praktikuojantys advokatai, 26 advokatai keitė 

veiklos formą, pateikdami prašymus tapti advokatais, vei-

kiančiais partnerystės pagrindais neįsteigus juridinio as-

mens ir 14 advokatų veiklos formą pakeitė pasirinkdami 

individualią veiklos formą.

Ataskaitiniu laikotarpiu Advokatų taryba priė-

mė sprendimus ir išnagrinėjo 123 pateiktus prašymus 

dėl pasikeitusios darbo vietos bei adreso pakeitimo. 

Buvo priimta 12 sprendimų leisti advokatams steigti 

papildomas darbo vietas, priimti 9 sprendimai dėl darbo 

vietos pavadinimo keitimo.

Per ataskaitinį laikotaprį laikytasi šios advokatų dar-

bo vietų tikrinimo praktikos: jeigu Lietuvos advokatūra 

gauna skundą iš pareiškėjų ar institucijos, jog neranda 

advokato darbo vietoje arba advokato nepasiekia kores-

pondencija, tuomet Lietuvos advokatūros darbuotojas 

vyksta patikrinti, ar yra darbo vieta, o neradus advokato 

įsteigtos darbo vietos surašomas Darbo vietos patikrini-

mo aktas ir susisiekiama su advokatu jam įteikiant akto 

nuorašą.
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2014 m. rugsėjo 4 d. susivienijo „TarK grunTe 
suTKIene“ ir „balTIc legal soluTIons lietu-
va“ komandos
advokatų taryba daug prašymų nagrinėjo, susijusių 
su advokatų kontoros „Tark grunte sutkiene“ plėtra, 
į jos gretas įsiliejus advokatų profesinės bendrijos 
„baltic legal solutions lietuva“ teisininkų komandai.
susijungimo sprendimas priimtas atsižvelgiant į 
didėjančius klientų poreikius ir siekiant teikti aukš-
čiausio lygio konsultacijas klientams lietuvoje ir 
užsienyje.
besijungiančios teisininkų komandos 2010–2014 
m. įgyvendino per 10 mlrd. litų vertės įmonių 
įsigijimų ir susijungimų sandorių, konsultavo 
klientus dėl daugiau kaip 20 mlrd. litų finansavimo 
susitarimų, šiuo metu teismuose veda per 1000 
bylų, kurių bendra vertė – apie 7 mlrd. litų.
Kontoros vadovaujančiąja partnere išrinkta „Tark 
grunte sutkiene“ seniūnė eugenija sutkienė, o 
„baltic legal solutions lietuva“ vadovas gintau-
tas bartkus išrinktas kontoros valdybos pirminin-
ku. advokatų kontora „Tark grunte sutkiene“ tapo 
viena didžiausių lietuvoje ir baltijos šalyse – joje 
dirba per 90 teisės specialistų, o per visas baltijos 
šalis šis skaičius viršys 150.

Primintina, kad Advokatų taryba prieš priimdama spren-

dimą dėl advokatų darbo vietų ar veiklos formos pakeiti-

mo, pirmiausia atkreipia dėmesį, ar advokatas vykdo savo 

pareigas: moka Visuotinio advokatų susirinkimo nustaty-

tus nario mokesčius, laiku pateikia galiojančią privalomą 

advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo poli-

so kopiją bei galiojantį sveikatos medicininį pažymėjimą.

Pažymėtina, jog Advokatų tarybai pradėjus minėtų 

advokato pareigų vykdymo priežiūrą, Advokatų tarybos 

pirmininkas įpareigojo Lietuvos advokatūros adminis-

tracijos darbuotojus patikrinti šiuos duomenis ir įtraukti 

patikros rezultatus į Advokatų tarybos posėdžiui paruo-

šiamą medžiagą, skirtą svarstyti advokatų prašymus dėl 

darbo vietų ar veiklos formų pakeitimo.

Advokatų taryba primena, jog advokatai privalo vyk-

dyti visas savo teises ir pareigas. Pažymėtina, kad Advo-

katų taryba, priimdama sprendimą dėl pasikeitusios 

darbo vietos ir pan., jo svarstymą atidės, jeigu advokatas 

nevykdo savo pareigų ir nustatys terminą, per kurį advo-

katas privalės įvykdyti neatliktas pareigas. Neįvykdžius 

Advokatų tarybos nurodymo, medžiaga dėl sprendimo 

priėmimo bus perduota Drausmės komitetui.

Visuotinio advokatų susirinkimo 2012 m. balan-
džio 20 d. patvirtintas advokatų drausmės bylų 
nagrinėjimo tvarkos aprašas numato, jog advo-
katų taryba sprendimą dėl drausmės bylos iškėli-
mo priima drausmės komiteto, atlikusio advokato 
veiksmų ar neveikimo, dėl kurių gali būti keliama 
drausmės byla, tyrimą, teikimu. bendru sutarimu 
drausmės komiteto pirmininko pareigoms advo-
katų taryba patvirtino advokatų garbės teismui 
sėkmingai vadovavusį advokatą, advokatų tarybos 
narį mindaugą Kukaitį. drausmės komiteto veiklos 
ataskaita pateikiama atskirame skyriuje.

Apibendrinant galima teigti, kad pagerintas darbo organiza-

vimas leido padidinti Advokatų tarybos darbo apimtis. Op-

timalus darbo ritmas buvo rastas atlikus didelių sąnaudų 

nereikalavusias organizacines permainas, po kurių vidu-

tiniškai per vieną Advokatų tarybos posėdį išnagrinėjama 

15–20 einamųjų klausimų priimant sprendimą; aptarnauja-

ma vidutiniškai iki 30 žmonių (advokatų, advokato padėjėjų, 

pareiškėjų, pretendentų į advokatus/ advokatų padėjėjus), 

perskaitoma ir aptariama iki 60 rašytinių dokumentų (įmo-

kų sumažinimo, paramos skyrimo prašymų, įtariamųjų są-

rašo pakeitimai, einamosios bylos, pareiškėjų skundai).

1.4.11 aDvokaTūros benDruomenės neTekTys

Per ataskaitinį laikotarpį buvo išbraukti 25 advoka-

tai (23 asmenimis mažiau nei ankstesniu ataskaitiniu 

laikotarpiu ir 16 asmenų mažiau nei 2012 m.), iš jų – su 9 

(1 asmeniu daugiau nei ankstesniu ataskaitiniu laikotar-

piu) atsisveikinta visam laikui.

Anapilin iškeliavo šie kolegos: A†A
Anicetas Antanas Karalevičius (1935–2014)

Vaidotas Jonas Braziūnas (1942–2014)

Danguolė Bajorinienė (1962–2014)

Marijonas Greičius (1973–2014)

Gintautas Lionginas Kiškis (1949–2014)

Vilhelmas Keliuotis (1958–2014)

Kęstutis Juozas Stungys (1940–2014)

Albertas Pocevičius (1962–2014)

Vilius Mulevičius (1949–2015).

Lietuvos advokatūra į amžinąjį poilsį palydėjo 2 advokato 

padėjėjus – ataskaitiniu laikotarpiu mirė Žanas Arsenijus 

Dzemido (1962–2014) ir Juozas Norkūnas (1946 – 2015).

Lietuvos advokatūrai buvo pranešta apie Pripažintų advo-

katų sąraše įrašytų, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu jau ne-

praktikavusių kolegų: Juozo Dėdino (1935–2015), Aleksandro 

Dubausko (1951–2014), Giršos Leichterio (1933–2014) mirtį.
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1.4.14 Drausmės bylų kėlimo sTaTisTika

1.4.12 laikino profesinės veiklos  
susTabDymo sTaTisTika

Per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 

2015 m. vasario1 d. pagal asmenų prašymus Advokatų 

tarybos sprendimu buvo sustabdyta 32 advokačių ir 13 

advokatų veikla.

1.4.13 sprenDimų Dėl asmens pripažinimo aDvoka
Tu panaikinimo ir laikino išbraukimo iš lieTuvos 
prakTikuoJančių aDvokaTų sąrašo sTaTisTika

Pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 23 straips-

nio 2 dalį, advokatas Lietuvos advokatūros sprendimu gali 

būti laikinai išbrauktas iš Lietuvos praktikuojančių advo-

katų sąrašo, jei jis yra įtariamas ar kaltinamas nusikals-

tamos veikos padarymu. 2015 m. vasario 1 d. duomeni-

mis, įtariami ar kaltinami nusikaltimų padarymu buvo 22 

advokatai ir 4 advokatų padėjėjai (palyginti 2013 m. – 25 

advokatams ir 9 advokatų padėjėjams), laikinai iki išnyks 

išbraukimo pagrindą sudariusios aplinkybės išbraukti 9 

advokatai ir 4 advokatų padėjėjai (palyginti 3 advokatai ir 4 

advokatų padėjėjai 2013 m.). Šios kadencijos Advokatų tary-

ba ataskaitiniu laikotarpiu 5 advokatų atžvilgiu taikė laikiną 

išbraukimą iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.

Ataskaitiniu laikotarpiu Advokatų taryba, atsižvelg-

dama į tai, kad 2 advokatų atžvilgiu įsiteisėjo apkaltina-

mieji nuosprendžiai ir tuo pagrindu jie prarado neprie-

kaištingą reputaciją, panaikino sprendimus dėl asmens 

pripažinimo advokatu ir tuo pagrindu šiuos asmenis 

išbraukė iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo. 

Išbraukti iš praktikuojančių advokatų sąrašo 

advokatai ir išbraukimo data

K. D. B. 2014-11-20

V. S. 2014-12-03

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 24 straips-

nis nustato, kad Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą 

bei jo pakeitimus Lietuvos advokatūros tinklalapyje inter-

nete skelbia Lietuvos advokatūra. To paties įstatymo 23 

straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad advokatas Lietuvos advo-

katūros sprendimu gali būti laikinai išbrauktas iš Lietu-

vos praktikuojančių advokatų sąrašo, jei jis yra įtariamas 

ar kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu. Laikinas 

išbraukimas galioja iki išnyks aplinkybės, sudarančios iš-

braukimo pagrindą. Tuo atveju, jeigu advokatas yra nu-

teisiamas už tyčinį nusikaltimą, Lietuvos advokatūra, va-

dovaudamasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 

13 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 23 straipsnio 1 dalies 2 

punkto nuostatomis, panaikina sprendimą pripažinti as-

menį advokatu ir išbraukia advokatą iš Lietuvos praktikuo-

jančių advokatų sąrašo. Tokios pačios teisės normos galioja 

ir advokatų padėjėjams (Lietuvos Respublikos advokatūros 

įstatymo 34 str. 2 d.).

Lietuvos advokatūros Advokatų taryba informavo teismus 

ir prokuratūrą, kad Advokatų tarybos sprendimu yra lai-

kinai išbraukti šie advokatai.

Laikinai išbraukti advokatai ir advokato padėjėjai; 

jų išbraukimo data:

Ž. A. 2014-06-16

D. B. 2014-05-13

V. K. 2014-11-20

V. K. 2014-06-16

K. Ž. 2014-09-18 (paties prašymu)

„nors kontrolė dažnai turi neigiamą reikšmę, 
tačiau geriau savivaldos kontrolė, negu kitų 
institucijų priežiūra. savivaldos aspektu verti-

nant, kontrolė įgyja kitą prasmę, ji padeda gerinti tei-
sinių paslaugų kokybę, ji būtina, kad advokato profe-
sija būtų siejama su aukščiausią kvalifikaciją turinčiais 
teisininkais“, 

 – saKė prof. dr. Ignas Vėgėlė. 
 

Advokatų taryba per ataskaitinius metus nuo 2014 m. ba-

landžio 1 d. iki 2015 m. vasario 1 d. iki gavo 200 skundų 

(76 skundais daugiau) dėl advokatų profesinės veiklos ir 

elgesio, iš kurių išnagrinėjo 170 skundų bei remdamasi 

jais iškėlė advokatams 26 drausmės bylas. Advokatų ta-

rybos nariai labiausiai nepakantūs buvo tokiems pažeidi-

mams kaip advokato nepriklausomumo principo ir inte-

resų konflikto vengimo bei konfidencialios informacijos 

atskleidimo pažeidimui, nebendradarbiavimo su advoka-
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tūra požymiams, netinkamo advokato vardo naudojimo, 

pareigos draustis civilinę atsakomybę bei advokatūrai per 

10 dienų pateikti draudimo polisą, pareigos kas 5 metus 

tikrintis sveikatą bei pateikti advokatūrai medicininę pa-

žymą, pareigos mokėti įmokas bendriems advokatūros 

reikalams bei Advokatų tarybos sprendimo dėl kvalifika-

cijos tobulinimo nevykdymo.

Nuo 2014 m. Advokatų taryba informuoja pa-

reiškėjus apie jų skundų nagrinėjimą Advokatų 

tarybos posėdyje.

asmens teisė būti informuotam yra funda-
mentali, nes nuo jos priklauso ir kitos tei-
sės – teisė būti išklausytam, išdėstyti savo 

poziciją.

 prof. dr. rImVydas norKus,   

 lIeTuVos auKŠČIausIojo  TeIsmo pIrmInInKas: 
 

Advokatų taryba pastebi, kad nemažėja gaunamų 

skundų ir keliamų drausmės bylų skaičius dėl advokatų 

netinkamai sudaromų teisinių paslaugų sutarčių bei įsi-

pareigojimų klientams netinkamo vykdymo. Taip pat dėl 

netinkamai ir nekvalifikuotai suteiktos valstybės garan-

tuojamos teisinės pagalbos.

Nemažėja, o tik daugėja skundų, kai pareiškėjai skun-

džia priešingos šalies advokatą dėl procesiniuose doku-

mentuose nurodytų aplinkybių ir informacijos viešinimo, 

dėl neva tai grubaus elgesio ar netgi šmeižto. Ir toliau 

gaunama skundų tiek iš klientų, tiek ir iš priešingos pu-

sės dėl nepalankaus teismo sprendimo bei dėl per didelių 

ar per mažų bylinėjimo išlaidų priteisimo. Nesumažėjo 

priekaištų ir iš teismų dėl advokatų neatvykimo į teismo 

posėdį, neįspėjant iš anksto, neatvykus be pateisinamos 

priežasties ir pan. 

Dažnai skundai teikiami, kai tarp pareiškėjo ir advoka-

to ar advokato padėjėjo susiklosto pareiškėjo netenkinan-

tys civiliniai teisiniai santykiai – Advokatų taryba tokiais 

atvejais drausmės bylų nekėlė, tačiau atkreipia advokatų 

dėmesį, jog advokato veiklai dėl jos specifikos taikytini 

griežtesni atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavi-

mai, todėl savo elgesiu advokatas turi nesudaryti pagrin-

do abejoti jo veiksmų teisėtumu bei etiškumu. Advokatas 

privalo laikytis teisinių ir moralinių įpareigojimų klientui, 

teismams ir kitoms institucijoms, advokato profesijai bei 

visuomenei. 

1.5 socialinė parTnerysTė ir insTiTucinis  
benDraDarbiavimas

Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 

2015 m. vasario 1 d.) Lietuvos advokatūros institucinis 

bendradarbiavimas vyko Advokatų tarybos pirmininkui 

ir sekretoriui inicijuojant susitikimus su Seimo nariais, 

ministrais, teismų pirmininkais, rengiant teisės aktų 

projektus ir (ar) teikiant pastabas kitų institucijų pareng-

tiems teisės aktų projektams, organizuojant teisėkūros 

iniciatyvoms būtinus tyrimus.

Viešieji institucinį bendradarbiavimą stiprinantys 

renginiai pristatomi 1.12 poskyryje aptariant Lietuvos 

advokatūros socialinės atsakomybės projektus ir komu-

nikacijos veiklą.

lieTuvos aDvokaTūra ir  
Teisingumo minisTeriJa 
2014 m. darbą baigė Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro įsakymu sudaryta darbo grupė administra-

ciniam procesui tobulinti. Į šią darbo grupę Lietuvo 

advokatūra buvo delegavusi advokatę Beatą Vilienę. 

Darbo grupė parengė Lietuvos Respublikos administra-

cinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo pro-

jektą ir Lietuvos Respublikos administracinių ginčų 

komisijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kurie 

yra pateikti svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Lietuvos advokatūra 2014 m. gegužės 29 d. teikė toli-

mesniam svarstymui paminėtoje darbo grupėje nuomonę 

dėl advokatų padėjėjų teisės atstovauti administraciniuose 

teismuose. Lietuvos advokatūra prieštaravo darbo grupės 

administraciniam procesui tobulinti svarstymams nusta-

tyti teisinį reglamentavimą, pagal kurį advokato padėjėjas 

turėtų teisę administracinėse bylose atstovauti tiek apelia-

cinės instancijos procese, tiek proceso atnaujinimo stadijo-
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je. Siekdama, kad būtų nustatytas toks atstovavimo pagal 

pavedimą reglamentavimas administraciniame procese, 

kuris garantuotų kvalifikuotą teisinę pagalbą asmenims, 

užtikrintų koncentruotą, aiškų, greitą bylos išnagrinėjimą, 

Lietuvos advokatūra siūlė rengiamame Lietuvos Respu-

blikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo pakeitimo įstatymo projekte 

numatyti advokato padėjėjų teisę atsto-

vauti tik pirmosios instancijos adminis-

tracijos teismuose ir ne anksčiau kaip 

po vienerių metų nuo advokato padėjėjo 

praktikos pradžios, t. y. taip, kaip nustato 

šiuo metu galiojanti Lietuvos Respubli-

kos advokatūros įstatymo 34 straipsnio 

2 dalis.

Be to, Lietuvos advokatūra 2014 m. 

rugpjūčio 13 d. pateikė pastabas Lietu-

vos Respublikos teisingumo ministe-

rijos pateiktiems Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo 

Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo pro-

jektui ir Lietuvos Respublikos adminis-

tracinių ginčų komisijų įstatymo Nr. VIII-1031 pakeitimo 

įstatymo projektui.

Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Lie-

tuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo projektą Lietuvos advo-

katūros pastaba iš dalies įvertinta ir analogiškos Lietu-

vos Respublikos civilinio proceso kodekso 56 straipsniui 

nuostatos, apibrėžiančios asmenis, galinčius būti atsto-

vais pagal pavedimą, numatytos taikyti administracinių 

bylų apeliacinėje instancijoje ir bylų atnaujinimo proce-

se. Taip administracinių bylų apeliacinėje instancijoje ir 

bylų atnaujinimo procese apribotos asmenų, neturinčių 

aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo ir nesančių 

byloje dalyvaujančių juridinių asmenų darbuotojais, ga-

limybės būti atstovais pagal pavedimą. Tokia galimybė 

visgi palikta pirmosios instancijos teisme.

Lietuvos advokatūros atstovai dalyvavo pasitarimuose 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje dėl depoziti-

nėse sąskaitose esančių lėšų teisinio reglamentavimo. Be to, 

2014 m. birželį pateikė nuomonę dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.56, 6.892, 6.894, 6.913 ir 6.928 straipsnių pakeiti-

mo ir Kodekso papildymo 6.9271 ir 6.9272  straipsniais įsta-

tymo projekto Nr. XIIP-915“ projekto. Lietuvos advokatūra 

pritarė tikslui – spręsti dėl fragmentiško ir nenuoseklaus 

depozitinių sąskaitų teisinio reguliavimo kylančias prak-

tines problemas ir sukurti teisines prielaidas depozitinėse 

sąskaitose laikomų lėšų apsaugai, tačiau iš esmės nepritarė 

nei Seimo nario Remigijaus Šimašiaus pateiktam įstatymo 

projektui Nr. XIIP-915, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

pateiktiems įstatymų projektams Nr. XIIP-1558, XIIP-1559, 

XIIP-1560, XIIP-1561 ir XIIP-1562. Atsižvelgdama į teismų 

pateiktus išaiškinimus apie depozitinės sąskaitos paskirtį ir 

tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžios 5 d. 

nutartis civilinėje byloje antstoliai P. K. 

ir A. B v. LAB bankas SNORAS, civili-

nės bylos Nr. 2A-1962/2013), Lietuvos 

advokatūra siūlė kompleksiškai spręsti 

depozitinėse sąskaitose esančių lėšų 

teisinį reglamentavimą, be kita ko kei-

čiant ir Lietuvos Respublikos advokatū-

ros įstatymo 50 str. 5 d.

2014 m. rugpjūčio 4 d. siekiant ap-

saugoti valstybės garantuojamą antri-

nę teisinę pagalbą teikiančių advokatų 

interesus Lietuvos advokatūroje išsa-

miai išnagrinėti teisės aktų projektai, 

kuriais siūlomi dėl numatomo euro 

įvedimo reikalingi pakeitimai. Pati-

krinus Teisingumo ministerijoje at-

liktą skaičiavimą pagal teisės aktuose 

įtvirtintas taisykles, nustatyta, kad užmokesčio už antrinę 

teisinę pagalbą bazinis dydis turi būti – 11,59 eurų. Teisin-

gumo ministerijai išsiųsta Lietuvos advokatūros pozicija, 

informuojanti apie neteisingai apskaičiuotą dydį prašant 

atitinkamai pakoreguoti derinamuose teisės aktų projek-

tuose įrašytą dydį. Nepaisant Lietuvos advokatūros pastabų 

teisės akto projektui, kad buvęs užmokesčio bazinis dydis 

(40 litų) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 

3 d. nutarimu Nr. 903 suapvalintas iki 11,58 eurų.

2014 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos advokatūra ir Teisingu-

mo ministerija sutarė dėl duomenų apie antrinės teisinės 

pagalbos išlaidas traktavimo. Pasitarime išsamiai aptarta 

antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo baudžiama-

jame procese problematika, atkreipiant dėmesį į ypatingą 

advokato vaidmenį šiame procese. Pasitarimo metu prieita 

prie bendros išvados, kad tokia procedūra, kai bylą nagri-

nėjančiam teismui tampa žinomi tik objektyvūs duomenys 

apie susidariusias antrinės teisinės pagalbos išlaidas, ta-

čiau nėra prieinamas suteiktos antrinės teisinės pagalbos 

turinys, nepažeidžia advokato konfidencialumo ir lojalumo 

klientui principų. Pažymėtina, kad turinio elementu laikomi 

klientui parengti dokumentai, susitikimai su klientu ir pan. 

Sutarta, kad advokatas pats asmeniškai neturi ir negali teik-

ti teismui informacijos apie jo patirtas išlaidas ir duomenų 

apie konkrečias klientui suteiktas paslaugas – tokie veiks-

mai galėtų pažeisti advokato konfidencialumo ir lojalumo 

klientui įsipareigojimus. Teisę teikti tokią informaciją turi 

valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų atstovai. 

Jų pateikta informacija apie susidariusias antrinės teisinės 

pagalbos išlaidas tiesiogiai teismui nelaikytina pažeidžian-

2014 m. rugpjūtį lietuvos 
advokatūra lietuvos respu-
blikos teisingumo ministeri-
jai pateikė pastabas lietuvos 
respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo pakei-
timo įstatymo projektui, kurio-
mis, be kita ko, siūlė įtvirtinti, 
kad administraciniame proce-
se atstovais pagal pavedimą 
visose instancijose gali būti tik 
advokatai, advokato padėjėjai 
ir kiti asmenys, nurodyti civili-
nio proceso kodekso 55 ir 56 
straipsniuose. 
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čia advokato veiklos principus. Pasitarime kalbėta apie kitas 

bendras valstybės garantuojamos teisinės pagalbos proble-

mas, ieškota visoms šalims priimtinų jų sprendimo būdų.

Advokatų taryba 2014 m. spalio 9 d. posėdyje svarstė 

klausimą dėl Teisingumo ministerijos inicijuojamų Advo-

katūros įstatymo pataisų, susijusių su advokato darbo vie-

tos reikalavimų reglamentavimu bei teisės verstis advokato 

veikla liudijimo panaikinimu. Bendru sutarimu Advokatų 

tarybos nariai nusprendė, jog verta atsisakyti teisingumo 

ministro nustatytos formos teisės verstis advokato veikla 

liudijimo, kurio kopija saugoma advokato asmens byloje, – 

Seimui priėmus inicijuotas pataisas vertimosi advokato 

faktui paliudyti pakaktų advokato pažymėjimo. Advokatų 

tarybos nuomone, Advokatūros įstatyme turi būti įtvirtinti 

minimalūs reikalavimai advokato darbo vietai, kurie būtų 

ne rekomendacinio, o imperatyvaus pobūdžio, todėl rašte 

ministerijai pranešta, kad sutinkama su Teisingumo minis-

terijos pasiūlymu pakeisti Advokatūros įstatymo 22 straips-

nio 1 dalį numatant, jog „advokato darbo vietoje turi būti 

sudarytos tinkamos sąlygos klientams priimti, užtikrintas 

korespondencijos priėmimas darbo dienomis ir kitos advo-

kato veiklai tinkamai atlikti reikalingos priemonės.“

Advokatų tarybos nuomone, įstatyminis reguliavimas 

turėtų būti pakoreguotas taip, kad Lietuvos advokatūros 

įstatyme būtų įtvirtinta, jog Advokatų taryba savo spren-

dimu patvirtina darbo vietų registravimo tvarką. 

„16-osios Vyriausybės programoje numatyta 
mažinti biurokratinę naštą, atsisakyti nereika-
lingų leidimų ir licencijų. įsigaliojus šiam įstaty-

mui būtų numatyta, kad teisę verstis advokato veikla pa-
tvirtintų vienas dokumentas – advokato pažymėjimas,“

 – saKo TeIsIngumo mInIsTras dr. juozas bernaTonIs. 

Radus bendrą sutarimą su Teisingumo ministerija, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė, kad Advo-

katų taryba savo sprendimu patvirtina darbo vietų regis-

travimo tvarką.

2015 m. sausio 28 d. Vyriausybės posėdyje pritarta 

Teisingumo ministerijos pasiūlytam Advokatūros įstaty-

mo pataisų projektui, kuriuo būtų atsisakyta perteklinių 

reikalavimų advokato veiklai. 

„džiugu, kad ministrų kabinetas įsiklausė į 
teisingumo ministro argumentus, kokią reikš-
mę turi konfidencialumo principas advokato 

darbe su klientais bei deramai įvertino advokatų ta-
rybos siekį palikti advokatų darbo vietų reguliavimą 
savivaldos žinioje“, 

  – saKo VyrIausybės posėdyje dalyVaVęs   

 adVoKaTų Tarybos pIrmInInKas prof. dr. Ignas Vėgėlė. 

Teisingumo ministerija taip pat siūlo, kad pati Lietuvos 

advokatūra, o ne Advokatūros įstatymas, nustatytų priva-

lomus reikalavimus advokatų darbo vietai. Taip būtų su-

darytos galimybės lanksčiau reaguoti į įvairius technolo-

ginius pokyčius, klientų lūkesčius ir teisingumo sistemos, 

kurios dalimi yra advokatas, poreikius. Kartu Lietuvos 

advokatūrai būtų suteikti įgaliojimai nustatyti advokatų 

darbo vietų registravimo tvarką.

Pritarus Vyriausybei Advokatūros įstatymo 17, 22 ir 

60 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas keliauja į Sei-

mą. 

lieTuvos aDvokaTūra ir kalėJimų 
DeparTamenTas prie Teisingumo 
minisTeriJos
Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininkas 

Ignas Vėgėlė skubiai atsiliepė į baudžiamosios teisės sri-

tyje praktikuojančių advokatų kreipimąsi dėl problemų, 

kylančių realizuojant advokato teisę susitikti su suimtais 

klientais – žmogaus teisių pažeidimo grėsmė kilo po to, 

kai Kalėjimų departamento direktoriaus įsakyme nustatė, 

kad faktą, jog advokatas yra konkretaus suimtojo gynė-

jas, raštu turi patvirtinti teismas ar ikiteisminio tyrimo 

institucija. 

2014 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos advokatūroje įvyko 

pasitarimas, kuriame spręsta, kokių operatyvių prie-

monių reiktų imtis, kad be advokatūros žinios priima-
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mi žinybiniai teisės aktai netaptų kliūtimi konstituci-

nei suimtųjų teisei į gynybą ir teisei turėti advokatą.

Buvo nuspręsta dėl pakeistos Laisvės atėmimo vietų 

įskaitos tarnybų darbo instrukcijos panaikinimo kreiptis į 

Kalėjimų departamento direktorių ir teisingumo ministrą.

Visi pasitarime dalyvavę advokatai pritarė, kad ins-

trukcijoje padaryti pakeitimai pažeidžia tiek Europos 

Žmogaus Teisių Konvenciją, tiek nacionalinius teisės ak-

tus, įtvirtinančius baudžiamojo proceso normas, priešta-

rauja esminiams gynybos reguliavimo principams.

2014 m. spalio 9 d. kilusi problema aptarta viešojo-

je diskusijoje „Žinių radijo“ laidoje „Atviras pokalbis“. 

Laidoje dalyvavę žmogaus teisių gynėjai, mokslininkai, 

Kalėjimų departamento atstovas pristatė laisvės atėmi-

mo įstaigų lankymo tvarkos ypatumus, supažindino su 

teisiniu reguliavimu, jo problemomis ir papasakojo, apie 

priemones, kurių imtasi žmogaus teisių užtikrinimui ken-

kiantiems trikdžiams pašalinti.

2014 m. spalio 9 d. Advokatų tarybos posėdyje pri-

imtas protokolinis sprendimas dėl advokatų (advokatų 

padėjėjų) susitikimų su suimtais ginamaisiais. Advokatų 

tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė informavo, kad siekiant 

išspręsti esminiams gynybos principams prieštaraujan-

čias žinybinio reguliavimo spragas jis ir tuometinis Ka-

lėjimų departamento direktorius Artūras Norkevičius 

pasiekė susitarimą, leisiantį Kalėjimų departamento di-

rektoriaus įsakymu įtvirtintą nuostatą dėl raštiško patvir-

tinimo, kad advokatas yra konkretaus suimtojo gynėjas, 

realizuoti neribojant suimtųjų teisės susitikti su pasirink-

tais advokatais.

Pirmininkas Advokatų tarybos narius informavo, kad 

2014 m. spalio 3 d. Kalėjimų departamentas jam paval-

džių tardymo izoliatorių vadovams parengė dokumentą, 

kuriuo nurodoma, kad tais atvejais, kai susitikti su suim-

taisiais pageidauja advokatai, apie kurių apsilankymus 

pas konkrečius suimtuosius asmens bylose jau yra infor-

macijos iš ankstesnių apsilankymų, susitikimams nebū-

tų prieštaraujama. Siūloma laikytis ankstesnės praktikos, 

nereikalaujant naujų patvirtinimų iš ikiteisminio tyrimo 

institucijų ar teismų apie tai, kad šie asmenys yra konkre-

čių suimtųjų gynėjai. Raštas skelbiamas viešai Lietuvos 

advokatūros interneto svetainėje.

Laisvės atėmimo įstaigų darbuotojai įpareigoti patys 

nedelsiant susisiekti su ikiteisminio tyrimo institucija ar 

teismu tais atvejais, kai susitikti su suimtuoju pageidauja 

advokatas, apie kurio buvimą gynėju ir ankstesnius susi-

tikimus su konkrečiu suimtuoju pastarojo asmens byloje 

nėra informacijos. Kalėjimų departamentui pavaldžių 

tardymo izoliatorių vadovams rekomenduota sudaryti 

sąlygas ir tokių advokatų susitikimams su suimtaisiais.

Abiejų suinteresuotų institucijų atstovai taip pat susi-

tarė, kad paaiškėję faktai, jog atvykę su suimtais asmeni-

mis susitikti advokatai nėra jų gynėjai, bus fiksuojami ir 

pranešami Advokatų tarybai.

lieTuvos aDvokaTūra ir valsTybi
nio socialinio DrauDimo fonDo 
valDyba
Lietuvos advokatūra dialogo keliu ieškojo instrumentų 

efektyvesniam 2013 m. gegužės 10 d. pasirašytos asmens 
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duomenų teikimo sutarties su Valstybinio socialinio drau-

dimo fondo valdyba („Sodra“) realizavimui. Aiškintasi, 

kaip elektronizuoti advokato paslaugų kokybei reikšmingą 

susitarimą, kuris pasiektas sutelkus Socialinės apsaugos 

ir darbo bei Teisingumo ministerijų, Valstybinės asmens 

duomenų inspekcijos, „Sodros“ ir Lietuvos advokatūros at-

sakingų darbuotojų pastangas. Lietuvos advokatūra siūlys 

keisti įstatyminį reguliavimą, siekiant efektyvaus apsikeiti-

mo elektroniniais duomenimis bei duomenų bazėmis.

Kol duomenys nėra teikiami elektroniniu būdu 

Advokatų taryba atkreipia dėmesį, kad prašymus „So-

drai“ galima grįsti Lietuvos Respublikos Konstitucinio 

Teismo 2011 m. birželio 9 d. nutarimu, kuriame be kita 

ko, pripažįstama (žr. nutarimo II skyriaus 19 p.), jog 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įsta-

tymo (2001 m. birželio 21 d. redakcija) 42 straipsnyje 

įtvirtintu teisiniu reguliavimu nenustačius, kad advo-

katai, pateikę motyvuotą prašymą ir pagrindę prašo-

mos informacijos ryšį su konkrečios teisinės pagalbos 

asmeniui teikimu, gali gauti Nekilnojamojo turto regis-

tre esančią informaciją, būtiną asmens teisei į teisminę 

gynybą veiksmingai įgyvendinti, sudaromos prielaidos 

pažeisti iš Konstitucijos, inter alia jos 30 straipsnio 1 

dalies, 31 straipsnio 6 dalies, nuostatų kylančius rei-

kalavimus užtikrinti veiksmingą asmens teisės į gy-

nybą, taip pat teisės turėti advokatą įgyvendinimą, iš 

konstitucinio teisinės valstybės principo kylantį pro-

porcingumo imperatyvą, pagal kurį asmens teisės ne-

turi būti ribojamos labiau negu būtina konstituciškai 

pagrįstam tikslui pasiekti (Konstitucinio Teismo bylos 

Nr. 12/2008-45/2009). Lietuvos advokatūra, siekdama 

sudaryti prielaidas advokatams gauti bylose reikalingą 

informaciją ir taip užtikrinti veiksmingą teisės turėti 

advokatą įgyvendinimą, numato siūlyti pakeisti Lietu-

vos Respublikos advokatūros įstatymo 44 straipsnį.

Primintina, kad gavusi advokato prašymus dėl as-

mens, kurio interesai yra priešingi jo atstovaujamo as-

mens interesams (advokato prašymus dėl ne kliento), 

duomenų suteikimo Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdyba vertina (nustato):

1. ar siekiama apibrėžto ir teisėto tikslo;

2. ar yra tenkinami asmens duomenų teisėto tvarkymo 

kriterijai;

3. kokie duomenys teiktini;

4. ar pagrįstas asmens, kurio duomenų prašoma, ryšys 

su nagrinėjama byla ir teikiamomis teisinėmis pas-

laugomis;

5. prašomų asmens duomenų būtinumą;

6. ar prašyme yra nurodytas galutinis duomenų gavėjas 

(advokato atstovaujamas asmuo).

Lietuvos advokatūra toliau siekia su „Sodra“ suderinti 

bylų rūšis ir kiekvienoje tos rūšies byloje būtinų duome-

nų apimtis, kas paspartintų advokatų prašymų dėl duo-

menų teikimo nagrinėjimą Valstybinio socialinio draudi-

mo fondo valdyboje ir jos teritoriniuose skyriuose.

lieTuvos aDvokaTūra  
ir kreDiTo įsTaigos
2014 m. lapkritį Finansų ministerija informavo Lietu-

vos advokatūrą, kad iki euro įvedimo dienos spaustu-

vėje atspausdintus apskaitos dokumentų blankus, ku-

riuose atspausdintas lito pavadinimas arba santrumpa, 

galima naudoti, taip pat tokius apskaitos dokumentų 

blankus spaustuvės ir jais prekiaujantys ūkio subjektai 

gali parduoti, kol baigsis jų atsargos. Asmuo, išrašantis 

tokius apskaitos dokumentus nuo euro įvedimo dienos 

(kasos pajamų ir išlaidų orderius, pinigų priėmimo ir 

pinigų išmokėjimo kvitus – pasibaigus grynųjų eurų ir 

litų bendros apyvartos laikotarpiui), privalo išbraukti lito 

pavadinimą arba santrumpą, įrašyti euro pavadinimą, 

santrumpą arba ženklą, ir pasirašyti.

Lietuvos banko Grynųjų pinigų tarnyba informavo apie 

euro banknotų ir monetų teikimą savo klientams Ben-

dradarbiaujant parengta informacija, kur individualiai, 

kontorose ir profesinėse bendrijose veikiantys advokatai 

gali rasti atsakymus dėl apsirūpinimo eurais. Informacija 

skelbta Lietuvos advokatūros interneto svetainėje.

Lietuvos advokatūra pateikė savo nuomonę dėl Lie-

tuvos banko inicijuotų Lietuvos Respublikos advokatūros 

įstatymo 4 ir 29 straipsnių pataisų. Pataisos buvo pa-

rengtos siekiant tobulinti obligacijų savininkų interesų 

gynimą reguliuojančias teisės nuostatas, atsižvelgus į 

pastaruoju metu praktikoje išaugusį poreikį ginti obli-

gacijų savininkų interesus santykiuose su bendrovėmis 

šioms nevykdant prisiimtų įsipareigojimų obligacijų sa-

vininkams. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 

Nr. IX-2066 4 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projek-

tu siūloma papildyti Lietuvos Respublikos advokatūros 

įstatymo nuostatas, nustatant, kad, be kitų šio įstatymo 

4 straipsnio 4 dalyje nurodytų paslaugų, advokatai taip 

pat turėtų teisę teikti ir obligacijų savininkų patikėtinio 

paslaugas. Be to, siūloma papildyti ir to paties įstatymo 

29 straipsnį, siekiant nustatyti, kad obligacijų savininko 

patikėtinio paslaugas galėtų teikti ir advokatų profesi-

nės bendrijos (jų vardu paslaugas teiktų advokatai). Taip 

pat siekiant teisinio reguliavimo nuoseklumo ir tinka-

mo įgyvendinimo, šio įstatymo įsigaliojimo nuostatose 

siūloma nustatyti, kad advokatas ar advokatų profesinė 

bendrija turi teisę teikti obligacijų savininkų patikėti-

nio paslaugas akcinėms bendrovėms ir uždarosioms 

akcinėms bendrovėms, kurios sprendimą dėl obligacijų 

emisijos išleidimo priėmė po šio įstatymo įsigaliojimo 

dienos. Lietuvos advokatūra pritaria minėtiems teisės 

aktų pakeitimams.
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lieTuvos aDvokaTūra ir finansinių 
nusikalTimų Tyrimo Tarnyba
Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 

2015 m. vasario 1 d. Lietuvos advokatūra bendradarbiavo 

su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finan-

sinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), kuri kartu su savo 

pasitelktais ekspertais atliko pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo prevencijos rizikų vertinimą nacionaliniu 

mastu. Šis rizikos vertinimas yra privalomas valstybėms, 

vykdant Finansinių veiksmų darbo grupės (toliau – FATF) 

reikalavimus. FATF reikalavimų įgyvendinimas yra stebi-

mas tarptautinių organizacijų (Pasaulio banko, Tarptauti-

nio valiutos fondo, Europos Tarybos irk t.). Lietuvos Res-

publika privalo atsiskaityti specialiam Europos Tarybos 

priežiūros komitetui (MONEYVAL), kaip įgyvendina FATF 

rekomendacijas. 

Vykdant paminėtą nacionalinį rizikos vertinimą, Lietu-

vos advokatūra pateikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tar-

nybai atsakymus į ekspertų parengtą klausimyną. Specia-

lizuoti klausimynai buvo pateikti 2 advokatų kontoroms.

Be to, 2015 m. sausį vyko Finansinių nusikaltimų tyri-

mo tarnybos pasitelktų ekspertų susitikimai su Lietuvos 

advokatūros bei atsakymus į klausimynus teikusių advo-

katų kontorų atstovais.

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finan-

savimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nusta-

tyta advokatų ir advokatų padėjėjų pareiga, nustačius, kad 

jų klientas atlieka įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, 

nepriklausomai nuo piniginės operacijos ar sandorio su-

mos, tą operaciją ar sandorį sustabdyti ir ne vėliau kaip 

per 3 darbo valandas apie šią operaciją ar sandorį pranešti 

Lietuvos advokatūrai. Vertinant, ar šis įpareigojimas nepa-

žeidžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių kon-

vencijos 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo 

gerbimą), saugančio visus informacijos mainus, kuriuos 

asmenys vykdo bendravimo tikslais, paminėtinas Euro-

pos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) 2012-12-06 

sprendimas byloje Michaud prieš Prancūziją, pareiškimo 

Nr. 12323/11, kurioje pareiškėjas (Prancūzijos advokatas) 

ginčijo Prancūzijos įstatyme nustatytą pareigą pranešti 

apie savo klientų įtartiną veiklą, susijusią su galimu pini-

gų plovimu. EŽTT atkreipė dėmesį, kad reikalavimas, jog 

advokatai teiktų administracinėms institucijoms su kitu 

asmeniu susijusią informaciją, kurią advokatai sužinojo 

bendraudami su savo klientais, reiškė advokatų teisės į su-

sirašinėjimą ir pagarbą privačiam gyvenimui pagal EŽTK 

8 straipsnį apribojimą, nes ši sąvoka apėmė profesinę arba 

verslo veiklą. Tačiau apribojimas atitiko įstatymą ir juo 

buvo siekiama teisėto tikslo kovoti su pinigų plovimu, be to, 

įstatymai įtvirtino tam tikrą filtrą, kuris saugojo profesines 

garantijas – teisininkai nesiuntė pranešimų tiesiogiai Tra-

cfin, bet perdavė juos kitiems paskirtiems pareigūnams, 

kurie atitinkamai juos, esant įstatymuose nustatytoms 

sąlygoms, perduodavo Tracfin. Atsižvelgdamas į aptartą 

įgyvendinimo mechanizmą EŽTT nustatė, kad ši pareiga 

buvo tinkama, ir nusprendė, kad Konvencijos 8 straipsnis 

nebuvo pažeistas.

Primintina, jog Lietuvos advokatūra yra patvirtinusi 

advokatams ir advokatų padėjėjams skirtus nurodymus, 

kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) te-

roristų finansavimui, ji taip pat prižiūri advokatų ir advo-

katų padėjėjų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) 

teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendini-

mu, konsultuoja advokatus ir advokatų padėjėjus minėtų 

nurodymų įgyvendinimo klausimais.

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos advokatūra negavo 

nei vieno advokato ar advokato padėjėjo pranešimo apie 

įtartinas pinigines operacijas ar sandorius.

Rizikos vertinimą atliekantiems ekspertams išsakyta, 

kokių įrankių trūksta efektyviai pinigų plovimo preven-

cijai

Siekiant aptarti pinigų plovimo ir teroristų finansa-

vimo prevencijos sistemą Lietuvoje 2015 m. sausio 29 

d. Lietuvos advokatūros atstovai susitiko su mūsų šalyje 

inspektavimą atliekančiais Europos Tarybos samdytais 

ekspertais Paula Lavric ir Ana Maria Codescu. Rizikos 

vertinimą atliekančioms ekspertėms išsamiai paaiškinta, 

kokios priemonės per Lietuvos advokatūrą taikomos, kad 

būtų sėkmingiau užkardomos ir išaiškinamos šios nusi-

kalstamos veikos.

„įstatyme yra įtvirtinta advokatų pareiga 
pranešti lietuvos advokatūrai apie įtartinas 
operacijas siekiant užtikrinti viešąjį interesą 

ir kovoti su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu. 
lietuvos advokatūra yra patvirtinusi specialias taisy-
kles, pagal kurias advokatai tokio pobūdžio informa-
ciją turi teikti per lietuvos advokatūrą“, 

 – prIncIpInę lIeTuVos adVoKaTŪros nuosTaTą prIsTaTė  

 ŠIą srITį KuruojanTIs adVoKaTų Tarybos narys  

 jonas saladžIus. 

Susitikime taip pat aptarta, kad sudarydami teisinių 

paslaugų sutartis advokatai turi nustatyti kliento tapatybę 

bei išsiaiškinti tikrąjį naudos gavėją. Buvo pasikeista nuo-

monėmis, kad advokatai veiksmingiau galėtų patikrinti 

kliento duomenis, jeigu turėtų galimybę nemokamai 

naudotis Juridinių asmenų registru ir kitomis duomenų 

bazėmis apie juridinių asmenų steigėjus kitose šalyse. Su-

sitikime buvo aptartos advokatų mokymo, informacijos 

apsikeitimo ir gerosios praktikos formavimo šioje srityje 

galimybės.
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lieTuvos aDvokaTūra ir lieTuvos 
respublikos seimas
2014 m. lapkričio 5 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komi-

teto iniciatyva Konstitucijos salėje diskutuota apie teismo 

proceso atvirumą ir informacijos prieinamumą visuome-

nei – požiūrius joje išsakė žurnalistams, teisėjams, advo-

katams ir prokurorams atstovaujančių institucijų atstovai. 

Lietuvos advokatūros vardu pranešimą skaitė Advokatų 

tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė, kuris teigė, kad advo-

katūros įsitikinimu, advokatas užpildo arba siekia užpil-

dyti atvirumo ir skaidrumo spragas, kurios kyla teismuo-

se. Advokatų tarybos pirmininko teigimu, nagrinėjant šią 

temą svarbu apibrėžti kontekstą, proceso apimties ribas.

Plačiąja prasme, teismo atvirumas, informacijos iš 

teismo gavimas yra susijęs su institucijos viešumu, priei-

namumu, atskaitingumu. Siaurąja prasme – tai konkretus 

procesas, kuriame dalyvauja konkretūs privatūs asmenys. 

Advokato vaidmuo ir viešumo poreikis šiais dviem atve-

jais yra skirtingas.

Bendrąja prasme, advokatas yra tas institutas, kuris 

eliminuoja teismo darbe atsirandančias informacines, 

supratimo, kaip ir kas vyksta, spragas – jis turi specia-

lų išsilavinimą, laikosi etikos principų, gerbia lojalumo 

klientui principą, saugosi interesų konflikto – tai leidžia 

veiksmingai komunikuoti, paaiškinti procedūras bei pa-

daro procesą prieinamą ne tik procese dalyvaujantiems 

asmenims, bet ir visai visuomenei.

Seime užsiminta, kad advokatūroje gaunama daug 

nusiskundimų dėl paslaugų teisme, proceso teisingumo, 

kuriuos nagrinėjant paaiškėja, kad nekokybišką pagalbą 

teikia formaliai atstovavimo teisę turintys, bet advokato 

profesijos neįgiję teisininkai. Pabrėžta, kad daugelyje pro-

cesų tam tikrais atvejais pasirinkti nekvalifikuoti atstovai 

yra didžiulė problema atvirumui, nes už tokių atstovų vei-

klos kokybę niekas neatsako ir teismo procesas iš labai 

gražaus, sąžiningo dėl procedūrinių aspektų virsta nekva-

lifikuotu, keliančiu abejonių.

I. Vėgėlė kaip vieną svarbiausių teismų prieinamumo 

visuomenei aspektą akcentavo valstybės garantuojamos 

teisinės pagalbos institutą ir advokatus, ją teikiančius 

tai visuomenės daliai, kuri dažniausiai tiesiogiai patiria 

žmogaus teisių pažeidimus. Pasak Advokatų tarybos pir-

mininko, užmokestis valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos advokatams labai mažas palyginti su tuo, ką už-

dirba kitų specializacijų juristai, todėl nelengva užtikrinti, 

kad būtų išsakyti visi atstovaujamojo naudai bylojantys 

argumentai.

Kaip priemones, didinančias teismų prieinamumą 

visuomenei pasinaudojant advokato institutu, Advokatų 

tarybos pirmininkas įvardino maksimalų elektroninės 

sistemos vartojimą – būtinybę užtikrinti, jog advokatams 

būtų suteikta prieiga prie LITEKO duomenų bazės, kad 

būtų viešinami advokatų vardai ir pavardės skelbiamuo-

se teismų sprendimuose – tai didintų visuomenės narių 

galimybes racionaliai pasirinkti gynėją, kai neturima 

kitų galimybių gauti gyventojams objektyvios informaci-

jos apie vieną ar kitą advokatą. O advokato nurodymas 

tvarkaraščiuose palengvintų žurnalistams informacijos 

rinkimo procesą, paspartintų jį.

Kalbant apie teismo proceso atvirumą siaurąja prasme, 

esminėmis problemomis įvardytas perėjimas prie rašytinio 

apeliacinio proceso ir konstitucinių vertybių susidūrimo, 

kurių balanso paieška būtina siekiant veiksmingai atsto-

vauti šaliai tiek realiame, tiek viešosios opinijos teisme.
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lieTuvos aDvokaTūra ir  
Teisminė valDžia
Primintina, kad 2014 m. liepos 4 d. NTA vyko diskusija 

„Teismų elektroninės paslaugos: kodėl verta naudotis?“. 

Renginys, skirtas teismų elektroninių paslaugų portalo 

vienerių metų sukakčiai paminėti. Šia proga įsteigtos ir 

išdalintos trys nominacijos. Advokatų taryba pripažinta 

Iniciatyviausia teismų elektroninių paslaugų portalo var-

totojų grupe.

2014 m. liepos 16 d. Nacionalinei teismų administraci-

jai (NTA) išsiųsti Lietuvos advokatūroje atlikto tyrimo dėl 

sunkumų, su kuriais susiduria advokatai, naudodamiesi 

LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (EPP), 

rezultatai. Pagrindinė aktyviai elektroninės bylos sistema 

besinaudojančių advokatų pastaba – eliminuoti žmogiš-

kųjų klaidų veiksnį, užtikrinti EPP greitaveiką ir didesnį 

patogumą vartotojui.

Tyrimo metu surinkti duomenys leido išskirti 5 advo-

katų fiksuotas elektroninių paslaugų portalo „E.teismas.

lt“ trūkumų grupes – nuo būtinumo naudoti advokatų 

profesinio užimtumo modulį iki teismo posėdžio garso 

įrašų veiksmingesnio naudojimo procese. Daugiausia, 

Lietuvos advokatūros narių nuomone, advokatams ne-

patogumo kelia teismų pranešimų siuntimas ir doku-

mentų teikimas per EPP, nesklandumų pasitaiko ir jun-

giantis prie EPP.

Advokatai prašo papildomai patikrinti prieš siunčiant 

dokumentus per teismų elektroninių paslaugų portalą, ar 

parinkta tinkama jų paskyra – advokatai prie teismų elek-

troninių paslaugų portalo jungiasi ir kaip fiziniai asmenys 

(reti kartai, retai tikrinama paskyra); jie taip pat naudojasi 

portalu atlikdami procesinį vaidmenį teisingumo vykdyme 

(dažni atvejai, nuolat tikrinamos paskyros). Advokatams 

taip pat labai svarbu, jog dėl automatizuotų procesų ne-

būtų pažeidžiamos procesinės normos (pvz., pranešimų 

dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skelbimas). 

Masiškai prašoma tobulinti pranešimų informacijos turi-

nį – nurodyti atitinkamoje kortelėje procesines šalis, bylos 

numerį, datą ir leisti juos rūšiuoti gavėjui parankiu būdu. 

Dažni pageidavimai leisti elektroninių paslaugų sistemos 

šablonuose numatyti galimybę pridėti reikiamą skaičių ša-

lių (ieškovų, atsakovų) ir trečiųjų asmenų, standartizuotai 

pavadinti .adoc formato laikmenas ir pan.

Lietuvos advokatūra tikisi, jog atlikto tyrimo rezultatai 

padės gerinant EPP sistemą ir užtikrins sėkmingesnį tei-

sinės sistemos grandžių bendradarbiavimą.

Advokatų ir advokatų padėjėjų išsakytas bei 

NTA perduotas problemų sąrašas skelbiamas 

Lietuvos advokatūros interneto svetainėje.
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2014 m. lapkričio 24 d. Lietuvos apeliacinio teismo ir 

Nacionalinės teismų administracijos surengtoje diskusijoje 

„Teisėjo ir advokato vaidmenys: suvokimas bei nepriklauso-

mumo garantijos“ pasidalinta nuomonėmis apie teisėjo ir 

advokato kaip teismo proceso dalyvių ir profesijos „brolių“ 

bendravimo bei bendradarbiavimo ypatumus, tokio ben-

dravimo ribų peržengimą. Lietuvos advokatūrai diskusijo-

je atstovavo Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė. 

Diskusijoje kalba ėjo apie etinius klausimus, procedūri-

nius aspektus: kiek galime suderinti asmeninį ir profesinį 

bendravimo aspektus, kiek gerbiame vieni kitus. Prieita 

prie išvados, kad procesas turi būti dalykiškas, mandagus, 

demonstruojantis pagarbą vienų kitiems, pasididžiavimą 

savo profesija. Bėdų kelia asmeniškumai, konkurencija. 

Advokatų pareiškimai Teisėjų etikos ir drausmės komisi-

joje vertinti ypatingai rimtai, nes galvota, kad advokatai 

supranta teisėjo darbą, žino teisėjo darbą, ir jeigu advoka-

tas nutarė, kad taikstytis negalima, reikia pažiūrėti rimtai. 

Vis dėlto, pasak teisėjo A. Norkūno, atlikti advokatų skundų 

tyrimai atšaldė tokį požiūrį – padaryta išvada, kad advo-

katai skundžiasi dėl elementarus įstatymo nežinojimo. I. 

Vėgėlė atskleidė, kad tiek teisėjai, tiek advokatai vieni kitus 

savivaldos etikos institucijoms skundžia vienodai retai – 

apie 6 proc. nuo bendro skundų skaičiaus. Diskusijoje 

konstatuota, kad etikos pažeidimai kyla iš profesionalumo 

stokos. Paminėta, kad advokatų reiškiamų nušalinimų pa-

grindai rodo, kad atskleidžiama privati informacija. Siūly-

ta, kad procedūrų, etikos ir bendravimo problemą reiktų 

spręsti savivaldos institucijų lygmenyje.

2014 m. gruodžio 10 d. radijo laidoje aiškinta, kur 

advokatų bendravimo su teisėjais ir prokurorais ribos? 

Pažymėta, kad 2014 m. „Transparency International“ at-

likto Korupcijos suvokimo indekso tyrime Lietuvai skirti 

58 balai iš 100 galimų ir 39 vieta 175 šalių sąraše. Pasak 

šios organizacijos Lietuvos skyriaus, šalies visuomenė vis 

dar galvoja, kad tarp teisėjų ir advokatų egzistuoja ne-

leistini asmeniniai susitarimai dėl to, kaip baigsis byla. 

Laidoje aiškintasi, kodėl gajus stereotipas apie teisingumo 

korupciją? Kokia yra tikrąją padėtį atspindinti statistika? 

Koks galimas teisėjo ir advokato bendravimas procese? 

Ir kur yra tos ribos, kurių išlaikymas sudarytų korektiš-

ką įspūdį apie teismo darbą ir advokato profesinę veiklą? 
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Kokių priemonių turėtų imtis tiek advokatų, tiek teisė-

jų savivalda, teismų vadovai? Laidoje dalyvavo Lietuvos 

apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, 

prof. dr. Egidija Tamošiūnienė, Generalinės prokuratūros 

Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departa-

mento prokuroras Saulius Verseckas ir Advokatų tarybos 

pirmininkas, prof. dr. Ignas Vėgėlė.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2014 m. 

lapkričio 19 d. nutarimu Nr. KT49-S33/2014 nutraukė 

pradėtą teiseną byloje Nr. 20/2012 pagal Lietuvos Respu-

blikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu 

Nr. 69 „Dėl advokatams už antrinės teisinės pagalbos 

teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir 

mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtinti advokatams 

už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą 

mokamo užmokesčio dydžiai ir mokėjimo taisyklės (to-

liau – Taisyklės) (2012 m. liepos 18 d. redakcija) tiek, 

kiek, nustačius fiksuotus užmokesčio advokatams už 

antrinės teisinės pagalbos teikimą dydžius, nebenusta-

tyta, kad šis užmokestis apskaičiuojamas taikant nusta-

tytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės 

patvirtinta minimali mėnesinė alga, neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 straipsniams, 

48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus (...) 

turi teisę (...) gauti teisingą apmokėjimą už darbą (...)“, 

konstituciniam teisinės valstybės principui. Primintina, 

jog Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymas 

buvo pateiktas po to, kai į Lietuvos Respublikos Seimo 

narius kreipėsi Lietuvos advokatūra. 

Paminėtas nutarimas grindžiamas Lietuvos Respubli-

kos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalimi, 

nustatančia, kad ginčijamo teisės akto panaikinimas yra 

pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti. 

Nutarimas nutraukti pradėtą teiseną priimtas atsižvelgus 

į tai, kad Taisyklėse (2012 m. liepos 18 d. redakcija) nu-

statytas teisinis reguliavimas, dėl kurio atitikties Konsti-

tucijai į Konstitucinį Teismą kreipėsi Seimo narių grupė, 

buvo iš esmės pakeistas šias taisykles išdėsčius nauja, 

2013 m. liepos 17 d., redakcija. Įsigaliojus Už antrinės tei-

sinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmo-

kesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėms (2013 m. liepos 17 

d. redakcija), ginčijamas Taisyklėse (2012 m. liepos 18 d. 

redakcija) nustatytas teisinis reguliavimas neteko galios.

Lietuvos advokatūros nuomone, Taisyklėse (2012 m. 

liepos 18 d. redakcija) nustatyto teisinio reguliavimo ati-

tikties Konstitucijai klausimas galėtų būti keliamas civili-

nėse bylose, nagrinėjamose pagal advokatų ieškinius dėl 

negauto užmokesčio priteisimo. Lietuvos advokatūros 

duomenimis, šiuo metu nagrinėjamos 2 tokios bylos.

Pastebėtina tai, kad Lietuvos advokatūrai įstatymai 

nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su pra-

šymu ištirti teisės akto atitikimą Konstitucijai ar įstaty-

mams arba duoti išvadą.

2014 m. gruodžio 19 d. vyko Lietuvos teisės instituto 

kartu su Lietuvos Respublikos Prokurorų etikos komisija 

ir Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos atstovais orga-

nizuota apskritojo stalo diskusija „Atsakingas ir etiškas 

(iki)teisminis procesas: prokuroro ir advokato vaidmenys 

ir nepriklausomumo garantijos“. Jame dalyvavo advoka-

tai Rimas Andrikis, Juozas Čivilis, Mindaugas Kukaitis 

ir Beata Vilienė. Susitikimo metu aptarta, su kokiomis 

problemomis susiduria tiek Prokurorų etikos komisija, 

tiek Advokatų garbės teismas, nagrinėjant profesinės eti-

kos (garbės) pažeidimo atvejus, kada jie yra inicijuojami 

vieno iš proceso dalyvių prokuroro ar advokato dėl kito 

proceso dalyvio atitinkamų veiksmų ar procesinių spren-

dimų. Tai buvo pirmas kartas, kai apie prokurorų ir advo-

katų procesinių vaidmenų etikos standartus diskutuota 

savivaldų lygiu. Planuojama tokias diskusijas organizuoti 

nuolat.

lieTuvos aDvokaTūra ir lieTuvos 
respublikos preziDenTūra 
2014 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės 

patarėjas teisės klausimams Tadas Varapnickas dalyvavo 

Lietuvos advokatūros ir Lietuvos jaunųjų advokatų asoci-

acijos konferencijoje „Advokatų savivalda: norma ar ver-

tybė?“, kur skaitė pranešimą „Advokato profesinė etika: 

realybė ir siekiamybė“.

lieTuvos aDvokaTūra ir lieTuvos 
anTsTolių rūmai bei lieTuvos no
Tarų rūmai
2014 m. balandžio 18 d. Laisvųjų teisinių profesijų at-

stovai kreipėsi į teisingumo ministrą dėl paslaugų ap-

mokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) regla-

mentavimo sureguliavimo. Antstolių rūmų prezidiumo 

pirmininkas Aleksandras Selezniovas, Notarų rūmų pre-

zidentas Marius Stračkaitis ir Lietuvos advokatūros Advo-

katų tarybos atstovas Leonas Virginijus Papirtis kreipėsi 
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į Teisingumo ministeriją prašydami inicijuoti Sprendimų 

vykdymo instrukcijos, Notarų imamo atlyginimo už no-

tarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, 

konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių ir 

Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir ko-

ordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo tai-

syklių pakeitimus, nustatant, jog minėtuose teisės aktuose 

įkainiai nurodomi neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio. 

Prašymas grindžiamas argumentais, jog pagal Pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo nuostatas valstybiniu mastu 

nustatant laisvųjų teisinių profesijų atstovų suteiktų pas-

laugų įkainius (atlygį) į apmokestina-

mąją vertę įtraukiami visi mokesčiai, 

išskyrus patį PVM. Dabar PVM mokė-

tojais užsiregistravę ir neužsiregistra-

vę tos pačios profesijos atstovai gauna 

skirtingo dydžio apmokėjimą. Be to, 

atkreiptas dėmesys, jog atsižvelgus į 

antstolių, notarų ir advokatų išsaky-

tą prašymą valstybės biudžetas gautų 

daugiau pajamų.

2014 m. vasarą Lietuvos advokatū-

rą pasiekė Antstolių rūmų raštas, ku-

riuo pranešama, kad advokatams de-

talią informaciją apie vykdomąsias bylas dėl išieškojimo 

iš konkretaus juridinio ar fizinio asmens, taip pat infor-

maciją apie vykdomąsias bylas dėl išieškojimo konkretaus 

asmens naudai teikia Antstolių rūmai, kurie išduoda pa-

žymas (išrašus iš informacinės sistemos). Pažymos paren-

gimo kaina – 30 litų.

Pažymoje pateikiama ši informacija:

•	 vykdomąją bylą vykdančio antstolio vardas, pavardė;

•	 vykdomosios bylos numeris;

•	 skolininko vardas, pavardė;

•	 išieškotojo vardas, pavardė (jei tai juridinis asmuo – jo 

pavadinimas ir kodas);

•	 išieškotina suma (be antstolio vykdymo išlaidų).

Informacijos prašantis asmuo tu-

rėtų pateikti laisvos formos prašymą, 

kuriame nurodomas informacijos ga-

vimo teisinis pagrindas (Lietuvos advo-

katūros įstatymo 44 str.) bei tikslas, taip 

pat asmens, apie kurį prašoma suteikti 

informaciją, identifikavimo duomenys 

(asmens ar įmonės kodas), išrašas iš 

atstovavimo sutarties. Pasirašytas pra-

šymas gali būti pateiktas skenuotas el. 

paštu, pasirašytas elektroniniu parašu, 

faksu ar paštu. Informacija telefonu ne-

teikiama. Esant teisiniam pagrindui ga-

lima kreiptis į konkretų antstolį, tačiau 

žinotina, kad tokiais atvejais galima gauti informaciją tik 

apie tas vykdomąsias bylas, kurios vykdomos konkretaus 

antstolio kontoroje.

1.6 profesinės kvalifikaciJos Tobulinimas

lieTuvos aDvokaTūros mokymo cenTro organizuoTi seminarai
Ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. vasario 1 d.) Lietuvos advokatūra  

organizavo advokatams ir advokato padėjėjams šiuos kvalifikacijos kėlimo seminarus:

eil. 
nr.

data miestas seminaro pavadinimas lektorius

1. 2014-05-05 Šiauliai „Sutarčių teisės praktiniai aspektai“ Jurgita Judickienė, advokatė

2. 2014-05-09 Vilnius
„Slaptas sekimas ir savo tapatybės neatskleidžian-
čių pareigūnų veiksmai: taikymas ir kvalifikavimas 
LR BPK 156, 16 straipsnių prasme“

Prof. dr. Raimundas Jurka, advokatas, 
Mykolo Romerio universitetas (MRU)

3. 2014-05-27 Vilnius „Aktualūs civilinės atsakomybės klausimai“
Dr. Simona Selelionytė-Drukteinienė, 
advokatė

4. 2014-06-11 Vilnius „Neteisėtai įgyto turto paėmimo problematika“
Skirmantas Bikelis, Lietuvos teisės 
institutas

5. 2014-06-13 Kaunas „Aktualūs civilinės atsakomybės klausimai“
Dr. Simona Selelionytė-Drukteinienė, 
advokatė

6. 2014-06-16 Vilnius

„ES reglamentų taikymas nagrinėjant civilines by-
las su užsienio elementu: teismingumas, dokumen-
tų įteikimas ir įrodymų rinkimas, teismų sprendi-
mų vykdymas, ES sumariniai procesai“

Dr. Laura Gumuliauskienė, advokatė

7. 2014-06-17 Vilnius
„Uždarosios akcinės bendrovės akcininko civilinių 
teisių gynybos būdai“

Lina Mikalonienė, advokatė

rekvizitai mokėjimo  
nurodymui:
Gavėjas: Asociacija Lietuvos 

antstolių rūmai

Įm. Kodas: 126198978

Sąskaitos Nr. LT92 4010 0424 

0031 5815

AB DnB NORD bankas

Banko kodas 40100

Mokėjimo paskirtis: Pažy-

mos gavėjo vardas ir pavardė
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8. 2014-06-20 Klaipėda „Aktualūs civilinės atsakomybės klausimai“
Dr. Simona Selelionytė-Drukteinienė, 
advokatė

9. 2014-08-13 Klaipėda
„Darbo teisė ir teorija“; susitikimas su AT pirminin-
ku I. Vėgėle

Prof. dr. Tomas Davulis, Vilniaus uni-
versitetas (VU)

10. 2014-08-26 Vilnius
„Civilinis ieškinys ir bylinėjimosi išlaidos civilinia-
me procese“

Egidijus Laužikas, Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo (LAT) teisėjas

11. 2014-08-27 Kaunas
„Civilinis ieškinys ir bylinėjimosi išlaidos civilinia-
me procese“

Egidijus Laužikas, LAT teisėjas

12. 2014-08-29 Vilnius
„Teisė į privatų gyvenimą ir atvaizdą: Europos 
Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos teismų praktika“

Dr. Liudvika Meškauskaitė, advokatė

13. 2014-09-02 Vilnius
„Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 
taikymo ypatumai“

Alenas Piesliakas, Vilniaus m. apylin-
kės teismo pirmininko pavaduotojas

14. 2014-09-05 Vilnius
„Fizinio asmens bankrotas: teisinis reguliavimas ir 
aktuali teismų praktika“

Prof. Vigintas Višinskis, Lietuvos ape-
liacinis teismas

15. 2014-09-10 Vilnius
„Advokato elgesiui keliami reikalavimai. Interesų 
konfliktai advokato veikloje“

Mindaugas Kukaitis, advokatas

16. 2014-09-12 Kaunas
„Juridinių ir fizinių asmenų nemokumo santykių 
aktualijos“; susitikimas su AT pirmininku I. Vėgėle

Rimvydas Norkus, tuometinis LAT 
teisėjas, dabar LAT pirmininkas

17. 2014-09-17 Vilnius
„Atstovavimo civiliniame procese praktiniai aspek-
tai“

Vytautas Zelianka, Vilniaus apygar-
dos teismo pirmininkas

18. 2014-09-25 Vilnius „Įvadinis seminaras advokatų padėjėjams“ Advokatūros pranešėjų grupė

19. 2014-09-29 Vilnius „Elektroninė komercija: teisiniai klausimai“ Mindaugas Civilka, advokatas

20. 2014-10-10 Alytus
„Advokato elgesiui keliami reikalavimai. Interesų 
konfliktai advokato veikloje“; susitikimas su AT 
pirmininku I. Vėgėle

Mindaugas Kukaitis, advokatas

21. 2014-10-13 Kaunas
„Peticijų teikimas Europos Žmogaus Teisių Teismui 
naujausios praktikos kontekste“

Prof. dr. Lyra Jakulevičienė, MRU

22. 2014-10-17 Vilnius
„Advokato ir Lietuvos advokatūros atstovo teisės ir 
pareigos kratos ar poėmio metu“

Prof. dr. Raimundas Jurka, advokatas, 
MRU

23. 2014-10-21 Vilnius
„Ieškinys ir bylinėjimosi išlaidos civiliniame pro-
cese“

Egidijus Laužikas, LAT teisėjas

24. 2014-10-24 Vilnius
„Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiks-
niu bei globos ir rūpybos bylų nagrinėjimo ypatumai“

Vytautas Zelianka, Vilniaus apygar-
dos teismo pirmininkas

25. 2014-10-29 Vilnius
„Naujasis Teritorijų planavimo įstatymas ir teritori-
jų planavimo reglamentavimas“

Marius Narmontas, Aplinkos ministe-
rijos Teritorijų urbanistikos ir archi-
tektūros departamento direktorius

26. 2014-10-31 Šiauliai
„Advokato ir Lietuvos advokatūros atstovo teisės ir 
pareigos kratos ar poėmio metu“; susitikimas su AT 
pirmininku I. Vėgėle

Prof. dr. Raimundas Jurka, advokatas, 
MRU

27. 2014-11-04 Vilnius
„Įvadinis seminaras advokatams, kurie advokatais 
tapo neatlikę advokato padėjėjo praktikos“

Advokatūros pranešėjų grupė

28. 2014-11-06 Vilnius
„Paveldėjimo pagal įstatymą ir testamentą prakti-
niai ypatumai“

Gražina Davidonienė, LAT teisėja

29. 2014-11-07 Mažeikiai
„Fizinio asmens bankrotas: teisinis reguliavimas ir 
aktuali teismų praktika“; susitikimas su AT pirmi-
ninku I. Vėgėle

Prof. Vigintas Višinskis, Lietuvos ape-
liacinio teismo teisėjas

30. 2014-11-11 Vilnius „Įvadinis seminaras advokato padėjėjams“ Advokatūros pranešėjų grupė

31. 2014-11-13 Vilnius
„Fizinio asmens bankrotas: teisinis reguliavimas ir 
aktuali teismų praktika“

Prof. Vigintas Višinskis, Lietuvos ape-
liacinio teismo teisėjas

32. 2014-11-14 Klaipėda
„Juridinių ir fizinių asmenų nemokumo santykių 
aktualijos“

Rimvydas Norkus, tuometinis LAT 
teisėjas, dabar LAT pirmininkas

33. 2014-11-17 Kaunas
„Atstovavimo civiliniame procese praktiniai aspek-
tai“

Vytautas Zelianka, Vilniaus apygar-
dos teismo pirmininkas
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34. 2014-11-18 Vilnius
„Kasacijos pagrindai, reikalavimai kasaciniam 
skundui ir jų priėmimo tvarka“ (civilinėse bylose)

Egidijus Laužikas, LAT teisėjas

35. 2014-11-20 Panevėžys
„Kasacijos pagrindai, reikalavimai kasaciniam 
skundui ir jų priėmimo tvarka“ (civilinėse bylose)

Egidijus Laužikas, LAT teisėjas

36. 2014-11-27 Šiauliai
„Paveldėjimo pagal įstatymą ir testamentą prakti-
niai ypatumai“

Gražina Davidonienė, LAT teisėjas

37. 2014-11-28 Alytus
„Advokato ir Lietuvos advokatūros atstovo teisės ir 
pareigos kratos ar poėmio metu“

Prof. dr. Raimundas Jurka, advokatas, 
MRU

38. 2014-12-02 Vilnius
„Vykdymo procesų normų praktika teismų prakti-
koje“

Egidijus Laužikas, LAT teisėjas

39. 2014-12-03 Vilnius
„Dokumentų suklastojimas (LR BK 300 str.) / Rašy-
senos ir dokumentų ekspertizės“

Alenas Piesliakas, Vilniaus m. apylin-
kės teismo pirmininko pavaduotojas / 
Regina Pajaujytė, Lietuvos teismo 
ekspertizės centro (LTEC) Dokumentų 
ekspertizių skyriaus vedėja

40. 2014-12-04 Panevėžys
„Paveldėjimo pagal įstatymą ir testamentą prakti-
niai ypatumai“

Gražina Davidonienė, LAT teisėja

41. 2014-12-05 Klaipėda
„Naujasis Teritorijų planavimo įstatymas ir teritori-
jų planavimo reglamentavimas“

Marius Narmontas, Aplinkos ministe-
rijos Teritorijų urbanistikos ir archi-
tektūros departamento direktorius

42. 2014-12-08 Vilnius
„Bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo ypatumai. 
Aktuali teismų praktika“

Sigita Rudėnaitė, LAT teisėja

43. 2014-12-09 Vilnius
„Grupinis ieškinys – teisinis reguliavimas bei taiky-
mo aspektai“

Dr. Rimantas Simaitis, advokatas

44. 2014-12-10 Alytus
„Advokato buhalterinės apskaitos vedimas pagal 
veiklos formas bei mokesčių mokėjimas“

Neringa Samuilovienė, Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI), Didžiųjų 
mokesčių mokėtojų departamen-
to Konsultavimo ir stebėsenos vyr. 
specialistė

45. 2014-12-16 Šiauliai
„Bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo ypatumai. 
Aktuali teismų praktika“

Karolis Šimanskis, LAT Civilinių bylų 
skyriaus pirmininko patarėjas

46. 2014-12-17 Kaunas „Elektroninės priemonės advokato veikloje“ Dr. Justinas Usonis, advokatas

47. 2014-12-19 Vilnius
„Advokato buhalterinės apskaitos vedimas pagal 
veiklos formas bei mokesčių mokėjimas“

Neringa Samuilovienė, VMI vyr. 
specialistė

48. 2015-01-09 Kaunas „Elektroninė komercija: teisiniai klausimai“ Mindaugas Civilka, advokatas

49. 2015-01-12 Klaipėda
„Statybų teisė. Teismų praktika bylose, kylančiose 
iš statybos teisinių santykių“

Laimonas Pivoras, advokatas

50. 2015-01-13 Vilnius
„Diskriminacija darbe: teisinis reguliavimas ir 
aktuali teismų praktika“

Prof. dr. Tomas Davulis, VU

51. 2015-01-14 Vilnius
„Efektyvios teisinės derybos (1 dalis): metodai ir 
principai“

Dr. Vitalius Tumonis, Swaycraft LLC 
(JAV)

52. 2015-01-16 Panevėžys
„Atstovavimo civiliniame procese praktiniai aspek-
tai“;  susitikimas su AT pirmininku I. Vėgėle

Vytautas Zelianka, Vilniaus apygar-
dos teismo pirmininkas

53. 2014-01-20 Alytus „Elektroninės priemonės advokato veikloje“ Dr. Justinas Usonis, advokatas

54. 2015-01-21 Vilnius
„Efektyvios teisinės derybos (2 dalis): praktinių 
įgūdžių lavinimas“

Dr. Vitalius Tumonis, Swaycraft LLC 
(JAV)

55. 2015-01-22 Vilnius
„Vykdymo procesų normų praktika teismų prakti-
koje“

Egidijus Laužikas, LAT teisėjas

56. 2015-01-26 Vilnius „Europos arešto orderio išdavimas ir vykdymas“ Prof. habil. dr. Gintaras Švedas, VU

57. 2015-01-29 Šiauliai
„Dokumentų suklastojimas (LR BK 300 str.) / Rašy-
senos ir dokumentų ekspertizės“

Alenas Piesliakas, Vilniaus m. apylin-
kės teismo pirmininko pavaduotojas/ 
Regina Pajaujytė, LTEC 

58. 2015-01-30 Vilnius
„Energetikos sektoriaus teisinio reguliavimo Lietu-
voje aspektai“

Valstybinės kainų ir energetikos kon-
trolės komisijos pranešėjų grupė
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Ataskaitiniu laikotarpiu daugiausia seminarų buvo reng-

ta civilinės teisės ir proceso klausimais, mažiausiai – iš 

administracinės teisės. 2015 m. yra planuojama parengti 

metinę seminarų temų programą, pagal kurią bus galima 

ateityje proporcingiau užtikrinti visų teisės sričių apėmi-

mą bei seminarų rengimą aktualiais klausimais. 

Pažymėtina, kad šiuo metu organizuojamų seminarų 

metu dalyviai yra kviečiami pildyti vertinimo anketas, 

kurios vėliau yra apibendrinamos ir analizuojamos. Po 

seminaro, su anketų apibendrinimu yra supažindinami 

lektoriai. Pagal galimybes, advokatūros administracija 

stengiasi atsižvelgti į dalyvių pageidavimus bei pastabas – 

dėl siūlomų seminarų temų, lektorių, seminaro laiko ir kt. 

Žemiau pateikiami apibendrinti seminarų dalyvių verti-

nimai pagal 2014 m. rugpjūčio 13 d. iki 2015 m. sausio 26 

d. užpildytą 661 vertinimų anketą:

civilinė teisė ir procesas 55 %

baudžiamoji teisė ir procesas 9 %

Darbo teisė 3 %

administracinė teisė 0

Tarptautinė (es ir ežTk) 7 %

kiti su advokato prof. veikla susiję seminarai 26 %

seminarų pasiskirstymas pagal teisės sritis

labai gerai (5 balai) 75 %

gerai (4 balai) 22 %

patenkinamai (3 balai) 2 %

blogai (2 balai) 1 %

labai blogai (1 balas) 0 %

1 klausimas  Jūsų bendras seminaro vertinimas 

visiškai sutinku 56 %

sutinku 31 %

sutinku iš dalies 9 %

nesutinku 1 %

visiškai nesutinku 3 %

2 klausimas  seminare nagrinėti klausimai buvo įdomūs, 
gauta informacija bus naudinga mano darbe

Siekiant, kad seminarai atspindėtų naujausius teisės 

reguliavimo pokyčius, buvo rengiamas seminaras dėl 

grupės ieškinio, prieš įsigaliojant šiam institutui nuo 

2015 m. sausio 1 d. Padažnėjus kratų atlikimams pas 

advokatus, buvo surengta keletas seminarų įvairiuose 

miestuose dėl advokato ir Lietuvos advokatūros atstovo 

teisių ir pareigų kratų ar poėmio metu. Siekiant supa-

žindinti advokatus ir advokatų padėjėjus su naujai for-

muojama teismo praktika smurto šeimoje bylose, buvo 

surengtas seminaras dėl Apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymo (įsigaliojusio 2011-12-15) taikymo 

ypatumų.
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Be teisinio pobūdžio seminarų buvo kreipiamas di-

desnis dėmesys į advokatų bendrųjų gebėjimų lavinimą, 

rengiant, pavyzdžiui, seminarus dėl efektyvių derybų ir 

praktinių įgūdžių lavinimo, juridinės retorikos ir teisinio 

argumentavimo, advokato darbo veiklos praktinių ypatu-

mų (bendraujant su klientais ir kt.).

Palyginti su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu 

buvo surengta 11 seminarų daugiau. Ataskaitos rengimo 

metu nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. sausio 26 d. 

Lietuvos advokatūros kvalifikacijos kėlimo seminaruose iš 

viso dalyvavo 3216 dalyvių, iš kurių 1429 buvo advokatai 

ir 1787 advokato padėjėjai. Išlieka pastebima tendencija, 

kad seminaruose aktyviau dalyvauja advokato padėjėjai, 

kuriems būtina surinkti 12 kvalifikacijos kėlimo balų 

tvirtinant vienerių ir dvejų metų praktikos atlikimo 

ataskaitas.

„Visuotiniame susirinkime sakiau, kad advoka-
to profesija turėtų būti garbinga. Tą užtikrina 
nepriekaištinga reputacija ir aukšta kvalifika-

cija. advokatūra rūpinsis, kad būtų užtektinai seminarų 
regionuose“, 

 – žada adVoKaTų Tarybos pIrmInInKas Ignas Vėgėlė. 

labai gerai (5 balai) 73 %

gerai (4 balai) 21 %

patenkinamai (3 balai) 5 %

blogai (2 balai) 1 %

labai blogai (1 balas) 0 %

Taip 91 %

ne 2 %

nežinau 7 %

3 klausimas  kaip vertinate lektoriaus darbą?

Ar rekomenduotumėte šį seminarą savo kolegai?

0

10

20

30

40

50

60

0

500

1000

1500

2000

bendras seminarų skaičius 2013–2015 m.

dalyvavimas seminaruose (2014 m. gegužė – 2015 m. vasaris) 

advokatai

advokatų padėjėjai

58

47

1787

1429



visuotinis advokatų susirinkimas 201560

seminarų lektoriai

advokatai/
daktarai

Teisėjai

mokslininkai 
akademikai

kiti  
specialistai 
(valstybinių 

institucijų
ir kt.

2014 m. gegužė – 2015 vasaris 2013 m. gegužė – 2014 vasaris

10 15 20 250 5
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seminarų pasiskirstymas pagal miestus

vilnius
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(kiti  
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Kaip matyti iš lentelės žemiau, daugiau seminarų yra 

stengiamasi organizuoti mažesniuose Lietuvos miestuose. 

Nuo 2014 m. lapkričio mėnesio, atsižvelgiant į semina-

rų dalyvių pageidavimus, kas mėnesį rengiami seminarai 

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus mieste bei 5 

seminarai Vilniuje. Ateityje mažesniuose miestuose, pa-

vyzdžiui, Alytuje seminarai gali būti rengiami rečiau, nes 

į juos susirenka nedidelis dalyvių skaičius – vidutiniškai 

apie 14 dalyvių.

Atsižvelgiant į seminarų dalyvių pageidavimus, atas-

kaitiniu laikotarpiu vesti seminarus buvo kviečiama dau-

giau lektorių iš teisminių institucijų, ypač pageidauti kaip 

lektoriai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai. Be to, 

buvo pradėti kviesti specialistai iš valstybinių institucijų, 

atsižvelgiant į seminarų temas, pavyzdžiui, iš Aplinkos 

ministerijos Teritorijų urbanistikos ir architektūros de-

partamento, Lietuvos teismo ekspertizės centro, Valstybi-

nės mokesčių inspekcijos.

Organizuojant seminarus išlieka aktuali problema – 

tai advokatų ir advokatų padėjėjų galimybė užsiregistruo-

ti į norimą seminarą, kadangi, ataskaitos rengimo metu 

veikianti registracijos sistema leidžia asmeniui užsire-

gistruoti į seminarą neatlikus išankstinio apmokėjimo. 

Pasiekus nustatytą maksimalų dalyvių skaičių, sistema 

vėliau automatiškai užsidaro ir kiti asmenys nebegali 

registruotis. Neretai vėliau užsiregistravę asmenys dėl 
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įvairių priežasčių į seminarą neatvyksta, todėl kiti asme-

nys praranda galimybę dalyvauti seminare. Tikimasi, kad 

ši problema bus išspręsta iš esmės pertvarkius Lietuvos 

advokatūros elektroninę duomenų bazę ir įdiegus išanks-

tinio apmokėjimo registracijos modulį.

Šiuo metu Infolex.lt duomenų bazė neduoda statis-

tikos, kiek advokatų (ne)surenka kvalifikacijos kėlimo 

balų, dėl ko (ne)surenka balų ar kiek vidutiniškai balų 

turi advokatas. Patikra vykdoma pasirinktinai arba pagal 

skundus individualiai tikrinant konkretų asmenį.

Pokyčių organizuojant asociacijos narių kvalifikaci-

jos kėlimą tikimasi, kai bus pakeistas Advokatų tarybos 

2013 m. lapkričio 14 d. sprendimas. Šiuo metu rengia-

mas minėtu sprendimu patvirtinto Advokatų ir advo-

kato padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo 

tvarkos aprašo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama 

aiškiau numatyti kvalifikacijos tobulinimo balų skyri-

mą, vertinimo bei apmokėjimo už seminarus tvarką bei 

seminarų įkainius eurais.

išvažiuoJamieJi mokymai
Rengiant seminarus Lietuvos regionuose, Advokatų tary-

bos pirmininkas kartu su išvažiuojamaisiais seminarais, 

ataskaitiniu laikotarpiu lankėsi ir bendravo su advoka-

tais/ advokatų padėjėjais: 

Klaipėdoje 2014 m. rugpjūčio 13 d., 

Kaune 2014 m. rugsėjo 12 d., 

Alytuje 2014 m. spalio 10 d., 

Šiauliuose 2014 m. spalio 31 d., 

Mažeikiuose 2014 m. lapkričio 7 d. 

Panevėžyje 2015 m. sausio 16 d.. 

Šių susitikimų metu seminarai advokatams ir advoka-

tų padėjėjams buvo rengiami nemokamai.

Susitikime su Klaipėdos krašto advokatais aptartos 

advokatūros aktualijos, pristatyti naujai išrinktos savi-

valdos pirmieji sprendimai, atsakyta į advokatams rūpi-

mus klausimus. Advokatų tarybos pirmininkas susitiko 

su Klaipėdos apygardos, Klaipėdos miesto apylinkės ir 

Klaipėdos rajono apylinkės teismų pirmininkais.

Advokatūros rūpesčiai ir kvalifikacijos kėlimas – dvi 

pagrindinės temos pokalbyje su Kauno advokatais, kur 

Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė lankėsi su 

darbo vizitu. Susitikti su Advokatų tarybos pirmininku 

ir išgirsti apie advokatūros vidaus reikalus, planuojamą 

Advokatų tarybos veiklą susirinko apie du šimtus advo-

katų ir advokato padėjėjų. Renginyje taip pat pasveikinti 

garbius jubiliejus minėję advokatai. Kaune Advokatų ta-

rybos pirmininkas susitiko tiek su administracinio, tiek 

su regiono bendros kompetencijos teismų pirmininkais.

Alytuje Dzūkijos advokatams pristatyti pokyčiai 

Advokatų tarybos ir administracijos darbe. Advokatams 

paskaitą skaitė Drausmės komiteto pirmininkas Mindau-

gas Kukaitis – Dzūkijos advokatai turėjo progą susipažinti 

su naujausiais Advokatų tarybos sprendimais, teikti pa-

siūlymus Advokatų tarybos veiklos plano projektui, iš-

girsti atsakymus į dominančius klausimus, atnaujinti ži-

nias profesinės etikos srityje. Daug dėmesio skirta vidinio 

bendravimo, finansinės informacijos teikimo ir ieškinių 

prieš advokatūrą problemai.
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ka, ir vertybinis matas. Labiausiai advokato reputaciją 

veikia nesąžiningumas, nekvalifikuota pagalba, intere-

sų konfliktas, nepagrįstas atlygis. Santykiuose su teis-

mais problemiška, kai yra neteisėti advokato veiksmai, 

įsakmus, neetiškas raštų tonas, nepaisoma rašto kultū-

ros, pamirštama profesinė garbė ir atsakomybė ne darbo 

metu. Geranoriškumo stoka santykiuose su advokatūra 

pasireiškia nebendradarbiavimu, prievolių advokatūrai 

nevykdymu.

Alytuje Advokatų tarybos pirmininkas susitiko su Aly-

taus rajono teismo pirmininke, lankėsi Alytaus radijo sto-

tyje FM99, davė interviu Dzūkijos televizijai.

Su Šiaulių krašto advokatais tartasi, kaip sustiprinti 

advokatūrą ir į jos veiklą įtraukti daugiau advokatų. Su-

sitikime diskutuota apie dvejiems metams suplanuotą 

Advokatų tarybos veiklos plano projektą. Advokatų tary-

bos pirmininkas Ignas Vėgėlė ragino advokatus aktyviau 

dalyvauti buriamuose komitetuose, etikos kodekso rengi-

mo grupėje. Šiaulių advokatai siūlė idėjas, kaip stiprinti 

Lietuvos advokatūros veiklą.

Susitikime su Žemaitijos advokatais Advokatų tarybos 

pirmininkui Ignui Vėgėlei taip pat rūpėjo advokatų nuo-

monė dėl aktyvesnio advokatų dalyvavimo komitetuose 

ir advokatūros stiprinimo planų. Susitikime pabrėžta kad 

esminė Advokatų tarybos funkcija yra stiprinti pagalbą 

advokatams jų kasdienėje veikloje.

„stipri advokatų taryba yra reikalinga tam, 
kad atstovėtų visiems advokatams reikš-
mingą poziciją, kai iškyla būtinybė. svarbu 

visiems siekti bendrų tikslų, pavienius sprendimus 
daryti atsižvelgiant į visos advokatūros reikalus“, 

 – saKo adVoKaTų Tarybos pIrmInInKas prof. dr. Ignas 

Vėgėlė. 

Panevėžio regiono advokatų dėmesys atkreiptas į per-

mainas Lietuvos advokatūroje ir Europos Sąjungos Tei-

singumo Teismo sprendimą – į susitikimą atvykusiems 

regiono advokatams paaiškintos Šiba bylos pasekmės, 

kuomet pripažinta, jog nesąžiningų vartojimo sutarčių 

sąlygų negali būti ir advokatų teisinių paslaugų sutar-

tyse. Advokatų tarybos pirmininko vertinimu, Europos 

Susitikime su Alytaus regiono advokatais atkreiptas 

dėmesys, kad advokatūroje gaunamų skundų kiekis 

auga ir tai yra pats pirmas rodiklis advokatams susi-

rūpinti savo teikiamų paslaugų kokybe. Kad tą verta 

daryti, rodo ir Advokatų garbės teismo praktika – per 

40 proc. drausmės bylų advokatams iškeliama pagal gy-

ventojų skundus.

Paskaitoje „Advokato elgesiui keliami reikalavimai. 

Interesų konfliktai advokato veikloje“ atkreiptas dė-

mesys, kad advokato reputacija yra ir įstatyminė sąvo-
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Sąjungos Teisingumo Teismas nuosaikiai reagavo į Lie-

tuvos Aukščiausiojo Teismo kreipimesi išdėstytus klau-

simus, nes sprendime aptartas konfidencialumo princi-

pas, kurį advokatas yra įpareigotas užtikrinti, taip pat 

advokato įsipareigojimai teisingumui. Pasak Advokatų 

tarybos pirmininko, Advokatų taryba svarstys dėl Lie-

tuvoje tinkamiausio būdo, kaip veiksmingai įgyvendinti 

vartotojų apsaugą šioje srityje: kas turėtų atlikti nesą-

žiningų teisinių paslaugų sutarčių sąlygų ikiteisminį 

tyrimą – advokatūrai gali tekti prisiimti šią funkciją ir 

ieškoti sąnaudų kompensavimo sprendinių.

privalomų išklausyTi seminarų or
ganizavimas
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo surengtas įvadinis semina-

ras advokatams, kurie advokatais tapo neatlikę advokato 

padėjėjo praktikos (2014-11-04) bei du įvadiniai semi-

narai advokatų padėjėjams (2014-09-25 ir 2014-11-11). 

Seminarų metu dalyvius su advokatūros veikla bei funk-

cijomis supažindino Advokatų tarybos pirmininkas Ignas 

Vėgėlė, su advokato veiklai taikomais profesiniais reika-

lavimais – Drausmės komiteto pirmininkas Mindaugas 

Kukaitis, su advokato padėjėjo praktikai keliamais reika-

lavimais – advokatė Beata Vilienė bei su advokatų vei-

klos buhalterinės apskaitos bei mokesčių klausimais – vyr. 

buhalterė Elinga Belousovienė.  

TarpTauTiniai mokymai
Europos Tarybos HELP nuotoliniai mokymai

2014 m. gegužę baigėsi nuotoliniai mokymai diskrimi-

nacijos klausimais (Antidiscrimination issues), kuriuos 

organizavo Europos Tarybos HELP programa kartu su 

Lietuvos advokatūra ir Generaline prokuratūra. Moky-

muose dalyvavo 11 advokatų, 4 advokatų padėjėjai bei 

15 prokurorų.

bendrAdArbiAvimAs su europos teisės AkA-
demijA (erA)

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiamas bendradarbia-

vimas su Europos Teisės Akademija (ERA), informuojant 

advokatus apie rengiamus ERA seminarus ir mokymus, 

pateikiant jiems detalią informaciją apie nemokamus Eu-

ropos Komisijos finansuojamus seminarus žmogaus teisių 

apsaugos srityje.

Pagal sėkmingai kartu su ERA organizuotų moky-

mų modelį 2014 m. kovo mėn. planuojama vėl surengti 

bendrus mokymus Advokatūros mokymo centre 2015 m. 

gegužės mėn. tema „Cross-border divorce and mainte-

nance“ (mokymai vyks anglų k.). Daugiau nei 2 dienas 

truksiančiuose mokymuose nemokamai dalyvauti galės 

15 Lietuvos advokatų.

prakTika užsienyJe
Tarptautinės stažuotės

Pagal kasmet organizuojamą Vokietijos daugiašalių sta-

žuočių programą (Multilaterales Hospitationsprogramm 

für Rechtsanwälte), 2014 m. balandžio 22 d. – birželio 4 d. 

Vokietijoje praktinėje stažuotėje dalyvavo advokato padė-

jėja Rima Kondrataitė.

Kiekvienais metais vyksiančios stažuotės metu daly-

viams suteikiama puiki galimybė detaliau susipažinti su 

Vokietijos ir Europos civiline bei komercine teise, išklau-

sius įvadinius kursus Königswinter universitete, bei vėliau 

atlikti praktiką paskirtoje Vokietijos advokatų kontoroje. 

Stažuotės metu yra apmokamos kelionės išlaidos Vokieti-

joje, parūpinamas apgyvendinimas, teikiama kas mėnesį 

550 eurų finansinė parama bei medicinos draudimas.

Tarptautinėje stažuotėje, organizuojamoje Paryžiaus 

advokatūros kartu su Ecole de Formation du Barreau, 

2014 m. spalio 6 d. – lapkričio 28 d. dalyvavo advokatė 

Vilija Badaraitė.

Stažuotės metu dalyviai turi galimybę išklausyti iš-

kilių lektorių paskaitas Paryžiuje Ecole de Formation du 

Barreau apie Prancūzijos teisinę sistemą, teisinę etiką ir 

teisinius procesus, vėliau įgyti praktinės patirties advoka-

tų kontoroje. Stažuotėje dalyvauja programos dalyviai iš 

įvairių Europos šalių, todėl stažuotės metu asmenys gali 

pasidalinti patirtimi bei užmegzti ilgalaikius profesinius ir 

asmeninius ryšius. Kelionės, apgyvendinimo ir kasdienės 

išlaidos nėra komepnsuojamos. Kartais finansinę paramą 

skiria Prancūzijos ambasada. 
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1.7 aTsTovavimas ginčuose  
ir Teisminė prakTika

aDminisTracinė Teisena
Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 

m. vasario 1 d. administraciniuose teismuose nagrinėja-

ma viena administracinė byla, kurioje pareiškėja UAB 

„(duomenys neskelbiami)“ ginčija Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimą 

Nr. 2S-15 „Dėl UAB „(duomenys neskelbiami)“ ir UAB 

„(duomenys neskelbiami)“ veiksmų atitikties Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikala-

vimams“, kuriuo pareiškėjai ir trečiajam suinteresuotam 

asmeniui UAB „(duomenys neskelbiami)“ už klaidinan-

čios reklamos naudojimą solidariai paskirta 5 tūkst. litų 

bauda. Šioje administracinėje byloje Lietuvos advokatū-

ra dalyvauja trečiuoju suinteresuotu asmeniu, kadangi 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba tyrimą atliko 

pagal Lietuvos advokatūros pranešimą apie reklaminių 

teiginių „skolų advokatai“ ir „skolų išieškojimo lyderis“, 

galimai pažeidžiančių Reklamos įstatymo ir Konkurenci-

jos įstatymo reikalavimus, skelbimo. Vilniaus apygardos 

administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu 

pareiškėjos skundą atmetė. Pareiškėja šį teismo spren-

dimą apskundė apeliacine tvarka. Apeliacinis skundas 

paskirtas nagrinėti Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo 2015 m. vasario 23 d.  posėdyje (administracinės 

bylos Nr. A-903-502/2015).

civilinės bylos
Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2015 

m. vasario 1 d. bendrosios kompetencijos teismuose na-

grinėjama 21 civilinė byla (ataskaitiniu laikotarpiu pradė-

tos 8 naujos bylos, kitos tęsėsi iš ankstesnių laikotarpių), 

iš kurių:

1 byloje Lietuvos advokatūra yra ieškovė. Byloje Lietuvos 

advokatūra ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia prekių 

ženklo „duomenys neskelbiami“ registraciją ir įpareigoti su-

stabdyti klaidinančią reklamą. Byla sustabdyta iki įsiteisės 

procesinis sprendimas Vilniaus apygardos administracinio 

teismo byloje Nr. I-5774-815/2014 dėl Konkurencijos tary-

bos 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimo panaikinimo.

14 bylų Lietuvos advokatūra patraukta kaip atsakovė:

•	 7 bylose ieškovais buvo advokatai (advokato padėjė-

jai), pareiškę ieškinius dėl Advokatų garbės teismo 

jiems paskirtų drausminių nuobaudų (4 bylose ieš-

kiniai atmesti, 1 byloje ieškinys patenkintas iš dalies, 

likusiose sprendimai dar nepriimti);

•	 Vienoje iš bylų buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo 2015 m. sausio 2 d. nutartis, kuria buvo pa-

tenkintas Lietuvos advokatūros kasacinis skundas ir 

panaikintos sprendimo ir nutarties dalys, kuriomis 

ieškinys patenkintas, panaikinta Advokatų garbės 

teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškovui A. 

K. paskirta drausminė nuobauda, panaikintas Advo-

katų garbės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas 

drausmės byloje Nr. 12, nutraukta drausmės byla Nr. 

12, priteistos bylinėjimosi išlaidos. Kitas sprendimo ir 

nutarties dalis teismas paliko nepakeistas bei ieškinį 

atmetė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 

2 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. Lietuvos advoka-

tūra, bylos Nr. 3K-3-14/2015);

•	 Lietuvos advokatūros kasacinis skundas taip pat buvo 

patenkintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. 

sausio 13 d. nutartimi, kurioje kasacinis teismas nu-

rodė, kad „teisėjų kolegija sutinka su kasatoriumi, kad 

nagrinėjamoje byloje galima remtis pagal analogiją ka-

sacinio teismo praktika dėl drausminių nuobaudų dar-

buotojams panaikinimo, pagal kurią, tikrindamas dar-

buotojui paskirtos drausminės nuobaudos teisėtumą, 

teismas gali nuobaudą tik panaikinti arba pripažinti ją 

esant paskirtą teisėtai (DK 242 straipsnio 2 dalis), bet 

negali jos pakeisti parinkdamas kitą adekvačią nuobau-

dą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų sky-

riaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis, 

priimta civilinėje byloje L. S. v. UAB „Sanmeridus“, by-



AdvokAtų tArybos veiklos AtAskAitA 65

los Nr. 3K-3-299/2004; 2006 m. gruodžio 21 d. nutartis, 

priimta civilinėje byloje L. V. v. AB „Vakarų skirstomieji 

tinklai“, bylos Nr. 3K-3-674/2006). Remdamasi tuo, kas 

išdėstyta, teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėjamos 

kategorijos bylose gindamas pažeistas teises teismas, 

esant pagrindui, gali pripažinti negaliojančiu Advoka-

tų garbės teismo sprendimą, kuriuo advokatui paskirta 

drausminė nuobauda, tačiau negali pakeisti sprendimo, 

paskirdamas kitą drausminę nuobaudą, arba panaikin-

ti sprendimą ir paskirti kitą drausminę nuobaudą. Toks 

aiškinimas, teisėjų kolegijos vertinimu, užtikrina ne tik 

formalų, bet ir realų bei veiksmingą pažeistų teisių gy-

nimą. Juolab, kad viena esminių drausminės atsakomy-

bės taikymo sąlygų yra nuoseklumas, kuris reikalauja, 

kad už analogiškus ar panašius pažeidimus visiems 

būtų taikomos tokios pačios drausminės priemonės. 

Teisėjų kolegijos vertinimu, viena iš pagrindinių prie-

laidų užtikrinant nuoseklumą – kad drausminę atsako-

mybę visais atvejais taikytų viena institucija (organas), 

užtikrinanti nuoseklios drausminės atsakomybės taiky-

mo politikos formavimą. Įstatymų leidėjui šią funkciją 

pavedus advokatų savivaldą įgyvendinančios instituci-

jos organui – Advokatų garbės teismui – būtent jam 

tenka pareiga ir atsakomybė formuoti advokatų draus-

minės atsakomybės standartus (Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje 

M. P. v. Lietuvos advokatūra, bylos Nr. 3K-3-42/2015);

•	 1 byloje ieškovas ginčijo Advokatų tarybos sprendimą 

dėl neįrašymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašą. Žemesnių instancijų teismai ieškinį ir ieško-

vo apeliacinį skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje žemes-

nių instancijų teismų sprendimą ir nutartį panaikino, 

priėmė naują sprendimą ieškinį patenkinti iš dalies: 

panaikinti Advokatų tarybos 2013 m. vasario 21 d. 

sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo prašymas įrašyti į 

Praktikuojančių advokatų sąrašą, ir įpareigoti atsako-

vą Lietuvos advokatūrą ieškovo prašymą išnagrinėti iš 

naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 

19 d. nutartis Nr.  3K-7-277/2014);

•	 1 byloje ieškovas prašė priteisti iš Lietuvos advokatū-

ros ir antrinę teisinę pagalbą teikusio advokato žalą už 

netinkamai suteiktą teisinę pagalbą. Teismo sprendi-

mu ieškinys atmestas. Teismo sprendimas įsiteisėjęs;

•	 1 byloje ieškovas prašė pripažinti Advokatų tarybos 

veiksmus neteisėtais ir panaikinti Advokatų tarybos 

sprendimą atsisakyti iškelti drausmės bylą. Pirmosios 

instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, pripaži-

no Advokatų tarybos veiksmus, nepranešus ieškovui 

apie drausmės bylos iškėlimo advokatui klausimo na-

grinėjimą, neteisėtais, likusia apimtimi ieškinį atme-

tė. Apeliacinės instancijos teismas tenkino Lietuvos 

advokatūros apeliacinį skundą, panaikino pirmosios 

instancijos teismo sprendimą ta dalimi, kurioje ieš-

kinys buvo patenkintas, ir ieškinį šioje dalyje atmetė;

•	 2 bylose ieškovai ginčija Advokatų tarybos sprendimą 

dėl jų laikino išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių 

advokatų sąrašo. Vienoje byloje sprendimu ieškinys 

atmestas (sprendimas neįsiteisėjęs), kitoje byloje 

sprendimas dar nepriimtas;

ataskaitiniu laikotarpiu – lietuvos advokatūros 
pergalė dėl advokato vardo

lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus uab 
„duomenys neskelbiami“ apeliacinį skundą, pir-
mos instancijos teismo sprendimas paliktas nepa-
keistas, o skundas atmestas, taigi Všį „duomenys 
neskelbiami“ yra įpareigojama išregistruoti do-
meno vardus „eadvokatas.lt“ ir „eadvokatai.lt“. 
svarbiausi sprendimo punktai yra tai, kad teismas 
terminą „advokatas“ griežtai susiejo su asmeni-
mis, galinčiais pagal advokatūros įstatymą užsi-
imti šia veikla. Vien tai, kad sutartiniais pagrindais 
yra samdomi advokatai, nesuteikia teisės naudotis 
advokato vardu. Teismas taip pat pastebėjo, kad 
advokatai, atstovaudami savo klientams, tą daro 
ne tik teismuose, jie taip pat rengia sutartis, gali 
teikti paslaugas internetu, bet norėdami vadintis 
advokatais, visų pirma turi atitikti reikalavimus.
(2014 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje 
nr. 2a-421/2014)

•	 1 byloje ieškovai – keturi advokatai – prašo pripažinti 

negaliojančiais dalį 2014 m. gegužės 16 d. Visuotinio 

advokatų susirinkimo sprendimų bei įpareigoti Revizi-

jos komisiją atlikti Lietuvos advokatūros veiklos auditą 

už 2013 metus. Šioje byloje sprendimas dar nepriimtas.

Byloje pirminiu ieškiniu, kuris buvo pateiktas teis-

mui 2014 metų birželio mėn., ieškovai prašė teismo:

(1) pripažinti negaliojančia 2014 m. gegužės 16 d. 

Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo dalį, ku-

ria Leono Virginijaus Papirčio kandidatūra įrašyta į 

Advokatų tarybos pirmininko rinkimų biuletenį; 

(2) pripažinti negaliojančia 2014 m. gegužės 16 d. 

Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo dalį, ku-

ria Leono Virginijaus Papirčio kandidatūra įrašyta į 

Advokatų tarybos narių rinkimo biuletenį; 

(3) pripažinti negaliojančia 2014 m. gegužės 16 

d. Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo dalį, 

kuria Leonas Virginijus Papirtis išrinktas Advokatų 

tarybos nariu; 

(4) pripažinti negaliojančiu 2014 m. gegužės 16 d. 

Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimą dėl Revi-
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zijos komisijos veiklos ataskaitos patvirtinimo; 

(5) įpareigoti Lietuvos advokatūros revizijos komi-

siją atlikti Lietuvos advokatūros veiklos auditą už 2013 

metus ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo spren-

dimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

Vėliau, 2014 m. spalio 8 d., t. y. praėjus beveik 5 

mėnesiams nuo 2014 m. gegužės 16 d. Visuotinio 

advokatų susirinkimo, ieškovai įteikė teismui patiks-

lintą ieškinį, kuriame pareiškė naują reikalavimą – (6) 

pripažinti negaliojančiu Visuotinio advokatų susirin-

kimo nutarimą, kuriuo Advokatų tarybos pirmininku 

išrinktas Ignas Vėgėlė.

Ieškovų pozicija dėl Leono Virginijaus Papirčio iš-

rinkimo Advokatų tarybos nariu bei jo kandidatūros 

patvirtinimo Advokatų tarybos pirmininko rinkimuo-

se neteisėtumo iš esmės grindžiama ieškovų nuomo-

ne, jog minėti Visuotinio advokatų susirinkimo spren-

dimai pažeidžia Lietuvos advokatūros įstatų nuostatas. 

Be to, ieškovai mano, jog 2011–2014 metų kadencijos 

Advokatų taryba netinkamai vykdė 2013 m. Visuoti-

nio advokatų susirinkimo patvirtintą sąmatą 2014 m., 

nes ji buvo viršyta. Taip pat ieškovai mano, kad Revizi-

jos komisija neatliko Lietuvos advokatūros veiklos au-

dito už 2013 m., nors tokią pareigą, ieškovų manymu, 

numato Lietuvos advokatūros įstatai. 

Lietuvos advokatūra nesutinka su ieškinio reikala-

vimais, nes mano, jog ginčijamais Visuotinio advokatų 

susirinkimo sprendimais nebuvo pažeistos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų ar Lietuvos advokatūros įsta-

tų normos, 2013 m. finansinė sąmata nebuvo viršy-

ta – rašytiniai dokumentai, esantys bylose pagrindžia 

aplinkybę, jog ji buvo įvykdyta 94,5 proc. Tuo tarpu nei 

LR advokatūros įstatymas, nei Lietuvos advokatūros 

įstatai, nei joks kitas galiojantis LR teisės aktas nere-

glamentuoja nei veiklos audito sąvokos, apimties, užda-

vinių, nei jo atlikimo procedūros, todėl  manytina, jog 

ieškovų reikalavimas įpareigoti Revizijos komisiją at-

likti veiklos auditą yra nepagrįstas. Lietuvos advokatū-

ra taip pat mano, jog Visuotinio advokatų susirinkimo 

sprendimas Advokatų tarybos pirmininku išrinkti Igną 

Vėgėlę buvo priimtas nepažeidžiant jokių teisės normų, 

todėl ieškovų reikalavimas pripažinti minėtą sprendi-

mą negaliojančiu yra nemotyvuotas ir nepagrįstas. Be 

to, šis reikalavimas pareikštas teismui po to, kai buvo 

suėjęs sutrumpintas vieno mėnesio nuo sprendimo pri-

ėmimo ieškinio senaties terminas, numatytas LR advo-

katūros įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje.

Bylos eigoje Advokatų taryba, nors ir nesutikdama 

su ieškovų argumentais, tačiau siekdama išsklaidyti 

bet kokias abejones dėl Lietuvos advokatūros veiklos 

skaidrumo, 2014 m. lapkričio 20 d. posėdyje nuspren-

dė pavesti Revizijos komisijai atlikti Lietuvos advoka-

tūros veiklos auditą už 2013 m.

Šioje civilinėje byloje teismas, tenkindamas ieško-

vų prašymą, buvo įpareigojęs atsakovę Lietuvos advo-

katūrą pateikti teismui didžiąją dalį juridinio asmens 

finansinės apskaitos dokumentų ir duomenų už 2013 

m., t. y. banko sąskaitų išrašus, kasos išlaidų doku-

mentus, gautas sąskaitas faktūras, šiuo laikotarpiu 

sudarytas sutartis, pareigybių (pagal darbo sutartis bei 

pagal teisinių sutarčių sutartis) sąrašus, jiems moka-

mo darbo užmokesčio ar honoraro dydžius, pareigy-

bių aprašymus, Advokatų tarybos posėdžių protokolus 

bei kitus dokumentus, tačiau vėliau, atsižvelgdamas į 

faktą, jog Lietuvos advokatūros Advokatų taryba pati 

pavedė Revizijos komisijai atlikti Lietuvos advokatūros 

veiklos auditą, nusprendė minėtą įpareigojimą dėl do-

kumentų pateikimo panaikinti.

2015 m. sausio 15 d. šioje civilinėje byloje vykusiame 

parengiamajame posėdyje teismas nusprendė baig-

ti pasirengimą bylos nagrinėjimui ir priėmė nutartį 

skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Teismo posėdis 

byloje buvo atidėtas iki 2015 m. vasario 25 d. 

•	 1 byloje ieškovai – keturi advokatai – prašo pripažin-

ti negaliojančiu Advokatų tarybos 2014 m. rugpjūčio 

21 d. sprendimą „Dėl Dokumentų ir informacijos apie 

Lietuvos advokatūros veiklą teikimo Lietuvos advoka-

tūros nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šioje by-

loje sprendimas dar nepriimtas.

Šioje byloje Lietuvos advokatūra nesutinka su ieš-

kiniu, nes mano, jog ginčijamas sprendimas, įskaitant 

juo patvirtintą Dokumentų ir informacijos apie Lietu-

vos advokatūros veiklą teikimo Lietuvos advokatūros 

nariams tvarkos aprašą (toliau – aprašas) nepriešta-

rauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio 

asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar 

sąžiningumo principams (CK 2.82 str. 4 d.).

Asociacijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalis nustato, 

kad asociacijos įstatuose turi būti nurodyta, be kita 

ko, dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos 

veiklą pateikimo nariams tvarka, jeigu įstatuose nėra 

nurodyta, kad ji bus patvirtinta atskiru dokumentu. 

Lietuvos advokatūros įstatų 15.29 punktas įtvirtina, 

kad Advokatų taryba nustato dokumentų ir kitos in-

formacijos apie asociacijos veiklą teikimo Lietuvos 

advokatūros nariams tvarką. Taigi Advokatų taryba, 

2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu patvirtindama 

aprašą, veikė pagal Lietuvos advokatūros įstatuose jai 

nustatytą kompetenciją.

Ieškovai Aprašo neteisėtumą sieja su tuo, jog esą 

aprašas apriboja jų teisę gauti informaciją ir doku-

mentus. Su tokiais ieškovų teiginiais Lietuvos advoka-

tūra nesutinka, kadangi nei viena iš ieškovų nurody-

tų teisės normų nėra imperatyvi ir nenustato ieškovų 
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kaip Lietuvos advokatūros narių besąlyginės teisės 

gauti visą Lietuvos advokatūros disponuojamą infor-

maciją ir (ar) dokumentus, paneigiant įstatymuose 

įtvirtintas kitų asmenų teises ir teisėtus interesus.

Pažymėtina tai, kad Lietuvos advokatūra ne tik įgy-

vendina advokatų savivaldą, bet jai taip pat suteikti įga-

linimai koordinuoti ir kontroliuoti advokatų ir advokatų 

padėjėjų veiklą (Advokatūros įstatymo 56 ir 57 str.). Va-

dovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 

(toliau – Konstitucinis Teismas) ir Europos Žmogaus Tei-

sių Teismo doktrina, pagal viešąją teisę įsteigtos asocia-

cijos (public-law associations), kurioms patikėta vykdyti 

viešąsias funkcijas – reguliuoti atitinkamas profesijas ir 

šitaip užtikrinti viešąjį interesą, negali būti prilygintos 

fizinių ir juridinių asmenų savanoriškai įsteigtiems su-

sivienijimams, kurie yra kuriami ir veikia įgyvendinant 

Konstitucijos 35 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsnyje 

įtvirtintą asociacijų laisvę (Konstitucinio Teismo 2008 m. 

sausio 7 d. nutarimas (dėl antstolių), Europos Žmogaus 

Teisių Teismo 1981 m. birželio 23 d. sprendimas byloje 

Nr. 6878/75 ir 7238/75 Le Compte, Van Leuven and De 

Meyer prieš Belgiją (dėl gydytojų); Europos Žmogaus 

Teisių Komisijos sprendimai dėl pareiškimų nepriimti-

numo – Nr. 13750/88 M.A. prieš Ispaniją, Nr. 24057/03 

Bota prieš Rumuniją (dėl advokatų), Nr. 14331/88 ir 

14332/88 Revert and Legallais prieš Prancūziją (dėl ar-

chitektų)). Pažymėtina, kad Lietuvos advokatūra dispo-

nuoja įvairia informacija ir dokumentais, kuriuose yra 

asmens duomenų (įskaitant ypatingus asmens duome-

nis), komercinę (gamybinę), profesinę paslaptį sudaran-

ti informacija, informacija, kurios konfidencialumą yra 

nurodę informacijos teikėjai, taip pat kita informacija, 

kurios pateikimas tretiesiems asmenims yra ribojamas 

Lietuvos Respublikos įstatymų. 

Konstitucinis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad 

pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio re-

guliavimo, kuriuo įstatymais įtvirtinant informacijos 

laisvės įgyvendinimo garantijas būtų sudaromos prie-

laidos pažeisti kitas konstitucines vertybes, jų pusiaus-

vyrą. Laisvė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją nėra 

absoliuti (Konstitucinio Teismo 1995-04-20, 1996-12-

19, 2002-10-23, 2004-01-26 nutarimai). Konstitucinis 

Teismas taip pat yra nurodęs, kad Konstitucijos 25 

straipsnio 3 dalyje išvardytų saugomų konstitucinių 

vertybių sąrašas negali būti aiškinamas kaip išsamus, 

baigtinis, taigi kaip neleidžiantis laisvės gauti ir skleis-

ti informaciją riboti tada, kai reikia apsaugoti kitas, 

Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalyje expressis verbis 

nepaminėtas, konstitucines vertybes (Konstitucinio 

Teismo 2005-09-19 nutarimas).

Tai, kad juridinio asmens dalyvio teisė į informa-

ciją nėra absoliuti ir ji konkuruoja su kitų asmenų tei-

sėmis ir teisėtais interesais, seka ir iš kasacinio teis-

mo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 

bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2002 m. rug-

sėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-801/2002. 

Teismų praktika. 2002, 18).

2014 m. gruodžio 18 d. šioje civilinėje byloje 

vykusiame parengiamajame posėdyje teismas 

nusprendė baigti pasirengimą bylos nagrinėjimui ir 

priėmė nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. 

Teismo posėdis byloje paskirtas 2015 m. kovo 3 d.

ataskaitiniu laikotarpiu lietuvos advokatūra pirmą 
kartą taikiai pasiekė, kad pavadinime nebūtų ne-
teisėtai naudojamas žodis „advokatai“ 

mažoji bendrija „duomenys neskelbiami“, į kurią 
lietuvos advokatūra buvo kreipusis su pretenzija 
dėl neteisėtai organizacijos pavadinime naudo-
jamo žodžio „advokatai“, atsižvelgė į išdėstytus 
argumentus ir informavo, jog pakeitė savo pava-
dinimą taip, kad jame neliko žodžio „advokatai“.
pirmą kartą pateikus tokio pobūdžio reikalavimą 
rezultatas pasiektas be teisminio proceso. anks-
čiau lietuvos advokatūra yra laimėjusi panašaus 
pobūdžio ginčą tiek pirmos, tiek apeliacinės ins-
tancijos teismuose prieš uab „duomenys neskel-
biami“, kuris savo pavadinime taip pat naudojo 
žodį „advokatas“.

6 bylose Lietuvos advokatūra patraukta trečiuoju asme-

niu:

•	 1 byloje ieškovas ginčijo Vilniaus valstybės garan-

tuojamos teisinės pagalbos tarnybos pranešimą apie 

nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutar-

ties nutraukimą ir prašė įpareigoti atsakovę vykdyti 

sutartį. Teismo sprendimu ieškinys atmestas. Teismo 

sprendimas įsiteisėjęs;

•	 1 byloje ieškovas prašo pripažinti iš dalies negalio-

jančiu nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo 

sutarties punktą. Teismo sprendimu ieškinys atmes-

tas. Teismo sprendimas neįsiteisėjęs, ieškovas pateikė 

apeliacinį skundą;

•	 1 byloje ieškovas prašė pripažinti iš dalies negaliojančiu 

nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutarties 

punktą ir pripažinti negaliojančiu Vilniaus valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pranešimą 

apie nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo su-

tarties nutraukimą. Teismo sprendimu ieškinys paten-

kintas iš dalies bei sutarties nutraukimas pripažintas 

nepagrįstu. Teismo sprendimas neįsiteisėjęs;
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•	 1 byloje ieškovas prašė priteisti žalos atlyginimą, ga-

limai patirtą advokatams naudojantis ieškovo patal-

pomis. Teismo sprendimu ieškinys atmestas. Teismo 

sprendimas įsiteisėjo;

•	 1 byloje ieškovė – advokatė – prašo priteisti nesumo-

kėtą atlyginimą už suteiktą antrinę teisinę pagalbą. 

Teismas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį 

Teismą. Bylos nagrinėjimas sustabdytas;

•	 1 byloje ieškovai – 13 advokatų – prašo priteisti nesu-

mokėtą atlyginimą už suteiktą antrinę teisinę pagalbą. 

Teismas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį 

Teismą. Bylos nagrinėjimas sustabdytas.

Pastarosiose dvejuose civilinėse bylose pagal advokatų, 

teikiančių nuolatinę valstybės garantuojamą teisinę pa-

galbą, ieškinius dėl užmokesčio už suteiktas teisines pas-

laugas priteisimo Lietuvos advokatūra buvo įtraukta daly-

vauti trečiuoju asmeniu. Abi minėtos bylos nagrinėjamos 

Vilniaus miesto apylinkės teisme. Šiuo metu bylos teismo 

nutartimi sustabdytos, nes teismas nusprendė kreiptis į 

Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu iš-

aiškinti, ar bylose taikytinos teisės normos neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas nagrinėti ieš-

kovės advokatės ieškinys dėl neišmokėtos užmokesčio da-

lies priteisimo, pareikštas atsakovams Lietuvos Valstybei, 

atstovaujamai LR Teisingumo ministerijos, Vilniaus valsty-

bės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Ieškovė pra-

šė teismo sustabdyti bylą ir kreiptis į LR Konstitucinį teismą 

su prašymu ištirti, ar advokatams už antrinės pagalbos tei-

kimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mo-

kėjimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2001 m. sausio 

22 d. nutarimo Nr. 69 (LR Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 

d. nutarimo Nr. 396 redakcija, galiojusi iki 2012 m. liepos 

31 d.), 7 punktas ta dalimi, kuria papildomas užmokestis 

bylos stadijoje ribojamas 4 MMA dydžiu, neprieštarauja LR 

Konstitucijos 23 straipsniui, 29 straipsniui, 48 straipsnio 1 

daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, 

teisinio tikrumo ir teisinio stabilumo principams, taip pat 

prašė priteisti iš valstybės visą užmokestį už atliktą darbą, 

t. y. suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Teisme 

gautas atsakovės LR teisingumo ministerijos bei Vilniaus 

valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atsilie-

pimai į ieškovės pareikštą ieškinį, kuriuose nurodoma, jog 

atsakovai nesutinka su ieškiniu bei mano, kad Taisyklių 7 

punktas neprieštarauja LR Konstitucijos 23 straipsniui, 29 

straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės 

valstybės, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio sta-

bilumo principams, todėl ieškinį prašė atmesti. Lietuvos 

advokatūra pateikė teismui atsiliepimą į ieškovės pareikštą 

ieškinį, kuriame nurodė, jog ieškinio reikalavimai yra pa-

grįsti, tikslinga kreiptis į LR Konstitucinį teismą dėl minėtų 

normų atitikimo LR Konstitucijai nustatymo.

Kitoje byloje, 13 advokatų, teikiančių nuolatinę valstybės 

garantuojamą teisinę pagalbą pareiškė ieškinį atsakovei Vil-

niaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai 

dėl neišmokėto užmokesčio už teisines paslaugas priteisi-

mo, atsiradusio LR teisės aktuose atsisakius užmokesčio už 

suteiktą antrinę teisinę pagalbą susiejimo su Lietuvos Res-

publikos Vyriausybės patvirtinta minimalia mėnesine alga 

(toliau – MMA). Lietuvos advokatūros manymu, nepaisant 

to, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 

d. nutarimu Nr. 884 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2001 m. sausio 22 d. nutarimo Nr. 69 „Dėl advokatams už 

antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą moka-

mo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 884) buvo sureglamen-

tuoti vieni svarbiausių advokatams klausimų, šis nutarimas 

buvo priimtas, prieš tai jo projekto nesuderinus su Lietuvos 

advokatūra. Lietuvos advokatūra, vienijanti visus Lietuvos 

Respublikos advokatus ir atstovaujanti jų interesams, nepri-

tarė priimtam Nutarimui Nr. 884 ir prašė skubos tvarka šį 

nutarimą panaikinti, tačiau tai nebuvo padaryta. Atsisakant 

užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą susiejimo 

su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalia 

mėnesine alga (toliau – MMA) buvo pažeisti konstituciniai 

teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugu-

mo principai. Advokatūros manymu, atsakovo atsisakymas 

sumokėti advokatams skirtumą (nepriemoką), susidariusį 

tarp atlyginimo, kuris turėjo būti susietas su MMA, bei nu-

statyto fiksuoto atlyginimo, yra nepagrįstas, nesąžiningas ir 

neteisėtas. Teismo posėdis Vilniaus miesto apylinkės teisme 

paskirtas 2015 m. kovo 16 d.

bylinėJimosi išlaiDos lieTuvos 
aDvokaTūros nauDai
Ataskaitiniu laikotarpiu bylose Lietuvos advokatūrai pri-

teista iš bylą pralaimėjusių šalių iš viso 4,6 tūkst. litų, 

2015 m. vasario 1 d. duomenimis, iš viso priverstine 

tvarka išieškoma 11 tūkst. 358 litai; 2,6 tūkst. litų priteis-

tų bylinėjimosi išlaidų bylą pralaimėjusi šalis sumokėjo 

geranoriškai.

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos advokatūros pri-

teista 395 litai bylinėjimosi išlaidų, dėl kurių padengimo 

Lietuvos Advokatūra taikiai susitarė su ieškovu (advoka-

tu), jog šios išlaidos ir advokato mokėtinos įmokos Lietu-

vos advokatūrai bus įskaitytos.

bylos europos sąJungos  
Teisingumo Teisme
Lietuvos advokatūra atstovavo pagrindinės bylos šaliai 

(advokatui) byloje Šiba C-537/13 Europos Sąjungos Tei-

singumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas), į kurį 

kreipėsi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2013 m. spalio 

7 d. nutartimi paprašęs Teisingumo Teismą priimti pre-
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judicinį sprendimą šiais klausimais:

1. ar fizinis asmuo, kuris gauna teisines paslaugas pagal 

atlygintines teisinių paslaugų sutartis, sudarytas su 

advokatu, ir šios teisinės paslaugos teikiamos bylose, 

kurios galbūt susijusios su fizinio asmens asmeniniais 

interesais (santuokos nutraukimas, santuokoje įgyto 

turto pasidalijimas ir kita), pripažintinas vartotoju ES 

vartotojų teisių apsaugos prasme?

2. ar advokatas, priskiriant jį prie laisvosios profesijos 

(angl. free profession) atstovų, sudarydamas atlyginti-

nių teisinių paslaugų sutartį su fiziniu asmeniu, kuria 

jis įsipareigoja teikti teisines paslaugas tam, kad fizinis 

asmuo galėtų patenkinti savo ne su verslu ar  profesija 

susijusius poreikius, priskirtinas verslininkui ES varto-

tojų teisių apsaugos prasme?

3. ar atlygintinės teisinių paslaugų sutartys, kurias suda-

ro advokatas, besiverčiantis profesine veikla kaip lais-

vosios profesijos atstovas, patenka į 1993 m. balandžio 

5 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyvos 93/13/EEB 

dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse (toliau – 

Direktyva 93/13/EEB) reglamentavimo sritį?

4. jei į trečiąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tokių 

sutarčių kvalifikavimui vartojimo sutartimis taikomi 

bendrieji kriterijai, ar jos turėtų būti pripažintos var-

tojimo sutartimis pagal specialiuosius kriterijus? Jei to-

kių sutarčių kvalifikavimui vartojimo sutartimis reikia 

naudotis specialiaisiais kriterijais, kokie jie turėtų būti?“

Teisingumo Teismas 2015 m. sausio 15 d. sprendimu 

nusprendė, kad 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direkty-

va 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su varto-

tojais turi būti aiškinama taip, kad ji taikoma tipinėms 

teisinių paslaugų sutartims, kaip antai nagrinėjamoms 

pagrindinėje byloje, sudarytoms advokato ir fizinio as-

mens, kuris veikia siekdamas su jo verslu, prekyba ar 

profesija nesusijusių tikslų. 

Teisingumo Teismas 2015 m. sausio 15 d. sprendimas 

grindžiamas tuo, kad „advokatų teikiamų paslaugų srityje 

iš principo egzistuoja nelygybė tarp „klientų-vartotojų“ ir 

advokatų būtent dėl to, kad šių šalių turima informacija 

nėra tokia pati. Iš tikrųjų advokatai turi aukšto lygio spe-

cialių žinių, kurių vartotojai gali neturėti, todėl pastarie-

siems gali būti sunku įvertinti jiems teikiamų paslaugų ko-

kybę“. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, „atsižvelgiant 

į šia direktyva siekiamą vartotojų apsaugos tikslą, aplin-

kybė, kad pardavėjo ar tiekėjo veikla arba specifinė jam 

pavesta užduotis yra viešo ar privataus pobūdžio, negali 

būti lemiama sprendžiant klausimą dėl minėtos direkty-

vos taikytinumo“. Aplinkybė, kad vykdydami savo veiklą 

advokatai privalo užtikrinti santykių su „klientais-varto-

tojais“ konfidencialumą, taip pat nėra kliūtis taikyti Direk-

tyvą 93/13 tipinėms teisinių paslaugų sutarčių sąlygoms. 

Šią išvadą Teisingumo Teismas grindė tuo, kad sutarties 

sąlygose, dėl kurių atskirai nesiderama, visų pirma tose, 

kurios parengtos bendrai naudoti, nėra su advokatų kli-

entais susijusios asmeninės informacijos, kurios atsklei-

dimas galėtų pažeisti advokato profesinę konfidencialumo 

pareigą. Kartu teismas nurodė, kad „konkrečiai parengta 

sutarties sąlyga, visų pirma dėl advokato honoraro, galė-

tų, bent jau netiesiogiai, atskleisti tam tikrus advokato ir 

jo kliento santykių aspektus, kurie turėtų likti paslaptyje. 

Tačiau tokia sąlyga turėtų būti suderėta atskirai ir būtent 

dėl to, kaip matyti iš šio sprendimo 19 punkto, jai Direkty-

va 93/13 nebūtų taikoma“ (Teisingumo Teismo byla Šiba 

C-537/13). 

Paminėtas Teisingumo Teismo sprendimas atsižvel-

gė į advokato veiklos specifiką – kliento konfidencialumo 

garantijas, visuomeninį teikiamų paslaugų pobūdį, advokato 

pareigą teisingumui – todėl sprendime pasisakė tik dėl tipi-

nių teisinių paslaugų sutarčių sąlygų. Teismo pozicijos nuo-

saikumą įrodo ir faktas, jog sprendime įvardytas ne visų, bet 

vienos konkrečios direktyvos nuostatų taikymas. Advokatų 

tarybos nuomone, būtina dėti pastangas, jog nacionaliniu 

lygiu būtent Lietuvos advokatūra taptų ikiteisminių ginčų 

dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse tarp advokatų ir fizinių 

asmenų, kurie veikia siekdami su savo verslu, prekyba ar 

profesija nesusijusių tikslų, tyrimo institucija.

europos Teisingumo Teismo 
JurispruDenciJa
2014 m. liepos 17 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teis-

mas priėmė prejudicinį sprendimą, susijusį su 1998 m. 

vasario 16 d. Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/5/EB, 

skirtos padėti teisininkams verstis nuolatine advokato 

praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta 

kvalifikacija, direktyvos 3 straipsnio išaiškinimu ir galio-

jimu.

Pagal faktinę bylos situaciją du asmenys universitetinį 

teisinį išsilavinimą įgijo Italijoje, tuomet išvyko į Ispaniją, 

ten taip pat gavo universitetinio teisinio išsilavinimo di-

plomus ir ten buvo įtraukti į advokatų sąrašą.

Netrukus šie italai-Ispanijos advokatai, nelaikę pa-

gal Italijos Konstituciją pretendentams į advokatus pri-

valomo valstybinio egzamino, pateikė prašymus Mače-

ratos (Italija) advokatų tarybai įtraukti juos į specialų 

advokatų sąrašo skyrių, skirtą advokatams, kuriems 

profesinis vardas buvo suteiktas kitoje valstybėje na-

rėje nei Italijos Respublika ir kurie yra įsisteigę Italijos 

Respublikoje.

Mačeratos advokatų tarybai nepriėmus sprendimo 

prašymų įtraukti į minėtą sąrašą, advokatai skundais 

kreipėsi į Nacionalinę advokatų tarybą, kad ši priimtų 

sprendimą. Savo skundus advokatai grindė tuo, kad pra-

šomam įtraukimui galiojančiuose teisės aktuose keliama 

vienintelė sąlyga, t. y. turi būti pateikta „pažyma, jog as-
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muo registruotas kompetentingoje kilmės valstybės na-

rės, kuri šiuo atveju buvo Ispanijos Karalystė, instituci-

joje“.

Italijos Nacionalinės advokatų tarybos nuomone, tai 

yra piktnaudžiavimas įsisteigimo teise, ir dėl to ji kreipėsi 

į ETT prašydama priimti prejudicinį sprendimą dėl direk-

tyvos 98/5 3 straipsnio aiškinimo ir galiojimo.

Teismas savo sprendime iš tiesų pažymėjo, kad 

tam, jog advokatai būtų įtraukti į priimančios valstybės 

įsisteigusių advokatų sąrašą, jiems užtenka pateikti pa-

žymėjimą, kuris patvirtina advokatų registraciją kilmės 

valstybės narėje (valstybėje, kurioje jie jau yra įsisteigę 

(įtraukti)).

Teismo nuomone, piktnaudžiavimo įsisteigimo teise 

čia taip pat nėra. Aiškindamas piktnaudžiavimą, Teismas 

paminėjo 2 jo elementus: objektyvų ir subjektyvų, kurie 

būtini tam, kad būtų galima konstatuoti piktnaudžiavimą 

teise. 

Objektyvus piktnaudžiavimo pasireiškimo požymis 

yra, kai teisės aktuose numatytos sąlygos įvykdomos for-

maliai, tačiau tikslas, kurio siekia atitinkamas reglamen-

tavimas, lieka nepasiektas. Dėl subjektyvaus elemento 

Teismas pasisakė, kad turi būti aišku, jog siekiama gauti 

nepagrįstos naudos iš Sąjungos teisės akto, dirbtinai su-

kuriant sąlygas, numatytas šiai naudai gauti. 

Teismo nuomone, valstybės narės piliečių teisė pasi-

rinkti valstybę narę, kurioje jie nori įgyti savo profesinę 

kvalifikaciją bei teisė pasirinkti valstybę narę, kurioje jie 

ketina vykdyti savo profesinę veiklą, yra neatskiriama 

nuo sutartimis užtikrinamų pagrindinių laisvių įgyven-

dinimo.

Todėl Teismas tokį asmenų elgesį pripažino aplinkybe, 

kuri yra viena iš prielaidų Direktyvos 98/5 tikslui pasiekti 

ir pati savaime neturėtų būti laikoma piktnaudžiavimu 

įsisteigimo teise, tačiau taip pat paminėjo, kad įtraukiant 

į įsisteigusiųjų advokatų sąrašą negali būti apeinami pri-

imančios valstybės narės teisės aktai, susiję su galimybe 

joje verstis advokato veikla.

Teismas taip pat pažymėjo, kad vien tai, kad pilietis 

nusprendžia įgyti profesinę kvalifikaciją kitoje valstybėje, 

norėdamas pasinaudoti palankesniais teisės aktais, nepa-

kanka piktnaudžiavimui teise konstatuoti, todėl nei vieno 

piktnaudžiavimo elemento nerado.

Lietuvos advokatūroje pastaruoju metu pasitaiko atve-

jų, kai Lietuvoje į praktikuojančių advokatų sąrašą siekia 

būti įrašyti asmenys, teisinį išsilavinimą įgiję kitur.

Advokatūros įstatymas, numatantis advokatų veiklos 

sąlygas bei tvarką, be kitų reikalavimų įtvirtina, kad as-

muo norintis būti pripažintas advokatu, turi turėti aukš-

tąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro laips-

nius, arba vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą, 

mokėti valstybinę kalbą, išlaikyti kvalifikacinį arba vei-

klos egzaminą ir kt.

Taigi bet kurios ES narės piliečiui, tiek ir Lietuvos, no-

rinčiam būti įrašytam į Lietuvos praktikuojančių advoka-

tų sąrašus, įgijusiam teisinį išsilavinimą kitoje ES valsty-

bėje, nors ten ir būnant išlaikiusiam advokato egzaminą 

bei jau verčiantis advokato praktika, atvykus į Lietuvą 

tektų laikyti egzaminą.

Tačiau Europos Sąjungos valstybių narių teisininkams, 

norintiems laikinai arba nuolat teikti teisines paslaugas 

Lietuvoje (steigimosi teisė), nesiekiantiems būti įrašytais 

į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, o tik norin-

tiems įgyvendinti savo, kaip ES piliečio teisę, verstis advo-

kato praktika, laikyti egzamino nereikia. Jiems sėk mingai 

taikomos direktyvos normos, ir tam, kad tokie asmenys 

galėtų teikti teisines paslaugas Lietuvoje, jie privalo Lietu-

vos advokatūrai pateikti ES narės išduotą dokumentą, pa-

tvirtinantį asmens įregistravimą ES narės kompetentingoje 

institucijoje bei kitus reikiamus dokumentus.

europos žmogaus Teisių Teismo 
JurispruDenciJa
Ataskaitiniu laikotarpiu Europos Žmogaus Teisių Teisme 

išnagrinėta byla Manic prieš Lietuvą, kurioje išsakytos 

pastabos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

advokato atstovavimo.

2015 m. sausio 13 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas 

(EŽTT) sprendime byloje Manic prieš Lietuvą (pareiškimo 

Nr. 46600/11) pripažino Lietuvą pažeidus Europos žmo-

gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 

straipsnį (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą). 

Teismas nustatė, kad vykusių teisminių procesų metu Lie-

tuvoje, pareiškėjui teisiantis su vaiko motina lietuve dėl 

judviejų vaiko, nebuvo užtikrintas tinkamas pareiškėjo 

dalyvavimas teisminiame procese ir jo informavimas.

Pareiškėjas Manic, Moldavijos ir Rumunijos pilietis, 

gyvenantis Londone, skundėsi, kad Lietuvoje vykdant 

Jungtinės Karalystės teismo sprendimą dėl bendravimo 

su vaiku tvarkos nustatymo bei vėliau teisminių proce-

sų metu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei 

bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo, Lietuvos valstybė 

(atsižvelgiant į antstolio, teismų bei Panevėžio VGTP tar-

nybos skirto advokato veiksmus) neužtikrino pareiškėjo 

galimybių tinkamai įgyvendinti savo teisę į šeimos gerbi-

mą, t. y. matymąsi ir bendravimą su vaiku.

Tarp išsakytų pastabų dėl valstybės garantuojamos 

teisinės pagalbos advokato veiksmų, Europos Žmogaus 

Teisių Teismas pažymėjo, kad advokatas nepateikė svar-

bios informacijos ir dokumentų, kurie galėjo būti reikš-

mingi bylos nagrinėjimui ir, nors vėliau pareiškėjas 

aiškiai išreiškė norą, kad dėl priimto teismo sprendimo 

būtų paduotas apeliacinis skundas, tai nebuvo padaryta 

(sprendimo 114 paragrafas).
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vilniaus 
apygarDos 
Teismo 
pirmininkas 
vytAutAs 
zeliAnkA 
apTaria ežTT 
pralaimėTą 
bylą manic 
prieš lieTuvą

Ko k i e  a d v o k a t o 

veiksmai buvo nea-

dekvatūs pagal fak-

tines bylos aplinky-

bes?

Byloje Manic prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teis-

mas, be kitų klausimų, sprendė ir dėl paskirto valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos advokato veiksmų. 

Advokatas, paskirtas atstovauti pareiškėjui teisme bylo-

je, kurioje pareiškėjas skundėsi nevykdomu Didžiosios Bri-

tanijos teismo sprendimu dėl bendravimo su vaiku tvar-

kos, todėl antstolis kreipėsi į apylinkės teismą dėl baudos 

už teismo sprendimo nevykdymą skyrimo vaiko motinai.

Pareiškėjas gyveno Didžiojoje Britanijoje ir susisiekė 

su savo valstybės paskirtuoju advokatu elektroniniu paš-

tu. Pareiškėjas nemokėjo lietuvių kalbos, todėl rašė an-

gliškai su vertimu per Google vertimo programą. Advoka-

tui jis siuntė keliolika laiškų, bet iš esmės jokio pareiškėjo 

atstovavimo byloje ir teisinės pagalbos efekto iš tokio su-

sirašinėjimo nebuvo.

Pareiškėjas 2011 m. balandžio 22 d. nurodė advoka-

tui, kad antstolio prašymui išspręsti reikalingi rašytiniai 

įrodymai yra pagrindinėje byloje dėl bendravimo su vai-

ku tvarkos ir kad tokius dokumentus pareiškėjas jau yra 

perdavęs antstoliui, pagal kurio pareiškimą pradėtas pro-

cesas.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advoka-

tas informavo pareiškėją, kad 2011 m. balandžio 27 d. 

teismas priėmė nutartį, kuria atsisakė skirti baudą vaiko 

motinai ir antstolio pareiškimą atmetė. Nėra duomenų, 

kad advokatas panaudojo pareiškėjo nurodomus įrody-

mus.

Advokatas atsiuntė pareiškėjui elektroniniu paštu ne-

oficialų teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutarties vertimą. 

Pareiškėjas 2011 m. gegužės 2 d. paprašė paaiškinimo, 

kas įvyko teismo posėdyje, ir paprašė apskųsti 2011 m. 

balandžio 27 d. nutartį. Advokatas į šį atsakė tik 2011 

m. gegužės 16 d., atsiųsdamas teismo 2011 m. balandžio 

27 d. nutartį. Nutarties advokatas neapskundė, nors pa-

reiškėjas to primygtinai ir ne kartą prašė, ir jokios kitos 

informacijos pareiškėjui nepateikė. Maža to, advokatas 

lygiagrečiame procese pareiškėjo neinformavus ir jam 

nedalyvaujant to paties teismo 2011 m. kovo 1 d. priimtos 

nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ne-

perdavė pareiškėjui. Pareiškėjas šią nutartį gavo tik 2011 

m. birželio 1 d.

Kaip teismas vertino neformalų bendravimą (telefo-

nu, elektroniniu paštu)?

2012 m. birželio 26 d. Utenos rajono apylinkės teismas 

paskelbė sprendimą byloje dėl bendravimo su vaiku tvar-

kos nustatymo. Teismas bylos nagrinėjimo metu buvo nu-

rodęs pareiškėjui pateikti atsiliepimą į ieškinį ir reikia-

mus įrodymus, bet pareiškėjas jų nepateikė.

Žmogaus Teisių Teismas, svarstydamas, ar pareiškė-

jas išnaudojo visas priemones pagal vidaus teisę, spren-

dė, kad pareiškėjas nebuvo pasyvus, jo aktyvumą paro-

do ir intensyvus, nors ir neproduktyvus susirašinėjimas 

su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokatu. 

Spręsdamas dėl valstybės atsakomybės, Teismas nurodė, 

kad pagal Konvenciją valstybės narių prisiimtus įsiparei-

gojimus gali pažeisti bet kuris valstybės narės oficialiai 

įpareigotas asmuo. Teismas nurodė, kad nepaisant atski-

rų procesų – proceso dėl laikinųjų apsaugos priemonių, 

proceso dėl bendravimo su vaiku tvarkos ir proceso dėl 

baudos už teismo sprendimo nevykdymą skyrimo – pa-

reiškėjas buvo įtrauktas į procesą, kurį būtina vertinti 

kaip vieningą procesą, susijusį su pareiškėjo teisės į šei-

mos ir privataus gyvenimo gerbimą pagal Konvencijos 8 

straipsnį.

Teismas nustatė, kad advokatas, gavęs pareiškėjo pra-

šymą dėl įrodymų prijungimo, neatliko jokių veiksmų, 

o teismas, priėmęs nutartį dėl atsisakymo skirti baudą 

motinai, tokių įrodymų nutartyje niekaip neaptarė. Iš to 

Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo prašomų įrodymų 

advokatas teismui neperdavė. Dar daugiau, advokatas 

savo paaiškinimuose teismui nurodė pareiškėjui nenau-

dingas aplinkybes, kurios buvo bandomos paneigti pa-

reiškėjo prašomais pridėti įrodymais. Pareiškėjui skirtas 

valstybės advokatas iš esmės veikė nenaudingai pareiš-

kėjui, faktus interpretuodamas kitai šaliai palankiu būdu. 

Pavyzdžiui, kai apylinkės teismas sprendė, ar vaiko moti-

na vykdo Britanijos teismo nutartį, advokatas nurodė, kad 

pareiškėjas nepervedė vaiko motinai 2010 m. gruodžio 

pasimatymui užtikrinti reikalingos kelionės išlaidų su-

mos, nors prieš tai 2010 m. rugsėjo mėn. motina atsisakė 

vaiką atvežti pasimatymui su pareiškėju net tada, kai pi-

nigai buvo pervesti į antstolio depozitą – advokatas, kaip 

reikšmingos, nenurodė šios aplinkybės.

Tiesa, byloje buvo pareikšta atskiroji nuomonė, ku-
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1.8 TarpTauTinis benDraDarbiavimas

rioje dalis teisėjų pareiškė, kad advokato veiksmai ne-

gali būti vertinami kaip veiksmai, sukeliantys valstybės 

atsakomybę. Greičiau tokiu atveju derėtų kalbėti apie 

žalos atlyginimą iš advokato. Lietuvos pralaimėjimo 

sprendimą nulėmė tai, kad advokatas buvo paskirtas 

valstybės.

Kokie nacionalinio proceso trūkumai išryškėjo tokio-

je jautrioje šeimos byloje?

Ištirtame procese išryškėjo tokie mūsų civilinio proceso 

trūkumai – užsienio valstybės teismo nustatytų reikš-

mingų aplinkybių ignoravimas neužtikrinus efektyvaus 

šalies, kurios nenaudai priimamas naujas sprendimas, 

dalyvavimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, 

bet asmens, kurio atžvilgiu tokios priemonės taikomos, 

dalyvavimo neužtikrinimas ir net be jo informavimo, ne-

sant labai svarbių aplinkybių, dėl kurių toks neinforma-

vimas galimas, sprendimo priėmimas. Antstolio vykdo-

mų veiksmų per didelė trukmė jautriose bylose, kuriose 

sprendimai turi būti greiti ir efektyvūs. Valstybės paskirto 

advokato neveiklumas ir nebendradarbiavimas su atsto-

vaujamuoju. Teismo nepakankamai aktyvus vaidmuo šei-

mos byloje – teismas nesiaiškino visų reikšmingų bylos 

aplinkybių, skyrė valstybės garantuojamą teisinę pagalbą 

tik vienoje viso bendro ginčo proceso dalyje, bet neskyrė 

jos reikšmingoje likusioje dalyje.

Kartais girdisi kalbų, kad nykstant žodiniam pro-

cesui, mąžta (traukiasi) adekvatus žmogaus teisių 

užtikrinimas, per popierius nesimato esmės/ žmo-

gaus – kokias tokio supratimo korekcijas tinkamo 

informavimo apie procesą, apie žodinį bylų nagrinė-

jimą rekomenduoja atlikti EŽTT sprendimas Manic 

prieš Lietuvą byloje?

Žodinis procesas yra labai svarbi teisės į teisingą teismą 

užtikrinimo priemonė, tačiau tai neturi būti absoliutina-

ma. Neretai reikšmingas aplinkybes teismas gali tinka-

mai ištirti ir pagal pateiktus rašytinius dokumentus. Bylą 

nagrinėjant iš esmės, paprastai šalys vieną kartą turi būti 

išklausomos betarpiškai, todėl rašytinis procesas spren-

džiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir apeliacijoje 

yra galimas.

Dėkojame už  EŽTT sprendimo komentarą.

meDiaciJa
Lietuvos advokatų etikos kodekso 11.9 punktas nusta-

to, kad advokatui negalima pradėti jokių procesinių 

veiksmų ar kitų formalių procedūrų prieš savo kolegą 

iš anksto nepranešus advokatūrai siekiant suteikti ga-

limybę padėti advokatams susitarti. Advokatų taryba, 

tęsdama iki tol egzistavusią praktiką, gavusi kreipimąsi 

tarpininkauti sprendžiant tarp advokatų G. I., R. S. ir 

I. N. iškilusį ginčą, tarpininkais paskyrė Advokatų ta-

rybos narius Gintautą Bartkų, Džiolaną Tarvainytę ir 

Eugeniją Sutkienę. Jiems tarpininkaujant, taikiai iš-

spręstas vienas ginčas.

Tarptautinius santykius Lietuvos advokatūra vystė pri-

imdama užsienio advokatūrų delegacijas ir laisvųjų 

teisinių profesijų atstovus, vykdama darbo vizitus į kai-

mynines šalis, organizuodama sporto ir viešuosius ren-

ginius (jie pristatomi 1.12 poskyryje) ir kviesdama į juos 

skaityti pranešimų užsienio šalyse žinomus lektorius. 

Dvišalius santykius stiprino lankymasis užsienio 

šalių ambasadų, kitų organizacijų organizuotuose bei 

ES pirmininkavimo renginiuose Lietuvoje, narystė 

tarptautinėse organziacijose.

DelegaciJų priėmimas
2014 m. birželio 2–3 d. Vilniuje nevyriausybinių žmo-

gaus teisių gynėjų organizacijų tinklas surengė konfe-

renciją „Advokatai: žmogaus teisių apsauga ir profesinės 

garantijos“ („Lawyers: Human Rights Protection and Pro-

fessional Security Guarantees“). Joje atstovaudamas Eu-

ropos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybai (CCBE) 

dalyvavo Lietuvos advokatūros sekretorius. Pranešimą 

renginyje skaitė ir Lietuvos advokatūros projektų vado-

vė. Konferencijos dalyviai analizavo advokatų profesinės 

veiklos tarptautinę ir europinę praktiką, aptarė advoka-

tūros instituto reguliavimą ir jos nariams užtikrinamas 

garantijas Azerbaidžane, Baltarusijoje, Moldovoje, Rusi-

joje ir Ukrainoje. Renginio metu tarptautiniai ekspertai iš 

Lenkijos, JAV, Olandijos, Norvegijos, Baltarusijos dalinosi 

savo įžvalgomis bei supažindino dalyvius su atstovauja-

mų advokatūrų ir organizacijų vykdomomis veiklomis, 

kuriomis siekiama prisidėti prie advokatų profesinės 

veiklos garantijų išsaugojimo už nacionalinių ribų, ypač 

žmogaus teisių prasme probleminėse valstybėse kaip Bal-

tarusijoje ar Rusijoje.
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sąžiningas ir teisingas teisingumo sistemos admi-
nistravimas ir veiksminga žmogaus teisių ir pa-
grindinių laisvių gynyba apima tiek teisėjų ne-
priklausomumą ir nešališkumą, tiek advokatų 
nepriklausomumą. Šie du elementai yra bet kokios 
teisingumo sistemos esminiai elementai. europos 
advokatų etikos kodekse nurodoma, kad advokato 
patarimas klientui neturi jokios vertės, jei jis duotas 
priklausomo advokato, siekiant palankumo, iš kitų 
asmeninių paskatų ar dėl išorinio spaudimo.

Konferencijoje Lietuvos advokatūros atstovas pristatė da-

lyviams CCBE veiklą bei uždavinius, apžvelgė organiza-

cijos pastebimas problemas Rytų Europos regione, tarp 

kurių buvo paminėtos skirtingų galimybių sudarymas 

tapti advokatu (kriterijų taikymas bei organo, priimančio 

sprendimus, nepriklausomumas) bei nevienodų darbo 

veiklos sąlygų sudarymas. Jis supažindino dalyvius su 

CCBE PECO komiteto veiksmais, prisidedant prie Rytų Eu-

ropos regione veikiančių advokatūrų veiklos tobulinimo.

Konferencijoje dalyvavusi Lietuvos advokatūros admi-

nistracijos atstovė pažymėjo, kad advokatų paslaugų ko-

kybės klausimas yra tiesiogiai susijęs su advokato turi-

momis teisės žiniomis, taip pat ir tarptautinės teisės, o 

ypač – Europos žmogaus teisių konvencijos (Konvencijos), 

kadangi Konvencijos standartais turi būti veiksmingai re-

miamasi jau nacionaliniame lygmenyje prieš kreipiantis 

į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

2014 m. spalio 15 d. Lietuvos advokatūros Advokatų 

tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė susitiko su Jungtinių 

Amerikos valstijų advokatūros Tarptautinės teisės komi-

teto nariu, Tarptautinės teisės asociacijos Amerikos sky-

riaus vadovu, taip pat tarptautinės teisės profesoriumi ir 

ilgamečiu JAV valstybės departamento pareigūnu p. Da-

vidu P. Stewartu.

Susitikimo metu kolegai papasakota apie Lietuvos 

advokatūros struktūrą, jos narystę ir siekius tarptautinėse 

organizacijose, kalbėta apie žmogaus teisių padėtį Rytų ir 

Vidurio Europoje. Profesorius taip pat domėjosi ir išsa-

miai susipažino su advokatų kvalifikacijos kėlimo, poten-

cialių mokymo programų ir mokslo projektų klausimais.

Savo ruožtu D. P. Stewartas papasakojo apie nagrinė-

jamas teisines problemas žmogaus teisių srityje bei sie-

kiant stiprinti bendradarbiavimą ir vystyti JAV ir Lietuvos 

advokatūrų santykius pakvietė Advokatų tarybos pirmi-

ninką apsikeisti vizitais, užmegzti dialogą su Tarptautinės 

teisės komitetu.

2014 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos advokatūroje 

viešėjo futbolą žaidžiančių Italijos advokatų delegacija. 

Delegacija priimta siekiant sutvirtinti Lietuvos ir Italijos 

advokatūrų neformalaus bendravimo saitus ir dvišalę 

profesinę partnerystę. Futbolą žaidžiantys svečiai į Lie-

tuvą atvyko dalyvauti Sporto klubo „Advoco“ ir Lietuvos 
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advokatūros organizuojamame futbolo turnyre. Renginys 

skirtas futbolo komandos ADVOCO 10 metų sukakčiai pa-

minėti. 

Susitikime papasakota apie sporto renginių tradicijas 

Lietuvos advokatūroje – kasmet nuo 2006 m. rengiamas 

advokato Jono Vileišio orientavimosi sporto taurės varžy-

bas, tuomečio Advokatų tarybos pirmininko Rimo Andri-

kio pradėtą tarptautinį krepšinio turnyrą „Lietuvos advo-

katūros taurė“ ir praėjusios kadencijos Advokatų tarybos 

pirmininko Leono Virginijaus Papirčio pradėtą organizuo-

ti atvirą ADVOCO golfo turnyrą, kurį lydėdavo advokatų 

šeimų šventė. Pasidžiaugta ir nesportine varžybų tradici-

ja – strateginį mąstymą lavinančiais šachmatų turnyrais 

„Advokatūros taurė“, kuriuos pradėjo organizuoti ir puose-

lėja Advokatų tarybos narys Mindaugas Kukaitis.

Susitikime atsakant į svečių klausimus aptarti ir 

abiem šalims aktualūs profesinės veiklos aspektai – savi-

valdos modelis, advokatų įmokos ir mokesčiai, atrankos į 

advokatūrą sistema, advokatūros sudėtis, kitos aktualijos.

Atminimo dovanos įteiktos Italijos advokatų futbolo 

komandos delegacijos vadovui Emanuele‘iui Biancarosai.

pasiTarimai TarpTauTiniais 
klausimais, su TarpTauTinėmis 
organizaciJomis
2014 m. rugpjūčio 4 d. sūsirūpinę dėl ES direktyvų 

baudžiamajame procese įgyvendinimo Žmogaus tei-

sių stebėjimo institutas ir Lietuvos advokatūra organi-

zavo advokatų apskritojo stalo diskusiją, skirtą aptarti 

Europos Sąjungos (ES) direktyvų – dėl teisės į vertimą, 

teisės į informaciją ir teisės turėti advokatą – baudžia-

majame procese praktinius įgyvendinimo aspektus.

Svarstymą, kokie teisės aktų ir praktikos pakeitimai 

reikalingi siekiant tinkamo direktyvų perkėlimo į Lietuvos 

teisę, pradėjęs Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 

pirmininkas Ignas Vėgėlė teigė, kad nors direktyvos įtvir-

tina tik minimalias garantijas, vis dar kyla rimtų proble-

mų nacionalinėje praktikoje. Svarbiausios jų – žmogaus 

teisių pažeidimai taikant procesines prievartos priemo-

nes, kaip antai, terminų, pareigos tinkamai informuoti 

pažeidimai. Net ir pačios prievartos priemonės neretai 

nėra būtinos ar proporcingos, ką parodė Lietuvos žurna-

listų atžvilgiu taikyti baudžiamojo persekiojimo metodai.

Advokatų tarybos pirmininko nuomone, aktualus ir 

nacionalinio reguliavimo išsamumas: ES direktyvos re-

guliuoja tikslą, kurio siekiama, o teisė pasirinkti konkre-

čias priemones palikta pačioms valstybėms narėms, todėl 

svarbu identifikuoti teisinio reguliavimo spragas ir pasiū-

lyti veiksmingesnį žmogaus teisių gynimą užtikrinančius 

teisėkūros sprendimus.

Diskusijoje dalyvavusių advokatų, baudžiamosios tei-

sės specialistų, pasisakymai atskleidė, kad nors teisės į 

vertimą ir į informaciją direktyvų nuostatos į Lietuvos 

teisę formaliai yra perkeltos, praktikoje jų garantuoja-

mos teisės dažnai nėra užtikrinamos. Teikiant vertimo 

paslaugas įtariamiesiems, ypač kai verčiama iš Lietuvo-

je rečiau pasitaikančių užsienio kalbų ir asmuo nemoka 

populiaresnės užsienio kalbos, kyla problemų dėl verti-

mo kokybės. Situaciją apsunkina tai, kad nėra nei realaus 

vertimo kokybės priežiūros, nei vertėjų savireguliacijos 

mechanizmo, nesukurtas vertėjų registras.

Užtikrinant įtariamojo ir jo gynėjo informuotumą 

baudžiamajame procese daugiausiai problemų kelia su-

sipažinimo su ikiteisminio tyrimo medžiaga ribojimai. 

Advokatai pastebi, jog neretai teisėsaugos pareigūnai ma-

nipuliuoja procesinėmis nuostatomis, sudarydami kliūtis 

gynybai susipažinti su reikalingais duomenimis.

Panašių sunkumų kyla ir užtikrinant teisę turėti 

advokatą: nors iš esmės tokia teisė Lietuvos įstatymuose 

įtvirtinta ir dabar, teisėsaugos pareigūnai kartais sukuria 

dirbtines kliūtis ir sunkumus advokatui susisiekti su gi-

namuoju, ar tai padaryti laiku.

Kaip pastebėjo ne vienas diskusijos dalyvis, nors dau-

gelis direktyvų numatomų teisių Lietuvos įstatymuose ir 

yra įtvirtintos, praktikoje neretai šių teisių įgyvendinamas 

taip apsunkinamas, jog yra paneigiama pati teisės esmė.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Lietuvos advo-

katūra diskusijoje surinktą informaciją ir idėjas ketina 

panaudoti teikiant pasiūlymus dėl reikiamų praktikos ir 

reguliavimo pakeitimų valstybės institucijoms, priiman-

čioms sprendimus baudžiamosios teisės politikoje.

2014 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos advokatūra Žmogaus 

teisių stebėjimo instituto kvietimu prisijungė prie 

žmogaus teisių labdaros organizacijos Londone Fair 

Trials International kartu su dar keletu tarptautinių part-

nerių 2014–2016 vykdomo projekto „Suėmimo praktika: 

stebėjimas, alternatyva ir teismų sprendimų priemonės“. 

Einamajame projekto etape realizuoti baudžiamosios tei-

sės advokatų apklausą, kuria siekiama suprasti, kaip suė-

mimo skyrimo procesas, iš gynybos perspektyvos, vyksta 
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praktikoje, o ne kaip jis yra aprašytas teisės aktuose. Ap-

klausa vykdoma, nes, kaip rodo tyrimai, viena didžiausių 

baudžiamojo proceso problemų Lietuvoje – per dažnas 

suėmimo taikymas ir piktnaudžiavimas šia priemone.

Darbo viziTai
2014 m. birželio 16–17 d. Lietuvos advokatūros at-

stovai vyko į Strasbūrą, kur surengta HELP tinklo me-

tinė konferencija, skirta temai „Nuo gero ugdymo iki 

gero sprendimo priėmimo: iššūkiai, metodologijos ir 

perspektyvos.“ Konferencija rengta Azerbaidžanui pir-

mininkaujant Europos Tarybai. Sveikinimo žodį tarė 

p. Christosas Giakoumopoulosas, DG-I direktorius, ir 

p. Togrulis Musayevas, Azerbaidžano Teisingumo mi-

nisterijos viceministras. Pranešimus skaitė p. Guido 

Raimondi, Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) vi-

ceprezidentas ir vadovaujančios Teismo Sekcijos prezi-

dentas, p. Danutė Jočienė, Lietuvos Konstitucinio teismo 

teisėja bei buvusi EŽTT teisėja.

Konferencijos metu buvo išrinkta nauja HELP kon-

sultacinė valdyba. HELP tinklo narių atstovai (94 – iš 

kiekvienos Europos Tarybos valstybės narės po du at-

stovus – iš advokatūros ir teisėjų bei prokurorų mokymo 

institucijos) visuotinio slapto balsavimo metu išrinko 7 

valdybos narius, tarp kurių pateko ir Lietuvos advokatū-

ros administracijos darbuotoja Jolanta Samuolytė.

Primintina, kad HELP programa buvo įsteigta kaip pa-

sekmė Iterlaken ir Brighton Deklaracijų, kurios išreiškė 

valstybių narių pasiryžimą užtikrinti veiksmingą EŽTK 

įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu suteikiant reikiamą 

informaciją ir mokymus apie Konvenciją teisėjams, advo-

katams ir prokurorams. ET Parlamentinė Asamblėja Rezo-

liucijoje Nr. 1982 (2014) pabrėžė išskirtinį HELP vaidmenį 

suteikiant pagalbą kiekvienai prašančiai valstybei narei 

dėl Konvencijos ir jos nuostatų interpretavimo EŽTT. 

pirmAs AdvokAtų tArybos pirmininko igno 
vėgėlės vizitAs – į estiją. 
2014 m. birželio 12 d. Advokatų tarybos pirmininkas 

dalyvavo Estijos advokatūros 95-mečio iškilmėse Tali-

ne (Estija). Sveikinimo kalboje Ignas Vėgėlė minėjo bi-

čiulystę kaip advokato profesijos ištakas, aptarė dvišalio 

bendradarbiavimo ir istorinę žmogaus teisių stiprinimo 

svarbą vystant Lietuvos ir Estijos advokatūrų santykius. 

Iškilmėse dalyvavo ir Estijos kolegas sveikino kaimynų la-

tvių delegacija, Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų 

tarybos (CCBE) vicepirmininkė Maria Slazak, kt.

Viešnagė kaimyninėje šalyje apėmė ir Lietuvos advo-

katūros Advokatų tarybos pirmininko darbo susitikimus: 

su Estijos advokatūros Advokatų tarybos nare Mrs Ka-

trin Orav apsikeista nuomonėmis dėl aktualių savivaldos 

problemų, dalykinių pietų metu su LEXTAL Law office 

vadovaujančiu partneriu Mr. Üllariu Talviste‘u aptartos 

advokatų kontorų veikloje svarbios aktualijos, su CCBE 

vicepirmininke Maria Slazak kalbėta apie bendrus ren-

ginius Lietuvoje.

trumpA informAcijA Apie  
estijos AdvokAtūrą
2014 m. birželio 1 d. estijos advokatūra turėjo 910 
narių:
586 advokatus;
114 vyriausiųjų advokato padėjėjų;
198 advokato padėjėjus;
12 asocijuotų narių.

2014 m. spalio 19–24 d. Lietuvos advokatūros 

Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė dalyvavo 

metinėje Tarptautinės advokatų asociacijos (IBA) konfe-

rencijoje, vykusioje Tokijuje (Japonija). Šiame metiniame 

renginyje Lietuvos advokatūrai taip pat atstovavo Advo-

katų tarybos narė Liudvika Meškauskaitė. 

Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 6000 delegatų iš 

130 pasaulio šalių. Konferencijos metu įvyko 200 darbi-

nių sesijų. Šioje konferencijoje iš viso dalyvavo 16 advo-

katų iš Lietuvos.

Advokatų tarybos pirmininkas dalyvavo keliose dar-

binėse sesijose, tarp jų profesinio tobulinimo, profesinės 

etikos, advokatų kontorų plėtojimo, pro bono praktikos ir 

kitose. Išanalizavus profesinio tobulinimo sesijoje pateik-

tas rekomendacijas, iš dalies jas bus siūloma diegti Lietu-

vos advokatūroje, užtikrinant efektyviausią kvalifikacijos 

kėlimo sistemą advokatams ir advokatų padėjėjams Lie-

tuvoje. Profesinės etikos klausimuose, kurie itin aktualūs 

visose advokatūrose pasaulyje, atkreiptas dėmesys į siū-

lytą nuolatinį etikos kontrolės mechanizmą, papildomų 

seminarų būtinumą šioje srityje, būtinumą užtikrinti iš-

nakstinę etikos kontrolę prieš įrašant asmenis į advoka-

tų sąrašą. IBA renginių metu išplėsti turimi kontaktai su 

svarbiais asmenimis IBA organizacijoje, pasaulio advo-

katūrose, apsikeista nuomonėmis apie gerąją praktiką, 

sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo puoselėjant 

Lietuvos advokatūros nuoseklų vystymąsi.

europos aDvokaTų Tarybų 
ir Teisininkų DraugiJų (ccbe) 
plenarinė sesiJa
2014 m. lapkričio mėn. 28–29 d. Lietuvos Advokatų ta-

rybos pirmininkas Ignas Vėgėlė ir Lietuvos advokatūros 

sekretorius Audrius Bitinas ir advokatas Rytis Jokubauskas 

dalyvavo Europos Advokatų tarybų ir teisininkų draugijų 

(CCBE) plenarinėje sesijoje ir komitetų darbe Briuselyje. Čia 

Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybai (CCBE) 

pristatyta atnaujinta Advokatų tarybos delegacija. Vizito 
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metu perduota žinia, kad 

naujoji Lietuvos advoka-

tūros Advokatų taryba tęs 

aktyvų dalyvavimą CCBE 

komitetų veikloje, siekda-

ma keistis gerąja patirtimi 

su kitų valstybių advokatū-

romis, kuri leis diegti mo-

dernius valdymo principus, 

tobulinti kvalifikacijos kė-

limą, rems kitų valstybių 

advokatūrų siekį dėl demo-

kratijos ir teisės viršenybės 

principų dominavimo, ana-

lizuos Lietuvos advokatūrai 

aktualius Europos Sąjungos 

teisės aktų projektus, prašys 

CCBE pagalbos tais atvejais, 

jei būtų pažeidžiamos žmo-

gaus teisės Lietuvoje.

2014 m. lapkričio 20 d. 

Advokatų tarybos sprendi-

mu Advokatų tarybos dele-

gacijai vadovaus Advokatų tarybos narys Jonas Saladžius – 

Advokatų tarybos posėdyje jis vienbalsiai paskirtas į šias 

pareigas. Lietuvos delegacijos atstovais Advokatų taryba 

patvirtino šiuos savo narius – Advokatų tarybos pirmininką 

Igną Vėgėlę, Eugeniją Sutkienę, Džiolaną Tarvainytę ir Le-

oną Virginijų Papirtį. Informacijos vadovo pareigos perėjo 

naujajam Lietuvos advokatūros sekretoriui Audriui Bitinui. 

Vėliau į baudžiamosios teisės komitetą atstovu paskirtas 

Advokatų tarybos narys Raimundas Lideika.

delegAcijų nArių komunikAcijAi posėdis
2014 m. lapkričio 27 d. delegacijų narių komunikacijai 

posėdyje aptarti einamieji darbo klausimai.

Pirmiausia aptartas pasiūlymas sukurti atskiras Twi-

tter paskyras skirtingomis tematikomis (pvz., atskira 

Twitter paskyra žmogaus teisėms). Tačiau nuspręsta, kad 

Twitter paskyrų decentralizacija vestų prie situacijos, kai 

kiekvieną paskyrą seka vos kelios dešimtys sekėjų. Tad 

likta prie centralizuotos CCBE Twitter paskyros.

Buvo atkreiptas dėmesys, kad niekas iš eilinių advo-

katų nežino ne tik apie Europos advokatų dieną, bet aps-

kritai apie CCBE. Pakartota, kad reikia siekti skleisti infor-

maciją apie CCBE nacionalinėse advokatūrose. Sutarta, 

kad kitais metais reikia apsvarstyti galimybę Europos 

advokato dieną minėti kitu laiku.

Aptarta, kaip delegacijų nariai atlieka savo pareigas 

delegacijoje. Apklausus susirinkusius narius paaiškėjo, 

kad visi delegacijų nariai komunikacijai yra advokatūrų 

darbuotojai (galimos retos išimtys tais atvejais, kai dele-

gacijoje yra daugiau nei viena organizacija), daugelis ne-

teikia nuolatinių ataskaitų savo renkamiems organams, 

bet esant poreikiui turi galimybę į ją kreiptis. Komunika-

cijos narių šiai funkcijai vykdyti skiriamas laikas atima 

nuo 10 iki 90 proc. jų darbo laiko. Kai kurių delegacijų 

atstovai pasiguodė, kad CCBE klausimai nesulaukia pa-

kankamo dėmesio iš jų Advokatų tarybos.

informAcinių technologijų  
teisės komitetAs
2014 m. lapkričio 27 d. komiteto nariai diskutavo, ar ver-

ta atnaujinti CCBE gaires dėl elektroninės komunikacijos 

ir interneto. Atkreiptas dėmesys, kad gairės rengtos, kai de-

besų kompiuterija dar nebuvo taip plačiai paplitusi, o apie 

masinį sekimą internete buvo beveik nežinoma. Sutarta 

peržiūrėti gaires ir dėl jų atnaujinimo spręsti kitą posėdį. 

Pateikta atnaujinta informacija apie masinį elektroninį 

sekimą konkrečiose valstybėse (JK teismas nusprendė, kad 

MI5/MI6 turi teisę sekti ir advokatų susirašinėjimą). Aptar-

tos CCBE pastabos Debesų industrijos etikos kodeksui rengti.

Komiteto pirmininkas pristatė pavyzdžius iš JAV bei 

kitų valstybių, kai naudojantis technologinėmis galimy-

bėmis teisines paslaugas teikia kompanijos, o ne advo-

katai (nors pačios įmonės neigia, kad teikia teisines pas-

laugas). Kadangi tokių veiklos modelių daugės, pasiūlyta 

komiteto nariams pagalvoti, ar šis klausimas turėtų būti 

svarstomas komitete ir jei taip, tai kokiu aspektu.

Pristatyta parengta CCBE rekomendacija dėl Duome-

nų saugojimo direktyvos atšaukimo bei CCBE pozicija dėl 

videokonferencijų naudojimo teismo procesuose su tarp-

tautiniu aspektu.

mokymų komitetAs
2014 m. lapkričio 28 d. komiteto posėdžio darbotvarkėje 

svarstytas iš esmės vienintelis klausimas. 2014 m. EIPA 

(kartu su CCBE) parengė studiją apie advokatų mokymų 

ES teisės tematika situaciją. Studijoje numatytos reko-

mendacijos, kaip pagerinti mokymus. Aptartas veiksmų 

plano projektas. Kai kurios šalys išreiškė abejones dėl 

atskirų rekomendacijų įgyvendinimo būdų. Tad veiksmų 

planui iš esmės pritarta, tačiau sutarta artimiausiu metu 

suformuluoti konkrečius pasiūlymus, kaip keisti abejonių 

sukėlusias nuostatas.

peco komitetAs
2014 m. lapkričio 28 d. komiteto nariai supažindinti 

su ypatinga situacija Serbijoje, kur nuo rugsėjo mėnesio 

įvesta nauja teisinė profesija – notarai. Dėl įvedant šią 

profesiją priimtų teisės aktų pakeitimų (notarams suteik-

ta išimtinė teisė ne tik tvirtinti, bet net ir rengti nekilno-

jamojo turto sandorius ir t. t.) bei tų pakeitimų priėmimo 

būdo (nederinant su socialiniais partneriais) Serbijos 

2015-01-20
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advokatai jau 79 dienas streikuoja. Serbijos advokatūra 

prašė skubios pagalbos sprendžiant susidariusią situaciją. 

Sutarta, kad sudaroma darbo grupė, kuri tą pačią dieną 

bei kitą dieną po Plenarinės sesijos aptars galimus CCBE 

veiksmus susidariusioje situacijoje.

Komiteto nariams priminta PECO veikla, susijusi su 

Ukrainos advokatūra 2014 m. (ataskaitos, laiškai Ukrai-

nos valstybės institucijoms, susitikimai, dalyvavimas ren-

giniuose), informuota, kad Ukrainos advokatūra dar ofi-

cialiai nesikreipė dėl narystės CCBE, pristatytas bendras 

CCBE ir IBA projektas dėl Ukrainos advokatūros stipri-

nimo. Komitetas informuotas, kad narystės bei projekto 

klausimai bus aptarti tą pačią dieną vyksiančiame PECO 

pirmininkų susitikime su Ukrainos advokatūros atstovu.

Taip pat apžvelgta kita 2014 m. vykdyta PECO veikla 

(Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Estija, Gruzija, 

Kosovas, Kroatija, Latvija, Makedonija, Moldova, Rusija, 

Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija).

2014 m. gruodžio 10–11 d. Lietuvos advokatū-

ros sekretorius dalyvavo Paryžiaus Advokatų gildijos 

organizuotoje advokatūros savaitėje. Tai kasmetinis ren-

ginys. Išvykos metu išsamiai susipažinta su Prancūzijos 

advokatų gildija, kuri vienija 25,6 tūkst. advokatų Pary-

žiaus regione. 

2014 m. gruodžio 11 d. vyko Prancūzijos advokatų 

gildijos organizuota konferencija „Paryžiaus advokatų 

Žiemos universitetas“, kurioje dalyvavo advokatai, žur-

nalistai, teisėjai, visuomenės veikėjai.

Konferencijoje didelis dėmesys buvo skirtas valstybi-

nei priežiūrai ir profesinės paslapties atskleidimo proble-

matikai. Pažymėta, kad valstybė taiko plačią priemonių 

skalę, gaudama duomenis viešojo intereso tikslu. Europos 

tarybos 108 konvencija taikoma apsaugoti asmenis nuo 

automatinio asmens duomenų atskleidimo. Kaip išsaugoti 

advokato profesinę paslaptį? Apie tai diskutavo konferen-

cijos dalyviai, moderuojami Grenoblio advokatų gildijos 

advokato ir CCBE antrojo viceprezidento Michelio Beni-

chou ir Paryžiaus advokatų gildijos advokato Jac ques’o Bo-

uyssou. Prancūzijos advokatų gildijos prezidentas įžangi-

nėje kalboje pažymėjo, kad advokato reikšmė visuomenėje 

didžiulė, advokatas turi sudominti, išjudinti ir nugalėti. Tai 

trys esminiai sėkmingos advokato veiklos principai. 

1.9 aDvokaTų egzaminai

Lietuvos advokatūroje nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki 2014 

m. spalio 27 d., kuomet baigėsi Lietuvos Respublikos tei-

singumo ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-256 

„Dėl advokatų egzaminų komisijos sudėties patvirtinimo“ 

(pakeistas vėlesniais 2014 m. balandžio 30 d. Nr. 1R-146 bei 

2014 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1R-289 įsakymais) sudarytos advo-

katų egzaminų komisijos įgaliojimai, buvo suorganizuota 

12 advokato kvalifikacinių egzaminų komisijos posėdžių. 

Jų metu komisija egzaminavo asmenis, laikančius advokato 

kvalifikacinį egzaminą bei advokato veiklos organizavimo 

egzaminą. Per šį ataskaitinį laikotarpį į 6 advokatų kvalifi-

kacinius egzaminus buvo pakviesta 135 kandidatai laikyti šį 

egzaminą, o į 2 advokato veiklos organizavimo egzaminus 

buvo pakviesti 22 egzaminuojamieji asmenys. Iš pakviestų 

pretendentų advokatų kvalifikacinį egzaminą atvyko laikyti 

89 asmenys, paskirtu laiku neatvyko 46 asmenys. Pažymėti-

na, kad daugumos kandidatų neatvykimo priežastis komisi-

ja pripažino svarbiomis – laikyti egzamino dažniausiai buvo 

neatvykstama dėl ligos arba dėl iš anksto paskirtų teismo 

posėdžių, kuriuose kviečiami asmenys privalėjo dalyvauti. 

Tuo tarpu laikyti advokatų veiklos organizavimo egzami-

no atvyko visi kviečiami asmenys. Ataskaitiniu laikotarpiu 

advokatų kvalifikacinį egzaminą išlaikė 62 asmenys. Advo-

kato veiklos organizavimo egzaminą išlaikė 20 kandidatų iš 

22 šį egzaminą laikiusių asmenų. 

Per ataskaitinį laikotarpį 2 kartus buvo keista Advoka-

tų kvalifikacinio egzamino komisijos sudėtis.

2014 m. balandžio 28 d. buvo atnaujinta Advokatų kva-

lifikacinio egzamino programa ir pakeistas Advokatų kva-

lifikacinio egzamino komisijos sudėties pavadinimas – ko-

misija pavadinta Advokatų egzaminų komisija. Ją sudaro:

Justinas Sigitas Pečkaitis – Mykolo Romerio univer-

siteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir krimino-

logijos katedros profesorius (komisijos pirmininkas);

Ignas Vėgėlė – advokatas (komisijos narys, kuriam 

pavesta atlikti pirmininko funkcijas jo nesant arba 

jam nusišalinus (jį nušalinus));

Darijus Beinoravičius – Mykolo Romerio universite-

to Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros 

profesorius;

Vilius Bernatonis – advokatas;

Audronė Bugelevičienė – Vilniaus miesto apylinkės 

teismo teisėja;

Tomas Davulis – Vilniaus universiteto Teisės fakulte-

to dekanas, profesorius;

Gytis Kuncevičius – Mykolo Romerio universiteto 

Teisės fakulteto Administracinės teisės ir proceso ka-

tedros lektorius

2015 m. sausio 16 d. teisingumo ministras patvirtino 

naują advokatų egzaminų komisijos sudėtį:

Saulius Katuoka, Mykolo Romerio universiteto Teisės 

fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės ins-

tituto direktorius, profesorius (komisijos pirmininkas);

Zenonas Naus, advokatas (komisijos narys, kuriam 
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pavesta atlikti pirmininko funkcijas jo nesant arba 

jam nusišalinus (jį nušalinus));

Audronė Bugelevičienė, Vilniaus miesto apylinkės 

teismo teisėja;

Tomas Davulis, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 

dekanas, profesorius;

Remigijus Merkevičius, advokatas, Vilniaus univer-

siteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos kate-

dros docentas;

Gintaras Švedas; Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 

Baudžiamosios justicijos katedros vedėjas, profesorius;

Albertas Valys, advokatas.

2014 m. balandžio 30 d. teisingumo ministras pakeitė 

2005 m lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1R-379 „Dėl advokato 

kvalifikacinių egzaminų laikymo ir apmokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, išdėstydamas tvarkos nuostatas nau-

ja redakcija. Advokatų egzaminų laikymas yra mokamas. 

Už Advokatų kvalifikacinio egzamino laikymą imamas 600 

litų mokestis, o už Advokatų veiklos organizavimo egza-

mino laikymą – 400 litų mokestis. Šis mokestis mokamas į 

Lietuvos advokatūros nurodytą sąskaitą. Pažymėtina, kad 

60 procentų surinktų mokesčių sumos skiriama komisijos 

narių, dalyvavusių komisijos posėdyje, darbui apmokėti. Į 

šią sumą yra įskaičiuojami visi Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose nustatyti komisijos narių, dalyvavusių komisijos 

posėdyje, mokėtini mokesčiai ir įmokos, nepriklausomai 

nuo to, kas turi pareigą šiuos mokesčius ar įmokas išskai-

čiuoti ir sumokėti (patys komisijos nariai ar Lietuvos advo-

katūra). Likusi 40 procentų surinktų mokesčių skiriama 

Lietuvos advokatūros išlaidoms, susijusioms su komisijos 

bylų, korespondencijos, komisijos sekretoriaus darbu ir 

kitų reikalų tvarkymu, apmokėti.

Pažymėtina, kad nuo 2014 m. kovo 1 d. keitėsi reikala-

vimai asmeniui, siekiančiam tapti advokatu. Iki tol visiems 

pretendentams reikėjo išlaikyti advokato kvalifikacinį eg-

zaminą. Nauja įstatymo redakcija padaryta išimtis asme-

nims, kurie turi ne mažesnį kaip septynerių metų teisėjo 

darbo stažą, dešimties metų prokuroro darbo stažą.

Pažymėtina, kad įstatymų leidėjo valia nuo 2014 m. 

kovo 1 d. advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų 

veiklos organizavimo egzamino programas sudaro, advo-

katų egzaminų laikymo ir mokėjimo už juos tvarką nustato 

teisingumo ministras, suderinęs su Lietuvos advokatūra. 

Advokatų kvalifikacinio egzamino metu tikrinamas 

pretendento pasirengimas dirbti advokato darbą, gebė-

jimas teorines teisės žinias ir įgūdžius taikyti praktiškai 

ir advokato profesinės etikos žinios. Advokatų veiklos or-

ganizavimo egzamino metu tikrinamas pretendentų pa-

sirengimas dirbti advokato darbą ir advokato profesinės 

etikos žinios.

Ataskaitiniu laikotarpiu advokatų egzaminai pradė-

ti organizuoti pagal 2014 m. balandžio 30 d. LR teisin-

2014-12-05
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gumo ministro įsakymu Nr. 1R-149 patvirtintą Advokatų 

kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo 

egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau 

Aprašas). Vadovaujantis šiame teisės akte įtvirtintomis 

nuostatomis, advokatų kvalifikacinis egzaminas vyksta 

dviem etapais. Pirmu etapu pretendentai turi išlaikyti kva-

lifikacinio egzamino rašytinę dalį, kuri apima dvi užduo-

tis – pateiktos faktinės situacijos teisinę analizę bei pro-

cesinio dokumento parengimą pagal pateiktus faktinius 

duomenis. Asmeniui, laikančiam rašytinę kvalifikacinio 

egzamino dalį leidžiama naudotis visa spausdintine tei-

sine literatūra. Rašytinė egzamino dalis laikoma išlaikyta, 

jei rašto darbas yra įvertinamas ne mažiau nei 7 balais. 

Šiuo atveju pretendentas įgyja teisę į antrąjį – egzamino 

žodžiu – etapą, kurio metu jis turi atsakyti į 5 komisijos 

narių parengtus klausimus iš skirtingų teisės šakų. Žodi-

nės kvalifikacinio egzamino dalies metu egzaminuojamieji 

negali naudotis jokiais teisės aktais, teisine literatūra ar 

kita informacija. 

Advokatų veiklos organizavimo egzaminą sudaro tik 

viena – žodinė – dalis. Advokatų veiklos organizavimo 

egzamino žodžiu bilietą sudaro 5 klausimai iš advoka-

to profesinės etikos bei kitų viešai skelbiamų advokato 

veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Išlaikęs advokatų 

veiklos organizavimo egzaminą laikomas egzaminuoja-

masis, įvertintas 7 ir daugiau balų. 

Neišlaikęs advokatų egzaminų asmuo gali juos perlai-

kyti ne anksčiau kaip po pusės metų. Perlaikomų advoka-

tų egzaminų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

Šiuo metu eilėje laikyti advokato kvalifikacinį egzami-

ną yra 413 asmenų, eilės laikyti advokato veiklos organi-

zavimo egzaminą laukia 36 kandidatai. 

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis pasiūlė as-

menims, siekiantiems tapti teisėjais, prokurorais ir advo-

katais, laikyti bendrą kvalifikacinį egzaminą. Naująja 

tvarka siekiama užtikrinti didesnį profesinį atvirumą ir 

specialistų judėjimą tarp trijų profesijų.

2014-12-05

„bendrasis teisės kvalifikacinis egzaminas 
sukurtų prielaidas skirtingų sektorių teisinin-
kams lengviau rasti bendrą kalbą, o korpora-

cinės sistemos uždarumo panaikinimas prisidėtų prie 
sistemos skaidrumo bei atvirumo, skatintų visuome-
nės pasitikėjimą visa teisine sistema. be to, bendro 
egzamino standarto nustatymas padės pagerinti tei-
singumo vykdymo kokybę“, 

 – pažymI dr. j. bernaTonIs. 

Pažymėtina, kad Lietuvos advokatūros Advokatų ta-

ryba pritaria siekiui įvesti bendrą teisės kvalifikacinį 

egzaminą asmenims, pretenduojantiems tapti teisėjais, 

prokurorais ir advokatais, tačiau išsakė LR teisingumo 

ministerijai bei LR Vyriausybei nuomonę, jog parengtas 

pirminis LR bendrojo teisės kvalifikacinio egzamino įsta-

tymo projektas bei jį lydintys kiti teisės aktų projektai turi 

esminių trūkumų, jų nuostatos yra tobulintinos. 

Lietuvos advokatūra, pavyzdžiui, nesutinka su siūlo-

mo LR bendrojo teisės kvalifikacinio egzamino įstatymo 

projekto 2 straipsnio 1 dalyje nustatytais reikalavimais 

asmenims, siekiantiems laikyti bendrąjį teisės kvalifika-

cinį egzaminą. 

Šioje teisės normoje nustatyta, kad: „teisę laikyti eg-

zaminą turi asmenys, įgiję aukštąjį universitetinį teisinį 

išsilavinimą, atitinkantį pirmosios ir antrosios studijų 

pakopoms keliamus reikalavimus (teisės bakalauras ir 

teisės magistras arba vienpakopis universitetinis teisinis 

išsilavinimas), ir turintys ne trumpesnį nei trejų metų 

teisinio darbo stažą.“ Šiuo metu galiojantis LR advokatū-

ros įstatymas numato, kad laikyti advokato įstatymą gali 

asmenys, kurie turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavi-

nimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius 

laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį 

(vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą) ir ne ma-

žesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą arba atliko 

ne trumpesnę nei dvejų metų advokato padėjėjo praktiką. 

Taigi pagal siūlomą LR bendrojo teisės kvalifikacinio 

egzamino įstatymo projektą advokato padėjėjai, atlikę 

dvejų metų praktiką, negalėtų laikyti bendrojo teisės 

kvalifikacinio egzamino, nes neatitiktų projekte numa-

tyto reikalavimo turėti trejų metų teisinio darbo stažą. 

Toks reglamentavimas, advokatūros manymu,  yra nesu-

derintas su LR advokatūros įstatymo nuostatomis, regla-

mentuojančiomis advokatų padėjėjų praktikos trukmę, ir 

pažeidžia advokatų padėjėjų teisėtus lūkesčius.

Taip pat Lietuvos advokatūros atstovai LR teisingumo 

ministerijoje vykusiame darbo grupės susitikime išsakė 

ir kitus minėtų teisės aktų projektų, susijusių su bendro 

teisės kvalifikacinio egzamino įvedimu, trūkumus bei pa-

siūlė minėtus projektus atitinkamai tobulinti.
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1.10 aDvokaTų paDėJėJai

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

moterys          vyrai

Advokatų padėjėjai pagal amžių, 2015 (proc.)

Advokatų padėjėjai pagal lytį, 2015 (proc.)2015 m. sausio 5 d. Lietuvos advokatūros bendruomenėje 

buvo 845 padėjėjai – tai 21 advokato padėjėju daugiau nei 

2014 m. kovo 18 d. duomenimis.

aDvokaTų paDėJėJų  
pasiskirsTymas pagal amžių

amžiaus 
grupė

skaičius, 
2014

skaičius, 
2015

skirtumas

iki 30 m. 426 459 +33

31–40 m. 257 197 -60

41–50 m. 101 150 +49

51–60 m. 34 35 +1

per 60 m. 6 5 -1

Iš viso: 824 846 -1

2015 m. sausio 5 d. duomenimis, jauniausias advokato 

padėjėjo amžius buvo 24 metai ir tokio amžiaus advokatų 

padėjėjų Lietuvos advokatūros bendruomenė turėjo 5. Pa-

lyginti 2014 m. kovo 18 d. duomenimis, 24 metų amžiaus 

advokatų padėjėjų buvo 32. Ataskaitiniu laikotarpiu advo-

kato padėjėju dirbusiam vyriausiam amžiumi advokato pa-

dėjėjui buvo 71 metai. Šioje amplitudėje vidutinis statistiškai 

apibendrinto advokato padėjėjo amžius – 33-eji. Vidutinis 

advokakato padėjėjų amžius išliko toks pats kaip ir 2014 m.

aDvokaTų paDėJėJų  
pasiskirsTymas pagal lyTį

lytis
skaičius, 
2014 m.

skaičius 
2015 m.

skirtumas

vyras 404 390 -14

moteris 420 455 -35

Iš viso: 824 845 +21

aDvokaTų paDėJėJų pasiskirsTymas 
pagal miesTus

miestas skaičius
2014 m.

skaičius 
2015 m.

Vilnius 530 542

Kaunas 130 137

Klaipėda 53 52

Panevėžys 26 28

Šiauliai 20 18

Marijampolė 11 10

Alytus 11 10

Tauragė 5 5

Plungė 4 4

Ukmergė 4 4

Utena 4 4

Vilkaviškis 4 3

Vilniaus raj. 3 4

Telšiai 3 3

Trakai 2 2

Jurbarkas 2 2

Palanga 2 2

Raseiniai 1 1

Kaišiadorys 1 1

Kavarskas 0 1

Jonava 1 1

Joniškis 1 1

Kretinga 1 1

Kupiškis 1 1

Kėdainiai 1 2

Mažeikiai 1 1

Molėtai 1 2

Nemenčinė 0 1

Pakruojis 1 2

Iš viso 824 845

46 %

54 %
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pareiškėJų įrašymo į aDvokaTo 
paDėJėJų sąrašą sTaTisTika
Ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 15 d. iki 2015 

m. vasario 1 d. į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą buvo 

įrašyti 105 asmenys. Bendras asmenų, įrašytų į Lietuvos 

advokatų padėjėjų sąrašą, skaičius yra 845 asmenys. Pa-

lyginti su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu pateik-

tų asmenų prašymų įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašą 

sumažėjo apie 30 proc. Šį sumažėjimą lėmė faktas, jog 

pasikeitus LR advokatūros įstatymo 35 str. nuostatoms 

dėl advokatų padėjėjų išsilavinimo, kuriose numatyta, 

jog advokato padėjėjas privalo būti įgijęs aukštąjį uni-

versitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės 

magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profe-

sinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį universitetinį teisi-

nį išsilavinimą). Pakeičiant įstatymo nuostatas pasiekta, 

kad advokatų padėjėjais taptų asmenys, įgiję kuo daugiau 

teisinių žinių, taip pat palengvintų advokatų, kurie su-

tinka vadovauti advokatų padėjėjų praktikoms, užduotį 

gerai paruošti asmenį, ketinantį siekti advokato profesi-

jos. Advokatai geriau perteikia žinias, kai yra sudaryta 

galimybė praktiką atliekančiam asmeniui teorines žinias 

išbandyti praktiškai. Praktinis pasirengimas daro didžiulę 

įtaką kokybiškam pasiruošimui savarankiškai advokato 

profesijai.

Peržiūrint pareiškėjų prašymus dėl įrašymo į advo-

katų padėjėjų sąrašą, matyti ne vien teigiami aspektai. 

Advokatų taryba pastebi, jog advokatai, pasirašydami 

susitarimus vadovauti advokatų padėjėjų praktikoms, 

nėra susipažinę su praktikos vadovams keliamais reika-

lavimais, įtvirtintais LR advokatūros įstatyme bei savival-

dos sprendimuose. Pažymėtina, jog advokato pareiga yra 

mokėti nario mokesčius, pateikti galiojančią profesinio 

draudimo poliso kopiją, sveikatos pažymą ir pan. Todėl 

Advokatų taryba atkreipia advokatų-praktikos vadovų dė-

mesį, kad advokatui sutikus vadovauti advokatų padėjėjų 

praktikai, advokatas nuo pat pradžių turi siekti parody-

ti, jog savo profesinėje veikloje skrupulingai vykdo visas 

teises ir pareigas, įtvirtintas LR advokatūros įstatyme bei 

savivaldos sprendimuose, bendradarbiauja su savivaldos 

organais. Šie santykiai grindžiami abipuse pagarba ir ge-

ranoriška pagalba.

aDvokaTų paDėJėJų išbraukimo 
iš aDvokaTo paDėJėJų sąrašo 
sTaTisTika
Pažymėtina, jog tuo pačiu laikotarpiu iš advokatų padėjė-

jų sąrašo išsibraukė 55 asmenys. Išsibraukimo pagrindi-

nė priežastis: asmens prašymu. Pastebima, jog advokatų 

padėjėjai dažnai net neatlikę vienerių metų praktikos 

išsibraukia iš Advokato padėjėjų sąrašo. Tai tik patvirti-

na ir įrodo, jog tapti advokatu nėra lengvai pasiekiama 

kiekvienam asmeniui, nes advokatas yra būtinoji teisi-

nės sistemos grandis. Taigi asmuo, apsisprendęs siekti 

šios profesijos, turi turėti ne tik puikias teisės teorines ir 

praktines žinias, bet ir asmenines savybes bei gyvenimiš-

ką patirtį. Todėl pastebima, jog asmenys, ne visai įsigilinę 

į šios profesijos svarbą, bet vėliau supratę, jog advokato 

karjera jiems nėra pasiekiama ar tinkama, išsibraukia iš 

Advokato padėjėjų sąrašo.

Šios kadencijos Advokatų tarybos tikslas pasiekti, kad 

advokato padėjėjai bei advokatai vykdytų savo parei-

gas, numatytas LR advokatūros įstatyme bei savivaldos 

sprendimuose. Taip pat užtikrinti, kad advokato padėjėjai, 

kurie pateikia prašymus išsibraukti iš Advokato padėjė-

jų sąrašo, visiškai įvykdytų pareigas, numatytas 2013 m. 

rugsėjo 5 d. Advokatų tarybos sprendime „Dėl advokatų ir 

advokatų padėjėjų išbraukimo iš Lietuvos praktikuojan-

čių advokatų ar advokatų padėjėjų sąrašo“, t. y. asmens 

prašymas išbraukti iš Advokato padėjėjo sąrašo tenki-

namas tik tuomet, jeigu advokato padėjėjas įvykdė visas 

pareigas, numatytas minėtame sprendime.

Advokatų padėjėjai dažniausiai nevykdė pareigos 

mokėti privalomas įmokas. Advokatų taryba nusprendė, 

jog nemokant privalomų įmokų, advokato padėjėjas bus 

įpareigotas sumokėti įsiskolinimą per 14 dienų, toliau ne-

vykdant šio įpareigojimo asmuo bus perduotas svarstyti 

į Drausmės komitetą. Advokatų tarybai pradėjus taikyti 

šį įpareigojimą nuo 2014 m. rugsėjo mėn. visi prašymus 

pateikę advokato padėjėjai Advokatų tarybos įpareigoji-

mą įvykdė. Advokatų taryba ir toliau sieks laikytis šio rei-

kalavimo asmenų, išsibraukiančių iš Advokato padėjėjų 

sąrašo atžvilgiu.

aDvokaTo paDėJėJų veiklos 
sTabDymas/ aTnauJinimas
Advokato padėjėjo veiklą per nurodytą laikotarpį stabdė 

17 advokato padėjėjų. Pagrindinė praktikos atlikimo stab-

dymo priežastis yra motinystės, vaiko priežiūros atosto-

gos ir tėvystės atostogos. Dviem atvejais advokato padė-

jėjo veikla sustabdyta dėl stažuotės užsienyje.

Advokatų taryba atkreipia dėmesį, jog advokato padė-

jėjų prašymų svarstymo atidėjimo pagrindinė priežastis 

buvo ta, jog pateikti prašymai nebuvo suderinti su prak-

tikos vadovu ir Advokatų taryba negalėjo spręsti, ar gali 

stabdyti advokato padėjėjų veiklą. Atkreiptinas dėmesys, 

jog advokato padėjėjas privalo visuomet gauti sutikimą 

iš praktikos vadovo, kuris vadovauja praktikai, jog jis ne-

prieštarauja, kad advokato padėjėjas stabdytų veiklą.

Sustabdytą advokato padėjėjo veiklą atnaujino 2 advo-

kato padėjėjos, kurios veiklą buvo sustabdę dėl vaiko prie-

žiūros atostogų.

Advokatų tarybos pirmininkas pavedė Lietuvos advo-

katūros administracijos darbuotojams vykdyti kontrolę, ar 
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tobulina profesinę kvalifikaciją, moka privalomas įmokas, 

nepažeidžia terminų ataskaitai pateikti. Patikrinus nusta-

tyta, jog neretai advokato padėjėjai šių pareigų tinkamai 

nevykdo. Lietuvos advokatūros administracijos darbuoto-

jai buvo įpareigoti apie tai priminti advokato padėjėjams. 

Net ir įspėjus, jog šie nevykdo pareigų, ne visi asmenys 

į tai atkreipė dėmesį. Todėl Advokatų taryba nusprendė 

perduoti asmenis svarstyti Drausmės komitetui.

Pastebėta, jog advokatų padėjėjai, prieš pateikdami 

Advokatų tarybai tvirtinti ataskaitą, nesusipažįsta su 

Advokatų tarybos sprendime nurodytais praktikos reika-

lavimais, neišgirsta šių reikalavimų per privalomą advo-

kato padėjėjams skirtą įvadinį seminarą, kuriame Lietu-

vos advokatūros paskirtas advokatas paaiškina teikiamų 

Advokatų tarybai praktikos ataskaitų reikalavimus.

Pateikiamos advokato padėjėjų praktikos ataskaitos 

dažnai paruoštos aplaidžiai, tokie trūkumai jau matyti iš 

ataskaitos titulinio lapo. Dažnai advokato padėjėjo pateik-

ta ataskaita būna:

•	 nepasirašyta;

•	 išspausdinta programa nesuderinta su praktikos va-

dovu, abiejų nepasirašyta;

•	 procesinių dokumentų pavyzdžiai pateikti ne iš visų 

teisės šakų (pvz., nepateikti baudžiamosios teisės pro-

cesiniai dokumentai) 

•	 pateiktas nepakankamas skaičius advokato veikloje 

naudojamų dokumentų pavyzdžių ir pan.

Advokatų tarybą stebina, kad nors pateiktose ataskaito-

se nustatoma daug trūkumų, tačiau advokato–praktikos 

vadovo išvadoje, kuri pateikiama kartu su ataskaita, 

praktika ir ataskaita įvertinta „labai gerai“ ar net „pui-

kiai“ bei rekomenduojama Advokatų tarybai ją tvirtinti.

Atsižvelgiant į vyraujančias praktikos rezultatų koky-

bės prastėjimo tendencijas, Advokatų taryba daro išvadą, 

jog advokatai, pasirašydami susitarimą dėl vadovavimo 

advokato padėjėjo praktikai, ne visiškai užtikrina tinka-

mą vadovavimą praktikai. Advokato padėjėjams trūksta 

praktikos vadovo geranoriškumo ir reikiamos pagalbos, 

dažnai ir aktyvesnės kontrolės savo padėjėjų atžvilgiu.

Svarstoma keisti praktikos atskaitos formą, nes iš tei-

kiamų advokato padėjėjų praktikos ataskaitų negalima 

daryti tinkamos išvados, ar advokato padėjėjai tinkamai 

pasirengę savarankiškai dirbti advokatais. Lauktini tiek 

praktikų vadovų, tiek advokato padėjėjų pasiūlymai šiuo 

klausimu.

advokato padėjėjas, kuris kreipiasi su prašymu į Advoka-

tų tarybą, vykdo savo pareigas (moka privalomas įmokas, 

nuolat tobulina profesinę kvalifikaciją ir pan.). Nevykdant 

numatytų pareigų, prašymo svarstymas gali būti neteikia-

mas Advokatų tarybos nariams svarstyti posėdyje, arba 

gali būti svarstomas su sąlyga, kad asmuo įvykdys pareigas 

per Advokatų tarybos sprendime nurodytą terminą.

aDvokaTo paDėJėJų prakTikos va
Dovų keiTimas
Pasikeitus Advokatų tarybos pozicijai dėl praktikos 

vadovo keitimo padidėjo tokių prašymų skaičius. Per 

atskaitinį laikotarpį buvo pateikti 59 prašymai pakeisti 

praktikos vadovą. Advokato padėjėjams keičiant prakti-

kos vadovą buvo atkreiptas dėmesys, jog advokato pa-

dėjėjai laiku nepateikia ataskaitų, nemoka privalomų 

įmokų. Kai kurie padėjėjai teigia, jog nežino apie šiuos 

reikalavimus. Manytina, kad advokatai, kurie vadovau-

ja advokato padėjėjams, ne visada juos supažindina su 

advokato veikla, tradicijomis bei advokato teisėmis ir 

pareigomis. Be to, advokato padėjėjai neskiria dėmesio 

Advokatų tarybos priimtiems sprendimams, kurie vie-

šai skelbiami Lietuvos advokatūros interneto svetainėje. 

Taip iš dalies nukenčia efektyvus advokatų/ advokato 

padėjėjų aptarnavimas.

aDvokaTo paDėJėJų prakTikos 
aTaskaiTų sTaTisTika
Advokatų taryba ataskaitiniu periodu nuo 2014 m. kovo 

15 d. iki 2015 m. vasario 1 d. patvirtino 597 advokatų pa-

dėjėjų praktikos ataskaitas, iš jų:

1. 158 advokato padėjėjų – 6 mėnesių praktikos ataskai-

tos;

2. 149 advokato padėjėjų – 1 metų praktikos ataskaitos;

3. 153 advokato padėjėjų – 1,5 metų praktikos ataskaitos;

4. 137 advokato padėjėjų – 2 metų praktikos ataskaitos.

Tvirtindami visų advokato padėjėjo praktikos laikotar-

pių ataskaitas Advokatų tarybos nariai pastebėjo, jog ne 

visi advokato padėjėjai vykdo jiems įstatymais ar Advo-

katų tarybos sprendimais nustatytas pareigas. 

Advokatų taryba pavedė Lietuvos advokatūros admi-

nistracijos darbuotojams prieš pateikiant pateiktas atas-

kaitas tvirtinti Advokatų tarybos posėdyje patikrinti, ar 

advokato padėjėjas vykdo Advokatų tarybos ir Visuotinio 

advokatų susirinkimo sprendimais nustatytas pareigas: 
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1.11 žurnalas „lieTuvos aDvokaTūra“ – anT isTorinės 
permainos slenksčio

Vykdant Visuotinio advokatų susirinkimo valią, pagal 

kurią buvo sumažintos leidybai skirtos lėšos, taip pat 

paaiškėjus, kad sąmatoje nurodyta suma didžia dalimi 

išnaudota per pirmąjį 2014 m. pusmetį, todėl nutrūko 

žurnalo periodiškumas ir kyla sunkumų finansuoti to-

lesnę spausdinto žurnalo leidybą, Advokatų taryboje 

spręstas Lietuvos advokatūros žurnalo „Lietuvos advoka-

tūra“ leidybos tikslingumo klausimas. Nors Visuotiniame 

advokatų susirinkime buvo išreikšta radikalių nuomonių 

žurnalo likimo klausimu, vis dėlto, Advokatų tarybos pir-

mininkas Ignas Vėgėlė priėmė sprendimą Advokatų ta-

rybai teikti pakartotiniais empiriniais skaičiavimais pa-

grįstą medžiagą. Taip nuspręsta siekiant, kad Advokatų 

tarybos sprendimas dėl žurnalo „Lietuvos advokatūra“ 

nebūtų politizuotas, mat jo leidybos tikslingumu suabejo-

ta rinkiminiame Visuotiniame advokatų susirinkime. Ap-

svarsčius pagal patvirtintą 2014 m. metų sąmatą galimus 

ekonominius žurnalo leidybos sprendimus parengta ši 

apklausos anketa:

sIŪloma alTernaTyVa/ pageIdaVImas

Pritariu Nepritariu

MOKA DAUGIAU TIE, KURIE PAGEIDAUJA SPAUSDINTO (POPIERINIO) LEIDINIO

Sumažinamas vidutinis spausdinamo leidinio numerio tiražas nuo 1800 egz. iki 500 egz. ir nemokamai 

siunčiamas viešosioms bibliotekoms (privalomasis egzempliorius), Lietuvos universitetų Teisės fakul-

tetams, teisinėms institucijoms bei to pageidaujantiems advokatams/ advokatų kontoroms, išreišku-

siems rašytinį pageidavimą už papildomą mokestį (iki 10 Lt už numerį) gauti leidinį. Visi advokatūros 

nariai gali susipažinti su elektroniniu žurnalo variantu Lietuvos advokatūros interneto svetainėje www.

advoco.lt.

Pritariu elektroninio leidinio varianto sukūrimui ir papildomai 10 Lt įmokai už popierinį žurnalo eg-

zempliorių tik tiems Lietuvos advokatūros nariams, kurie pageidauja spausdinto leidinio.

Pritariu Nepritariu

MOKA DAUGIAU VISI, GAUNA LEIDINĮ KIEKVIENAS

Vidutinis spausdinamo leidinio „Lietuvos advokatūra“ tiražas nemažinamas, tačiau solidariai visiems 

privalomąją įmoką mokantiems Lietuvos advokatūros nariams įmoka didinama 10 Lt už vieną leidinio 

egzempliorių (per metus iki 40 Lt) leidybos sąnaudoms ir pašto išlaidoms padengti. Žurnalas „Lietuvos 

advokatūra“ platinamas įprasta tvarka – po vieną egzempliorių išsiunčiama kiekvienam Lietuvos advo-

katūros nariui. Papildomai egzemplioriai siunčiami teisinėms institucijoms bei viešosioms bibliotekoms 

(privalomieji egzemplioriai).

Pritariu papildomai 10 Lt įmokai už 1 leidinio egzempliorių (iki 40 Lt didesnei įmokai per metus) vi-

siems privalomąsias įmokas mokantiems Lietuvos advokatūros nariams.

Pritariu Nepritariu

MOKA TIEK PAT VISI, DIDINAMOS IŠLAIDOS LEIDYBAI, GAUNA LEIDINĮ KIEKVIENAS

Vidutinis spausdinamo leidinio tiražas nemažinamas, žurnalas „Lietuvos advokatūra“ platinamas ta 

pačia tvarka, kaip ir visuomet.

Pritariu leidybai skirtų lėšų didinimui (šiais metais būtų naudojamos ankstesniais metais sukauptos 

advokatūros lėšos).

p. s. Anketa skirta vienam asmeniui. Jei grąžinsite kolektyvinį sprendimą, prašome tai akcentuoti Jūsų pasirinkta forma.
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Advokatų tarybos pirmininko pavedimu organizuo-

ta visų Lietuvos advokatūros narių apklausa – anketos 

išsiųstos elektroniniu bei paprastu paštu. Pažymėtina, 

kad apklausa vykdyta vasaros atostogų laikotarpiu (2014 

m. liepos 24 d. – 2014 m. rugpjūčio 11 d.). Apklausos 

rezultatų ataskaitos parengimo dieną praktikuojančių 

advokatų skaičius buvo 2046 asmenys.

Iki 2014 m. rugpjūčio 12 d. 16.00 val. Lietuvos advo-

katūrą paprastu paštu, faksu ar elektroniniu paštu pasie-

kė 365 atsakymai su iš viso pareikštomis 519 nuomonių. 

Dalis užpildytų anketų gautos pavėluotai. Jos įtrauktos į 

rezultatų apibendrinimą. Tad iš viso iki 2014 m. rugpjū-

čio 15 d. buvo gauti 371 atsakymas su iš viso pareikšto-

mis 527 nuomonėmis. Nuomonę išsakė apie 26 proc. visų 

advokatų. Įvertinus apklausos vykdymo periodą, teigtina, 

kad advokatai aktyviai dalyvavo, spręsdami klausimą dėl 

žurnalo „Lietuvos advokatūra“ leidybos. Palyginti 2013 m. 

per Visuotinį advokatų susirinkimą buvo klausta advoka-

tų nuomonės įvairiais administracijos funkcijų vykdymo 

klausimais – ne atostogų laikotarpiu, o tikslingai svars-

tyti advokatūros reikalų susirinkę advokatai apklausoje 

dalyvavo vangiai: savo nuomonę, užpildydami anketas, 

tuomet išreiškė tik 122 susirinkimo dalyviai.

Apibendrinant gautus rezultatus pažymėtina, kad 

svarbiausias dalykas, jog tik vienas respondentas nuro-

dė, kad jo valią atitinkantis pageidavimas būtų nutraukti 

žurnalo leidybą – visi kiti respondentai tokios iniciatyvos 

proaktyviai neparodė. Respondentai rinkosi iš pasiūlytų 

variantų – kurie visi buvo sprendimai, vienu ar kitu būdu 

tęsiantys „Lietuvos advokatūros“ žurnalo leidybos tradici-

ją – kas leidžia daryti išvadą, jog advokatai pareiškė, kad 

žurnalas „Lietuvos advokatūra“ asociacijos nariams yra 

gyva tradicija ir reikalinga susižinojimo priemonė, tačiau 

lėšos leidybai turi būti racionalizuojamos.

Daugiausia pritarimo sulaukė siūlymas, jog lėšų trū-

kumo klausimas būtų sprendžiamas įvedant mokestį 

tiems, kurie pageidauja skaityti spausdintą (popierinį) 

variantą (toliau tekste – pirmas atsakymas). Tokią pozi-

ciją palaikė 391 advokatas, pasirinkęs pirmą atsakymo 

variantą.

Spausdinto nemokamo žurnalo leidybos, kai žurnalą 

gauna kiekvienas narys (toliau – trečias atsakymas), tikisi 

123 advokatai, pasirinkę trečią atsakymo variantą.

Likusios (toliau tekste – antras atsakymas) 13 nuomo-

nių yra sutikimas, jog būtų didinama tikslingai žurnalo 

leidybai skiriama advokatūros narių įmoka (iki 40 Lt už 4 

egz. per vienerius metus).

Atkreiptinas dėmesys, kad respondentai galėjo ne tik 

pritarti pasirinktam variantui, bet ir prieštarauti tam/ 

tiems, kuriam/ kuriems sprendimams nepritartų bet ko-

kiu atveju. Daugiausiai nepritarimo sulaukė antras siūly-

tas variantas, kad visiems nariams keliama tikslingai žur-

nalo leidybai skirta įmoka (298). Trečiam variantui, kad 

žurnalo koncepcija ir leidyba liktų tokia, kokia buvusi, 

taip pat aktyviai prieštarauta (241). Mažiausiai neigiamų 

atsiliepimų sulaukė pirmas variantas, siūlantis atnaujin-

tos koncepcijos skaitmeninio leidinio formatą (44).

Po pirmojo Advokatų tarybos posėdžio, kuriame ap-

svarstyti aukščiau paminėti apklausos rezultatai, Advo-

katų taryba paprašė antro apklausos etapo, nes gauta 

signalų, jog ne visi vyresnio amžiaus, taip pat kontorose 

dirbantys, bet apklausos laikotarpiu atostogavę kolegos 

spėjo išreikšti savo nuomonę.

Pritardamas Advokatų tarybos daugumos nuomonei, 

Advokatų tarybos pirmininkas pavedė Lietuvos advokatū-

ros administracijos darbuotojams organizuoti papildomą 

apklausą išsiunčiant 430 paklausimų advokatų konto-

roms, įskaitant ir tas, kuriose praktikavo 2 advokatai. Pa-

pildoma apklausa vykdyta 2014 m. rugsėjo 4 d. – 2014 m. 

rugsėjo 10 d. Antro etapo apklausos rezultatų ataskaitos 

parengimo dieną praktikuojančių advokatų skaičius buvo 

2048 asmenys.

Iki 2014 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos advokatūrą papras-

tu paštu, faksu ar elektroniniu paštu pasiekė 65 atsaky-

mai su iš viso pareikštomis 70 nuomonių (gautas vie-

nas kolektyvinis 6 advokatų sprendimas). Dominuojanti 

dauguma atsakymų pritarė pasiūlymui, jog leidybos lėšų 

trūkumo klausimas būtų sprendžiamas įvedant mokestį 

tiems, kurie pageidauja skaityti spausdintą (popierinį) 

variantą (toliau tekste – pirmas atsakymas). Tokią nuo-

monę išsakė 65 respondentai. Iš jų, 51 apklausos anketą 

užpildęs Lietuvos advokatūros narys savo poziciją pa-

stiprino, pareikšdamas prieštaravimą antram ir trečiam 

pasiūlymams.

Spausdinto nemokamo žurnalo leidybos, kai žurnalą 

gauna kiekvienas narys (toliau – trečias atsakymas), tikisi 

4 advokatai, pasirinkę trečią atsakymo variantą.

Likusi (toliau tekste – antras atsakymas) 1 nuomo-

nė buvo sutikimas, jog būtų didinama tikslingai žurnalo 

leidybai skiriama advokatūros narių įmoka (iki 40 Lt už 4 

egz. per vienerius metus).

Antro etapo apklausos rezultatai rodo, kad kolekty-

vuose dirbantys advokatai pageidauja skaityti elektroninį 

leidinį. Šiuo etapu gautas svarstytinas siūlymas, jog po-

pierinis žurnalo leidimas galėtų būti jubiliejinis ar išlei-

džiamas specialiai problematikai.

Apie apklausą paskelbta viešai 2014 m. liepos 

25 d. 

Kadangi buvo aktualu gauti nuomonę iš vy-

resnio amžiaus advokatūros narių ir kolegų regionuose, 

kurie yra aktyviausi „Lietuvos advokatūros“ leidinio skaity-

tojai ir netgi autoriai, apklausos anketos išsiųstos papras-

tu paštu. Iš viso išsiųsti 1093 laiškai.

Atsiželgiant į atostogų periodą buvo pratęstas apklau-
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sos terminas, advokatų kontoroms papildomai išsiųsta 

430 pasikreipimų.

Tiek Visuotinio advokatų susirinkimo, tiek Advokatų 

tarybos nariai, svarstydami žurnalo „Lietuvos advokatū-

ra“ klausimą, turėjo galimybę susiformuoti ir pareikšti 

apgalvotą nuomonę, nes klausimas svarstytas du kartus.

Gavusi šiuos duomenis, Advokatų taryba apsispren-

dė tęsti žurnalo „Lietuvos advokatūra“ leidybą ir sutei-

kė Advokatų tarybos pirmininkui diskreciją organizuoti 

žurnalo leidybą reformuojant šį procesą pagal Lietuvos 

advokatūros narių apklausos rezultatus.

Primintina, kad advokatų bendruomenei skirtą žurna-

lą „Lietuvos advokatūra“ įsteigė tuometė Advokatų taryba. 

Jo patronu laikomas advokatas dr. Algimantas Dziegorai-

tis. Žurnalas šiemet skaičiuoja penkioliktuosius leidybos 

metus. 

1.12 socialinės aTsakomybės proJekTai  
ir komunikaciJa

Bendravimas, socialinės partnerystės, kūrybiniai projek-

tai ir viešosios diskusijos – svarbi organizacijų veiklos 

sritis. Tinkamai organizuota ir įgyvendinta komunikacija 

gali būti tiek pat efektyvi, kiek kitos darbo formos. Advo-

katų taryba, suvokdama būtinybę stiprinti visuomenėje 

advokato profesijos patrauklumą, ataskaitiniu laikotar-

piu daugiau dėmesio skyrė socialinės atsakomybės pro-

jektams, išorinei krizių komunikacijai ir vidinės komu-

nikacijos tvarkai bei šiuolaikiško, saugių ir ekonomiškai 

efektyvių asociacijos narių informavimo kanalų paieškai.

socialinė aTsakomybė
Vienas svarbiausių Advokatų tarybos uždavinių buvo sti-

printi socialinę atsakomybę – tapti atskaitingiems ne tik 

asociacijos nariams, bet ir kurti didesnę pridėtinę vertę 

visuomenei. Todėl organizuojant renginius, kuriems pa-

ramą skiria verslo kontoros, nuspręsta remti kenčiančius 

nuo žmogaus teisių pažeidimų asmenis ar regionus.

Į Lietuvos advokatūros kalėdinį renginį Lietuvos na-

cionalinėje filharmonijoje pakviesti nuo karo neramumų 

Donecke ir Luhanske (Ukraina) nukentėję ir į Lietuvą mo-

kytis atvykę vaikai. Pasak Advokatų tarybos pirmininko 

Igno Vėgėlės, kuriant šventę sau kiekvienas mūsų turi 

rasti būdų sukurti ir tiems, kuriems likimo buvo lemta 

patirti žmogaus teisių ir laisvių suvaržymus. Kadangi ma-

žieji svečiai į Vilnių atvyko mokytis ir trokšdami žinių, 

jiems padovanota knyga – Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-

tystės valdovų žinynas kaip žinia iš Lietuvos ir Ukrainos 

sąlytį menančios praeities. Taip pat įteikta kūrybinę vaiz-

duotę žadinanti kurti animuotus vaizdus leidžianti užrašų 

knygelė. Simboliška, kad į šventinį advokatūros bendruo-

menės vakarą, kuris dedikuotas Ukrainai ir jos vaikams, 

atvyko Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Valdas Adamkus su ponia Alma Adamkiene.
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Lietuvos advokatūrą suvienijo simbolinis moralinės 

atsakomybės pavyzdys – aukos advokatės Danguolės Ba-

jorinienės, mirusios 2014 m. gegužės 19 d. Maltoje, pa-

laikų pargabenimo išlaidoms apmokėti. Advokatų tary-

ba 2014 m. birželio 4 d. sprendimu skyrė 10,5 tūkst. litų 

2014-05-12 Patarimai dėl atostogų gavimo Advokatas Tomas Bagdanskis (nuo 59: 50)

2014-05-14 Patarimai dėl lošimų, lažybų teisinių pasekmių Advokatas Mantas Rimkevičius (nuo 71: 28)

2014-05-19 Patarimai dėl atžalų pažeidimų pasekmių tėvams Advokatas Rolandas Tilindis (nuo 69: 20)

2014-05-21 Patarimai radus lobį Advokatas Valdemaras Bužinskas (nuo 22: 50)

2014-05-26 Patarimai dėl pensijos dirbant ne Lietuvoje Advokatas Audrius Bitinas (nuo 61: 24)

2014-05-28 Patarimai dėl privatumo paplūdimiuose Advokatas Laurynas Biekša (nuo 67: 00)

2014-06-02 Patarimai įsidarbinant sezonui Advokatas Mantas Mikalopas (nuo 67: 15)

2014-06-09 Patarimai dėl socialinių išmokų įvedus eurą Advokatas Audrius Bitinas (nuo 67: 26)

2014-06-13 Patarimai dėl bažnytinės santuokos anuliavimo Advokatas Paulius Čerka (nuo 66: 54)

2014-06-16 Patarimai tėvams dėl vaikų ekskursijų Advokatė Simona Selelionytė Drukteinienė (nuo 56: 05)

2014-09-01 Patarimai gyventojams dėl euro įvedimo Advokatas Andrius Ivanauskas (nuo 62: 43)

2014-09-08 Patarimai dėl bendravimo el. paštu Advokatas Justinas Usonis (nuo 57: 50)

2014-09-10 Patarimai gyventojams dėl advokato pasirinkimo Advokatė Renata Baržanskienė (nuo 81: 31)

2014-09-15 Patarimai gyventojams dėl savigynos naudojimo Advokatas Giedrius Danėlius (nuo 64: 37)

2014-09-17 Patarimai dėl reakcijų į politinius neramumus Advokatas Andrius Kaluina (laidos įrašas neskelbiamas)

2014-09-22 Patarimai dėl proceso, kai skolininkai pabėgę Advokatas Rolandas Tilindis (nuo 71: 50)

2014-09-24 Patarimai dėl nekviestų prekeivių Advokatas Saulius Urbonavičius (nuo 71: 45)

2014-09-29 Patarimai dėl nelaimių atrakcionuose Advokatas Adomas Kunčius (nuo 58: 31)

2014-10-01 Patarimai dėl žemės įstatymo pataisų trukdžių Advokatė Vilma Eigirdienė (nuo 43: 43)

2014-10-06 Patarimai verslininkams dėl paslaugų sutarčių Advokatė Jūratė Radzevičienė (nuo 73: 24)

2014-10-13 Patarimai dėl mišrių santuokų Advokatė Inga Kudanavičiūtė Michailovienė (nuo 50: 02)

2014-10-15 Patarimai dėl pareigų baudžiamojo proceso metu Advokatė Indrė Panavaitė (nuo 69: 12)

2014-10-20 Patarimai dėl areštuoto turto Advokatė Rasa Grambaitė (nuo 58: 31)

2014-10-22 Patarimai dėl tiesos, kai konflikto šalys aršios Advokatė Aurelija Puzinienė (nuo 64: 51)

2014-10-29 Patarimai dėl vartotojų tinkamo informavimo Advokatas Martynas Duksa (nuo 62: 12)

2014-11-03 Patarimai dėl pokalbio su darbdaviu įrašų Advokatas Mantas Mikalopas (nuo 56: 11)

2014-11-05 Patarimai dėl atsakomybės nesant įspėjimo Advokatas Mindaugas Kukaitis (nuo 32: 40)

2014-11-10 Patarimai gavus pranešimą dėl atleidimo iš darbo Advokatas Audrius Bitinas (nuo 74: 25)

2014-11-12 Patarimai dėl išlaidų pateisinimo dokumentų Advokatė Aistė Medelienė (nuo 66: 15)

2014-11-17 Patarimai dėl prievartinio filmavimo Advokatas Ąžuolas Čekanavičius (nuo 64: 16)

2014-11-19 Patarimai dėl lūkesčių principo Advokatas Mindaugas Kukaitis (nuo 63: 30)

2014-11-24 Patarimai dėl turizmo paslaugų kokybės Advokatas Justas Sakavičius (nuo 65: 20)

2014-11-26 Patarimai dėl ilgalaikių sutarčių sudarymo Advokatas Audrius Žvybas (nuo 65: 34)

2014-12-01 Patarimai dėl šaukimo gavimo per paštą Advokatas Andrius Kaluina (nuo 49: 19)

2014-12-08 Patarimai skiriantis dėl susitaikymo galimybės Advokatė Eglė Katauskaitė Petronienė (nuo 51: 15)

2014-12-15 Patarimai dėl VGTP paslaugų kokybės Advokatė Genovaitė Rokickienė (nuo 72: 54)

paramą. Tai pusė visos reikalingos sumos. Advokatūros 

bendruomenės suaukota papildoma 17 tūkst. 700 litų pa-

ramos suma buvo panaudota pagal tikslinę paskirtį. Kie-

kvienam aukotojui įteikta Advokatų tarybos padėka už 

santūrų palaikymą ir skirtą paramą.

Advokatų taryba nepamiršo Ukmergės advokatų ir 

advokato padėjėjų tragedijos – 2014 m. birželio 16 d. ji 

priėmė sprendimą kiekvienam nukentėjusiajam apmo-

kėti pakartotinio sveikatos patikrinimo išlaidas, pagal 

gautus prašymus.

aDvokaTų pro bono Teisinės kon
sulTaciJos – lrT eTerio bangomis
Lietuvos advokatūra, bendradarbiaudama su visuomeni-

nio transliuotojo informacinės laidos „Laba diena, Lietu-

va“ komanda, toliau organizavo teisinių patarimų rubriką 

Lietuvos gyventojais. Patarimai teikti šiomis temomis:
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2014-12-17 Patarimai, kaip elgtis prekybos centre su apsauga Advokato padėjėjas Liudvikas Ragauskis (nuo 27: 30)

2014-12-22 Patarimai verslui dėl viešųjų pirkimų Advokatė Daiva Lileikienė (nuo 67: 21)

2014-12-29 Patarimai, jei bus liberalizuotas darbo kodeksas Advokatas Audrius Bitinas (nuo 72: 35)

2015-01-05 Patarimai dėl besimokančių pilnamečių išlaikymo Advokatė Jūratė Radzevičienė (nuo 19: 23)

2015-01-07 Patarimai dėl elektroninių dokumentų naudojimo Advokatė Erika Jurgutytė (nuo 88: 01)

2015-01-12 Patarimai dėl pagalbos po smurtinio nusikaltimo Advokatas Linas Belevičius (nuo 28: 13)

2015-01-14 Patarimai dėl asmeninių daiktų darbo vietoje Advokatas Andrius Chudenkovas (nuo 71: 00)

2015-01-19 Patarimai dėl atostogų kaupimo Advokatė Aurelija Rutkauskaitė (nuo 70: 00)

2015-01-21 Kas gresia už kelių policijos pareigūnų papirkimą? Advokatas Ernestas Rimšelis (nuo 99: 08)

2015-01-26 Patarimai sportininkams dėl jų darbo sutarčių Advokatas Vilius Mačiulaitis (nuo 83: 13)

2015-01-28 Patarimai, ar gailėtis: kas yra „nuoširdus gailestis“ Advokatas Mindaugas Kukaitis (nuo 87: 33)

Laidų įrašai skelbiami Mediatekoje www.lrt.lt.

lieTuvos aDvokaTūros viešųJų rei
kalų nušvieTimas žiniasklaiDoJe 
Naujai išrinktos Advokatų tarybos darbo pradžios metu 

viešojoje erdvėje apie advokatūrą kaip instituciją buvo 

kalbama labiau neigiamai negu teigiamai. Tokia situaci-

ja susiklostė dėl to, kad rinkimų kovoje išsikristalizavo dvi 

antagonistinės pozicijos asociacijos įstatų interpretavimo 

klausimu, o prieš pat Visuotinį advokatų susirinkimą vie-

na jų buvo išplatinta tiek žiniasklaidai, tiek aukščiausiems 

politikams, valstybės vadovei – pastarųjų nuomonės taip 

pat išsiskyrė. Naujas Advokatų tarybos pirmininkas buvo 

išrinktas, tikintis nuoseklių permainų ne tiek išorinėje ar 

vidinėje komunikacijoje, kiek pačioje advokatūroje. Ta-

čiau viešumoje ir ypač politinėje komunikacijoje darbą 

Advokatų taryba in corpore kaip kolegialus savivaldos 

organas, ir Advokatų tarybos pirmininkas pradėjo be pa-

sitikėjimo kredito, kurį paprastai turi rinkimus laimėję 

pretendentai. Todėl advokatūros reikalais besidomintiems 

žurnalistams pasakota apie planuojamas reformas ir įgy-

vendintus pokyčius.

Nacionaliniai naujienų portalai daugiausiai dėmesio 

skyrė Advokatų tarybos pirmininko rinkimams – prane-

šimas apie Advokatų tarybos pirmininko išrinkimą buvo 

publikuotas didžiausiuose interneto portaluose, kuriuose 

pasirodė naujienų agentūros BNS parengtos žinutės pa-

grindu parengtos publikacijos.

išrinktAs nAujAsis AdvokAtų tArybos pirmininkAs

BNS

2014 m. gegužės 16 d. 21:21

Penktadienį Vilniuje vykusiame visuotiniame advokatų suvažiavime išrinktas naujasis Advokatų tarybos pirmininkas.

Juo tapo 12 metų advokato praktika besiverčiantis advokatas iš Vilniaus Ignas Vėgėlė.

Už I. Vėgelę antrajame ture balsavo 371 teisininkas, o už iki tol buvusį Advokatų tarybos pirmininką Leoną Virginijų Papirtį 

– 329, BNS pranešė Lietuvos advokatūros patarėja ryšiams su visuomene Aurelija Juodytė.

Pirmajame ture I.Vėgėlė balsų skaičiumi smarkiai atsiliko nuo L.Papirčio, tačiau antrajame ture jam pavyko išplėšti pergalę 

iš varžovo.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė penktadienį vetavo neseniai Seimo priimtas Advokatūros įstatymos pataisas, pareikšdama, 

kad „paskubomis priimtos įstatymo pataisos atveria kelią problemų nestokojančiai advokatūrai vadovauti neribotą laiką bei 

prieštarauja Konstitucijos ginamai asociacijų laisvei“.

Prezidentės teigimu, bandymas įstatymu įtvirtinti neribotą kadencijų skaičių „yra nedemokratiškas bei stabdo galimybę 

paspartinti permainas šioje srityje“.

Penktadienį Vilniuje advokatai rinkosi į visuotinį suvažiavimą, per kurį ketveriems metams rinkta nauja savivalda.

Į Advokatų tarybos pirmininko postą pretendavo šeši advokatai iš Vilniaus: Edmundas Budvydis, dabartinis tarybos pirmininkas 

Linas Virginijus Papirtis, Ingrida Krolienė, Mindaugas Kukaitis, Ignas Vėgėlė ir Liudvika Meškauskaitė.

Lietuvoje šiuo metų yra 2028 advokatai ir apie 850 advokatų padėjėjų.

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/isrinktas-naujasis-advokatu-tarybos-pirmininkas.d?id=64811337

http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/43601/naujuoju_advokatu_tarybos_pirmininku_isrinktas_i.vegele

http://www.alfa.lt/straipsnis/16212694/naujuoju-advokatu-tarybos-pirmininku-isrinktas-vegele

Su ankstesnio pirmininko Leono Virginijaus Papirčio komentarais:  
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/advokatu-tarybos-pirmininkas-leonas-virginijus-papirtis-reagavo-i-prezidentes-vetuotas-
advokaturos-istatymo-pataisas-56-427143
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2014 m. gegužės 17 d. Lietuvos žurnalistų sąjungos 

pirmininko Dainiaus Radzevičiaus filmuoti išrinkto Lietu-

vos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko Igno Vėgė-

lės inauguracijos ceremonijos vaizdai paskelbti „Youtube“ 

svetainėje, jais dalintasi socialiniuose tinkluose:

„Iš tiesų, tai yra mano siektas, bet didžiulis 
netikėtumas šiandien. bet siektas. siektas ir 
aš įsipareigoju dirbti kiekvienam iš jūsų, ne-

paisant, už ką balsavot, nepaisant, kokios jūsų pažiū-
ros, neatsižvelgiant į daugelį abejonių, į daugelį daly-
kų, kuriuos galbūt turėjote apie mane, bet stengsiuos 
įgyvendinti tai, ko jūs norite. aš stengsiuos minimum, 
ką padaryti, tai padaryti daugiau viešumo ir skaidru-
mo... Ir esu be galo laimingas vienu aspektu, kad pavy-
ko nesusipriešinti, kad advokatūra liko vieninga“, 

 – ceremonIjoje Kalbėjo prof. dr. Ignas Vėgėlė.  

2014 m. gegužės 24 d. laikraštis „Lietuvos žinios“ 

publikavo žurnalistės Kristinos Kučinskaitės interviu su 

Advokatų tarybos pirmininku Ignu Vėgėle „Permainų 

vėjas“.

2014 m. birželio 25 d. „Žinių radijo“ žurnalistas Rai-

gardas Musnickas laidoje „Prie pietų stalo“ darė interviu 

su Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos vadovu, kurį 

galima išklausyti laidų archyve.

2014 m. rugpjūčio 15 d. žurnalo „Veidas“ žurnalistė 

Gabija Sabaliauskaitė publikavo interviu su Advokatų ta-

rybos pirmininku Ignu Vėgėle „Kelio į advokatūrą negali-

ma atverti bet kam“. Interviu parengtas, kai advokatūroje 

gaunamas gyventojų skundų skaičius ir nešlovę advokato 

profesijai užtraukiantys specialiųjų tarnybų pranešimai 

paskatino žurnalistų susidomėjimą advokatūros rūpes-

čiais. Kalbinant Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 

pirmininką Igną Vėgėlę ieškota atsakymo, kas lemia pras-

tą advokato paslaugų kokybę, kas gresia reputacijos dėmę 

turintiems kolegoms, kaip paprastam žmogui tokiose situ-

acijose išsirinkti teisinių problemų sprendimo patikėtinį. 

Nepamiršta paaiškinti ir advokato profesijos sudėtingu-

mo, laikmečio jai keliamų iššūkių.

„anksčiau atrodė, kad advokatas yra gynėjas 
baudžiamajame procese. žinoma, ši funkci-
ja – esminė advokatūros užduotis, tačiau ši 

sritis visoje advokatūros veikloje, ko gero, nesudary-
tų nė pusės. Šiandien advokatas yra teisėjas, verslo 
ginčai patikimi spręsti arbitražui, o arbitras – advo-
katas. jis yra mediatorius, kurio tikslas viską išspręsti 
ikiteisminėje stadijoje. jis yra ir teisės normų kūrėjas: 
šiuolaikiniame pasaulyje be teisininko, be advokato 
vargiai galima suprasti įstatymo projektą. beje, advo-
katas neretai tampa ir psichologu, nes į nelaimę pa-

tekusį klientą pirmiausia reikia nuraminti, o tik tada 
suteikti teisinių patarimų. o pirminė ir pagrindinė 
advokatūros funkcija – užtikrinti pasitikėjimą advo-
katais, rūpintis jų kvalifikacijos kėlimu, priežiūra“, 

 – ToKį adVoKaTų Tarybos pIrmInInKo   

 požIŪrį užraŠė „VeIdo“ žurnalIsTė. 

2014 m. rugpjūčio 15 d. žurnalo „Veidas“ žurnalistė 

Gabija Sabaliauskaitė parengė publikaciją aktualia kva-

lifikacinių egzaminų į teisines profesijas tema „Sunkus 

kelias į garbingų teisininkų gildijas“. Jame kalbintas Advo-

katų kvalifikacinio egzamino komisijos narys, VU Teisės 

fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis.

2014 m. rugpjūčio 16 d. laikraščio „Banga“ žurna-

listės Jolantos Venskutės publikacijoje „Rajono teisi-

ninkai sieks tobulinti vietinę teisėkūrą“ pasakota apie 

Klaipėdos rajono advokatų siekį bendradarbiauti tei-

kiant pirminę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. 

2014 m. rugpjčio 18 d. laikraščio „Vakarų ekspre-

sas“ žurnalistas Valdas Pryšmantas kalbino Advokatų 

tarybos pirmininką Igną Vėgėlę – publikacijoje „Blogą 

ar gerą advokatą ne visada atskirsi“ pasakojama apie 

advokatų paslaugų įkainius, kokybę, advokatūros vaid-

menį užtikrinant teisinės gynybos kokybę Lietuvoje.

„bet pagal tai, kiek yra mokama, tokia 
paslauga ir suteikiama. pavyzdžiui, yra kon-
torų, kuriose valanda advokato darbo kai-

nuoja 300 litų, o valstybė už tai moka 40 litų, be to, 
yra nustatyti labai konkretūs veiksmai, ką ir kiek laiko 
už tai advokatas gali daryti. natūralu, kad dėl tokių 
suvaržymų paslaugos kokybė gali kristi. Kita vertus, 
advokatūra yra įsipareigojusi užtikrinti minimalią ko-
kybę. jeigu jos nėra, advokatui gali grėsti advokatūros 
drausmės byla, garbės teismas. nagrinėjamas kiekvie-
nas gyventojo skundas – nedelsiant reaguojame, jei-
gu yra pažeistas etikos kodeksas, konfidencialumas, 
interesų konflikto principas. analizuojama ir priimami 
sprendimai“, 

 – į „VaKarų eKspreso“ žurnalIsTo prIeKaIŠTą, Kad  

 adVoKaTo paslaugų KoKybė ne VIsada TenKIna  

 aTsaKė adVoKaTų Tarybos pIrmInInKas. 

2014 m. rugpjūčio 26 d. paskatinta Advokatų tarybos 

pirmininko Igno Vėgėlės darbo vizito pas Klaipėdos krašto 

advokatus laikraštyje „Klaipėda“ pasirodė žurnalistės Dai-

vos Janauskaitės publikacija „Advokatams – griežti rei-

kalavimai“, kurioje pasakojama, kaip atskirti kokybiškas 

paslaugas siūlantį profesionalą nuo prastesnės kvalifika-

cijos teisininkų, advokato pasirinkimo kriterijus.
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„Vien drausmės bylos iškėlimas arba vien 
svarstymas drausmės komitete yra labai juo-
da dėmė advokatui. Vakarų valstybėse, kur 

advokatai draudžiasi civiline atsakomybe didelėmis 
sumomis, pirmas draudikų klausimas būna, ar advo-
katas buvo kada svarstytas drausmės komitete. jeigu 
atsakymas yra teigiamas, įmoka yra kur kas didesnė. 
panašiai elgiasi ir klientai. Tiesa, mūsų žmonės dar 
nėra įpratę to daryti“,

 – paTIKIno adVoKaTų Tarybos pIrmInInKas prof. dr. I. 

Vėgėlė. 

Pastarosios temos domino ir radijo stočių „Laluna“ bei 

„M1“ korespondentus.

2014 m. rugsėjo 12 d., rugsėjo 14 d. „Akistatos“ žur-

nalistė Aurelija Žutautienė atkreipė dėmesį, kokios tei-

sinio reguliavimo priežastys Lietuvos advokatūrai kelia 

opias reputacijos problemas:

„paradoksas, tačiau pernai seimas nuspren-
dė, kad nepriekaištingos reputacijos advo-
katas yra ir tas, kuris teistas ir už sunkų nusi-

kaltimą – o tokiais laikomi ir didžioji dalis korupcinių 
nusikaltimų. Tokių teistųjų į savo ratą neįsileidžia nei 
notarai, nei antstoliai, nei teisėjai ar prokurorai.
pasak „akistatą“ konsultavusių specialistų, didžiau-
sia bėda, kad advokatūra neturi įstatyminio instru-
mento, kuris leistų nepriimti prastos reputacijos ar 
reikiamų savybių neturinčių asmenų į advokatūrą. 
dabar korumpuoti advokatai lengvai išsisuka, daž-
nai pripažindami kaltę, mušdamiesi į krūtinę, kad 
labai gailisi ir daugiau taip nebesielgs, prašydami, 
kad nutrauktų baudžiamąją bylą pagal laidavimą 
ir po laikino nušalinimo nuo darbo jie nepraranda 
galimybės be jokių egzaminų sugrįžti į darbą. o 
advokatūros savivaldos organai, tokie kaip advo-
katų garbės teismas, advokatų taryba neturi jokių 
juridinių galių, kad galėtų išvalyti savo gretas nuo 
tų, kurie sukompromitavo advokato vardą, pažeidė 
drausmę, padarė nusikalstamas veikas.“

2014 m. spalio 13 d. naujienų portalo „Dzukijainfo.

lt“ žurnalistė Daina Baranauskaitė publikavo informacinį 

pranešimą „Advokatų tarybos pirmininkas Alytuje dau-

giausiai dėmesio skyrė advokato etikos klausimui“. Šią 

temą tuo laikotarpiu nagrinėjo ir daugiau Alytaus krašto 

žiniasklaidos – Alytaus radijo „FM99“ Liudas Ramanaus-

kas šiuo klausimu kalbino ir Advokatų tarybos Drausmės 

komiteto pirmininką Mindaugą Kukaitį.

2014 m. spalio 19 d. didžiausias naujienų portalas 

„Delfi.lt“ publikavo naujienų agentūros BNS parengtą 

pranešimą „Advokatai rengia naujos redakcijos etikos 

kodeksą“.

2014 m. lapkričio 4 d. naujienų portalo „Šiaulių naujie-

nų“ žurnalistė Laima Trumpytė parengė publikaciją „Šiaulių 

krašto advokatai siūlė idėjas, kaip stiprinti Lietuvos advoka-

tūros veiklą. Advokatų tarybos pirmininkas dalyvavo „Sau-

lės“ radijo laidoje, į susitikimą su Šiaulių krašto advokatais 

buvo atvykusi vietinė televizija. Šiaulių krašto advokatai 

siūlė idėjas, kaip stiprinti Lietuvos advokatūros veiklą

2014 m. lapkričio 11 d. laikraščio „Būdas žemaičių“ 

korespondentė Vaida Galdikė publikavo straipsnį „Vizi-

to priežastis – advokatų aktyvumas: interviu su Lietuvos 

advokatų tarybos pirmininku“. Interviu su Advokatų ta-

rybos pirmininku „Ignas Vėgėlė: Advokatai pataria ten, 

kur kyla daugiausiai konfliktinių situacijų“ publikavo ir 

laikraštis „Santarvė“.

aDvokaTūros Dienos proga – lie
Tuvos aDvokaTūros savaiTės 
renginiai, Tarp kurių ir Dėmesys iš 
žiniasklaiDos
2014 m. gruodžio 2 d. artėjančios Advokatūros dienos 

proga Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė buvo pa-

kviestas į informacinę laidą „Labas rytas, Lietuva“ (žr. nuo 

00: 05), kurioje jis paaiškino skirtumus tarp teisininko ir 

advokato atstovavimo klientams, aptarė mediacijos prasmę.

2014 m. gruodžio 5 d. žurnalo „Veidas“ teisės 

aktualijų žurnalistė Gabija Sabaliauskaitė parengė 

publikaciją „Advokatų mantijas kilnoja politiniai vėjai“, 

kurioje kalbintas Advokatų tarybos pirmininkas Ignas 

Vėgėlė, Advokatų tarybos narys Drausmės komiteto 

pirmininkas Mindaugas Kukaitis, Advokatų kvalifikacinio 

egzamino komisijos narys prof. dr. Tomas Davulis. 

Straipsnyje aptariama skaudi sušvelnintų reikalavimų, 

kuriuos reikia įveikti norint tapti advokatu tema.

2014 m. gruodžio 7 d. „Laisvosios bangos“ eteryje lai-

dos „Atspindžiai“ vedėjas žurnalistas Audrys Antanaitis 

kartu su Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmi-

ninko vaikščiojo po Lietuvos advokatūros koridorius – ra-

dijo klausytojai galėjo girdėti pažintinį pasakojimą apie 

šią teisinę instituciją.

Džiugu, kad į Lietuvos advokatūros savaitės renginius 

įsitraukė daugiau šalies advokatų ir tai pastebėjo regio-

ninė žiniakslaida.

2015 m. sausio 28 d. naujienų portalas „Lrt.lt“ 

paskelbė informacinę BNS žinutę „Siekiama supaprastinti 

reikalavimus advokatų veiklai“.

Lietuvos žiniasklaidoje buvo gausiai rašoma apie 

advokatų elgesį teisiniuose procesuose, jų vedamose by-

lose, teikti advokatų komentarai teisėkūros klausimais, 

įmonių teisėje, viešinti kritikuoti advokato profesinėje 

veikloje pasitaikantys jų netinkamo elgesio aspektai.
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žiniasklaiDos moniToringas
Ataskaitiniu laikotarpiu Advokatų tarybos pirmininko 

pavedimu pradėta sistemingai vertinti viešojoje erdvėje 

su advokato profesija, „advokatūros“, „Advokatų tarybos“, 

„advokato“ vardo paminėjimu susijusi informacija – pagal 

šiuos raktinius žodžius UAB „Mediaskopas“ vykdė Lietuvos 

nacionalinės ir regioninės žiniasklaidos portalų, valstybi-

nių institucijų interneto svetainių stebėseną. Monitoringas 

parodė, kad dažniausiai rašoma apie teisėsaugos akiraty-

je atsidūrusius advokatus, advokato padėjėjus – advokato 

2014-12-17 vardas minimas negatyviame kontekste. Profesinės repu-

tacijos klausimas viešojoje erdvėje aiškinamas atkreipiant 

dėmesį į įstatymo leidėjo valia įteisintus liberalesnius 

reikalavimus asmenims, siekiantiems tapti advokatu, apta-

riant Garbės teismo jurisprudenciją, planuojamą parengti 

Etikos kodekso pakeitimo projektą, jo komentarus.

reiTingai
Negatyvios naujienos turėjo įtakos šalies gyventojų advo-

kato profesijos vertinimo palankumui – bendrovei RAIT 

atlikus sociologinę apklausą paaiškėjo, kad advokatais pa-

sitiki 43 proc. šalies gyventojų – tai 11 proc. mažiau nei 

advokatais visuomenė pasitikėjo ankstesniu ataskaitiniu 

laikotarpiu (2013 m.).

Vis dėlto, visuomenės pasitikėjimo reitingų lentelėje 

advokatai pakilo į antrąją vietą 1 proc. punktu pralenk-

dami policijos pareigūnus. Iš teisinių profesijų Lietuvos 

gyventojai labiausiai pasitiki notarais (61 proc.), kitomis 

teisinėmis profesijomis, kaip skelbia Lietuvos notarų rū-

mai, kurių užsakymu atlikta apklausa, nei pasitikima, nei 

nepasitikima – apie jų veiklą didžioji dalis respondentų 

neturi nei teigiamos, nei neigiamos nuomonės. Advokato 

profesijai abejingi 29 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų.

Bendrovė RAIT tiesioginio interviu būdu 1010 Lietu-

vos gyventojų, kurių amžius – nuo 15 iki 74 metų, apklau-

sė 2014 m. lapkričio 7–23 dienomis.

mokslas, konferenciJos 
2014 m. gegužės 22 d. Teisingumo ministerijoje advoka-

tai, prokurorai, teisėjai ir teisininkų akademinė bendruo-

menė susirinko į mokslinę – praktinę konferenciją „Apelia-

cija: efektyvumas ir proceso trukmės problemos“. Dalyvių 

gausa paliudijo renginio aktualumą. Pranešimus renginyje 

skaitė iškilūs Lietuvos mokslininkai, garsūs praktikai, taip 

pat svečiai iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Slovėnijos. Pa-

grindinis konferencijoje nagrinėtų problemų ratas sukosi 

apie apeliacijos poreikį, Lietuvoje susiformavusio instan-

cinio mentaliteto įtaką pirmosios instancijos teismų auto-

ritetui bei proceso trukmę teisingumo pojūčiui.
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„Teisėjas algis norkūnas kartą yra labai gražiai pasakęs, 
kad žmonės turi žinoti, kaip nugyventi gyvenimą be 

teismo. Iš lietuvos advokatūros pozicijų pasa-
kysiu, kad žmonės turi turėti šeimos advokatą, 
kuris lydėtų juos visą gyvenimą – tada minėtą 

rezultatą tikrai turėtume ir apeliacinio proceso proble-
mos nekamuotų“,

 – sVeIKIndamas rengInIo organIzaTorIus Ir  

 dalyVIus saKė adVoKaTų Tarybos pIrmInInKas  

 prof. dr. Ignas Vėgėlė. 

Pasak naujai išrinkto Lietuvos advokatūros atstovo, 

kol kas mes dar toli nuo tos idealios situacijos; tų ginčų 

tarp žmonių yra ir todėl būtina diskutuoti apie egzistuo-

jančių institutų veiksmingumą.

„efektyvumas – ekonominis, o ne teisinis terminas. jo 
teisiniai elementai – proceso ilgumas ir kaina. pastaroji 

reiškia proceso kainą valstybei ir kainą ginčo 
šaliai. Klausimas, kam tai turi būti pigu? Ir jei 
pigu vienam, ar ne per brangu kitam?“ 

 – Klausė prof. dr. I. Vėgėlė. 

Pasak Advokatų tarybos pirmininko efektyvumo ape-

liacijoje tikslas turėtų būti žmogaus teisių ir laisvių garan-

tijos – apeliacija efektyvi tiek, kiek aukštesnę žmogaus tei-

sių apsaugos standartą ji gali suteikti proceso dalyviams.

2014 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijoje vyko tradicinė Lietuvos advokatūros ir Lietu-

vos jaunųjų advokatų asociacijos (LJAA) organizuota kon-

ferencija „Advokatūros savivalda: norma ar vertybė?“. Jau 

pirmąją pranešimo apie renginį dieną mūsų bendruomenės 

jaunimo aktyvumas registruojantis viršijo galimą limitą: 

„džiaugčiausi, jei toks entuziazmas peraugtų į ilga-
laikį įsipareigojimą advokatūrai ar mažų mažiausiai 

tvirtą ir neatšaukiamą pažadą dalyvauti ren-
ginyje – taip bendromis pastangomis susire-
guliuotume, kad į jį patektų visi, kam iš tiesų 

svarbu ir rūpi bendri reikalai“, 

  – saKo adVoKaTų Tarybos pIrmInInKas prof. dr. Ignas 

Vėgėlė. 

prieitA prie išvAdos, kAd AdvokAtūros 
sAvivAldA ir normA, ir vertybė
Lietuvos advokatūros savaitės pagrindiniame renginyje – 

konferencijoje „Advokatūros savivalda: norma ar vertybė?“ 

pranešimai ir diskusijos buvo paskirti aptarti svarbiausių 

Lietuvos advokatų savivaldos organų funkcijoms ir paskir-

čiai. Renginyje diskutuota apie advokatų/ advokato padė-

jėjų ryšį su advokatūra, advokatų savivaldos priemones 

užtikrinant aukštą advokatų bendruomenės narių profe-

sinę etiką ir kvalifikaciją, tarpinstitucinius advokatūros 

santykius, ribą tarp proceso šalių bendravimo ir bendra-

darbiavimo bei interesų konflikto, advokatų bendruome-

nės pridėtinę vertę visuomenei. Tarp diskutantų – Advo-

katų tarybos, Advokatų garbės teismo, Revizijos komisijos 

nariai, įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių bei 

teismų atstovai. Konferencijoje taip pat pagerbti Vilniaus 

advokatai, 2014 metais minėję garbius jubiliejus.

suplAnuotos veiklos siekis – inovAtyvi ir 
AtvirA bendruomenė
Pagrindinį pranešimą „Advokatūros pokyčiai ir vysty-

masis: tikslai, priemonės ir laukiamas rezultatas“ skaitęs 

Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė akcentavo, kad 

svarbu išryškinti veiklos prioritetus, kuriuos naujai išrinkta 

Advokatų taryba surašė bei patvirtino veiklos plane:

„Visokių kampų, įvairių aspektų yra labai 
daug, svarbu nepasimesti darbuose ir susi-
dėlioti prioritetus. Ilgai diskutavome, kurie 

advokatūros veiklos siekiniai yra svarbiausi ir būti-
niems pokyčiams pasitvirtinome veiklos planą“, 

 – KonferencIjoje Kalbėjo adVoKaTų  

 Tarybos pIrmInInKas.

Savo pranešime Advokatų tarybos vadovas kvietė svars-

tyti ir galvoti apie advokato padėjėjo vietą advokatūroje, 

kviesdamas šiai temai paskirti atskirą konferenciją:

„ar yra balansas tarp advokato padėjėjo teisių 
ir pareigų? ar būtinai jis turi dirbti prie advo-
kato? ar toks modelis tinkamas, jei žinome 

atvejų, kai jis nevyksta? gal reikėtų liberalizuoti šį ins-
titutą ar nuosekliai laikytis konservatyvaus požiūrio?“ 

 – Klausė prof. dr. Ignas Vėgėlė. 
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Apmąstydamas advokatų padėjėjų padėtį advokatū-

roje svarstytinų aspektų Advokatų tarybos pirmininkas 

kėlė ir daugiau: ar advokato padėjėjo pareiga yra laikyti 

egzaminą ir tapti advokatu, nes yra įstatyme numatyta 

teisė braukti iš sąrašo šiuo pagrindu? O gal tai netei-

singa? 

„peržiūrint advokato padėjėjo vietą advoka-
tūroje, jo teises ir pareigas bendroje savival-
doje reikia susirinkti krūvą argumentų ir iš tos 

krūvos argumentų eiti į priekį. negalime, kaip politi-
kai, padaryti eksperimento, o po to pakeisti“,

 – saKė prof. dr. Ignas Vėgėlė. 

Advokatų tarybos pirmininko įsitikinimu, reiktų įtei-

sinti advokatų padėjėjų pro bono advokatūrai, tai leistų 

bendruomenę padaryti atviresnę, inovatyvesnę.

AdvokAtūrA ir pAslAugos AdvokAtAms, 
AtstovAvimAs nAriAms
Vardindamas Advokatų tarybos darbus pirmininkas 

paminėjo siekį padaryti advokatūrą paslaugų advoka-

tams teikėja. Įvardyti ir šios srities konkretūs darbai – 

bankų pasiūlymai, teikiantys specialius produktus visai 

advokatų bendruomenei, pavyzdžiui, nuolaidas pave-

dimų įkainiams, elektroninės sistemos kūrimas, kad 

reikalaujama tvarka taptų patogi. Pranešime minėtas 

būtinas savivaldos teisės aktų atnaujinimas, aptarta 

privalomo draudimo problema, keltas ribotos atsako-

mybės klausimas, užsiminta apie rekomendacijas dėl 

priteisiamo užmokesčio, kuris turėtų pataikyti į vidutinį 

advokatų pajamų lygį. Nenutylėta ir nelicencijuotų rin-

kos dalyvių dilema:

„gerbiu visus teisininkus, esu ne tik advoka-
tų tarybos, bet ir lietuvos teisininkų draugi-
jos pirmininkas, nes mano vidinis įsitikinimas 

tai leidžia – justi ribą, koks bendravimas galimas teis-
mo salėse, koks užkulisiuose, vis dėlto negaliu sutikti, 
kad atstovavimas teismuose būtų patikėtas ne advo-
katams“, 

 – pabrėžė prof. dr. Ignas Vėgėlė. 

Pasak Advokatų tarybos pirmininko, keistai atrodo 

ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro išplatin-

tas aplinkraštis, kuriuo įvedamas disbalansas tarp lygių 

proceso šalių, pažeidžiamas rungtyniškumo principas.

sAvireguliAvimo svArbos klAusimu
Kaip vieną svarbiausių darbų, Advokatų tarybos pirmi-

ninkas nurodė, jog Advokatų taryba ir savivalda pati turi 

prižiūrėti savo narius:

„Tam, kad atliktų veiksmingą priežiūrą ir savi-
valdos koordinavimo funkciją advokatų taryba 
privalo reaguoti į visus bjaurius atvejus, nerea-

guojant į tai, turėsime kitą rezultatą, sureaguos ir suregu-
liuos už mus. Šiuo metu problema yra etikos klausimai. 
Vis dėlto už sunkius ir labai sunkius korupcinius nusikal-
timus nuteistų advokatų vasaros viduryje, kai rinkome 
duomenis, buvo du, o žiniasklaidoje mirgėjo daugiau 
pranešimų. aš asmeniškai nepageidauju, kad į advoka-
tūrą ateitų tie, kurie turėjo problemų su teisėsauga. ma-
nau, reikia aiškiai įvardyti skaičius, kad tokių advokatų 
yra vienetai, ir pasakyti, kad mes tų vienetų nenorime“.

Advokatų tarybos pirmininkas paminėjo, kad Advoka-

tų taryba priėmė darbo reglamentą, todėl jos veikla daug 

aiškesnė, labiau sustyguota:

„Advokatų tarybos nariai negauna atlyginimo, tačiau 

skiria savo laiką, kad padėtų bendruomenei spręsti aktua-

liausias problemas, operatyviai ir konstruktyviai reaguo-

tų į opius rūpesčius, tačiau yra klausimų, kurie iš principo 

negali būti greiti – ar galima vienu mirksniu formaliai iš-

spręsti drausmės bylos iškėlimo klausimą – juk svarstome 

mūsų bendruomenės narius“, – atkreipė dėmesį Advokatų 

tarybos pirmininkas.

Kalboje priminta, kad bendrųjų reikalų sprendimui su-

kurtos darbo grupės, į kurias kviesti visi advokatai ir ap-

gailestauta, kad skambiausiai savivaldos pageidaujantieji 

į jas nesisiūlė. Taip pat pažymėta, kad iš esmės susirūpinta 

advokatų kvalifikacijos kėlimo problema: padidintas orga-

nizuojamų seminarų skaičius, ypač regionuose. Užsiminta 

apie vidinius administracinius resursus:

pAbrėžė pAgArbos, pAsitikėjimo ir tikėjimo 
sAvireguliAcijA būtinybę
Mintis, jog advokatūros savivalda ir norma, ir vertybė, at-

kartota ir sveikinimo kalbose. Konferencijos dalyvius svei-

kinęs Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos ko-

miteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras pabrėžė, 

kad savivalda turi būti apsaugota nuo korporatyvinių inte-

resų, o Advokatų tarybos nariai turėtų būti talka ir pagalba 
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Advokatų tarybos pirmininkui. Lietuvos Respublikos tei-

singumo viceministras Paulius Griciūnas pabrėžė dialogo 

ir grįžtamojo ryšio svarbą išsiplėtusios advokatų bendruo-

menės santykiuose su vykdomąja valdžia bei pasidžiaugė 

liberalizavimo tendencijomis advokatūros sistemoje.

Pirmojoje diskusijos dalyje pasisakęs Lietuvos Respu-

blikos Prezidentės patarėjas teisės klausimais Tadas Va-

rapnickas pabrėžė, kad teisinis advokatų bendruomenės 

ir jų etikos reguliavimas nėra per liberalus, tačiau svar-

biausia, kad jis būtų toks, kuriuo patys pasitikėtume, nes 

tik toks pasitikėjimas įtikins ir visuomenę, kad viskas su 

advokatų etika tvarkoje.

Diskusijos klausytojus iš salės domino, kodėl advo-

katai su antstoliais ir notarais lyginami reputacijos, bet 

ne gaunamo atlygio prasme, kodėl būtini advokato vei-

klos ribojimai, ar vien teisinių žinių turėjimas yra pa-

kankamas kriterijus žmogų pripažinti advokatu? Kaip 

advokatūra garantuoja vienodo lygio teisinių paslaugų 

teikimą visoje Lietuvoje, ar jis prieinamas visiems gy-

ventojams.

kAlbėtA Apie formAlią ir neformAlią ko-
munikAciją, susikAlbėjimo prioritetą

Žurnalo „Valstybė“ ekonomikos redaktorius Eduardas 

Eigirdas akcentavo advokato profesijos nepriklausomumą 

ir jos svarbą valstybei: 

„mes kaip žurnalistai, jūs kaip advokatai su-
vokiate, kad sistemos nėra tobulos. jei patys 
gerbiame savo sritį ir jaučiame atsakomybę, 

tai tokia valstybė eina į klestėjimą ir gerovę. savivalda, 
ar ji stipri, jei, pavyzdžiui, joje iš visų yra patekę tik dvie-
jų leidėjų atstovai. Konformizmas prasideda, kai galios 
ir įtakos pradeda vyrauti prieš vertybes. advokatai gali 
ir privalo ginti nusikaltėlius, tačiau būtina garantuoti ir 
neleisti, kad jie negintų nesąžiningos sistemos“.

Lietuvos advokatūros sekretorius Audrius Bitinas at-

kreipė dėmesį į daug darbo laukiančius mokestinius klau-

simus, turimų socialinių garantijų ir įmokų proporcingu-

mą, veiklos modelių lankstumą.

Antrosios sesijos pranešimai buvo skirti advokatūros 

bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijoms aptarti. 

Lietuvos teisininkų draugijos vicepirmininkas, Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto dekanas Tomas Davulis pra-

nešime apie visuomeninę teisininkų veiklą pabrėžė, kad 

tiek viešasis profesinis, tiek pramoginio pobūdžio dalyva-

vimas sambūriuose būtinas, nes tai savotiškas apdova-

nojimas teisininkams už tai, ką jie daro. Su teisininkais 

norima būti, nes buvimas su jais yra įdomus, duoda reikš-

mingumą bei yra naudingas. Lietuvos apeliacinio teismo 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė 

pranešime apie procesinį advokatų ir teisėjų bendravimą 

dėmesį atkreipė į panašų priesaikų tekstą, kuriuo įsiparei-

gojama saugoti universalias teisinės valstybės vertybes.

Advokatų garbės teismo pirmininkas Jonas Kairevi-

čius paminėjo, kad advokatai turi susikalbėti tarpusavyje, 

kad jų reikalų nesiimtų sutvarkyti kiti: 
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„keblu, kai advokatai savo teises pradeda 
painioti su prokuroro teisėmis. Visos proble-
mos kyla, kad žmogus – labai sudėtingas tva-

rinys. Viskas kyla iš žmogaus. jei padorus, galima kal-
bėti ir rasti išeitį. pabrėžiu, kad mes žiūrime iš garbės 
pozicijos, o ne drausmės. svarbus faktas, bet ne faktas 
svarbiausias, o kolegos santykio su etikos kodeksu nu-
statymas, nes norime padorios advokatūros.“

Advokatų garbės teismo sekretorius Laurynas Biekša 

pabrėžė, kad advokatūros savireguliavimas yra viena-

reikšmė vertybė, ir kad vertybė yra savo pačių sprendi-

mas. Į Advokatų garbės teismo posėdžius renkamasi ne 

įrodinėti, bet išsiaiškinti, kur suklysta, nes visi advokatai 

vaikšto tais pačiais ašmenimis, kad vienas suklupo, rei-

kia iš to suklupimo visiems pasidaryti išvadą. Advokatų 

garbės teisme ieškoma sprendimų, nes ten nagrinėjamos 

sunkios situacijos, kurias padiktuoja profesinė praktika.

revizijos dietA
Revizijos komisijos narys advokatas Henrikas Celencevičius 

brėžė šmaikščią paralelę tarp revizijos bendruomenėje ir 

bendruomenės mitybos priežiūros. Klausdamas, kokį am-

plua bendruomenė siūlytų revizijai advokatų savivaldoje 

– prokuroro, advokato ar teisėjo – prelegentas samprotavo, 

kad, matyt, būtini visi trys aspektai, nes Revizijos komisija 

gali būti tas dietologas, kuris patartų dėl raciono, kai aptin-

kama, kad mitybos įpročiai turėjo nemalonių pasekmių: 

„Kaip advokatas, revizijos komisija galėtų 
ginti užsibrėžtą viziją, ieškoti priežasčių, ko-
dėl nepasiekti kelti tikslai, kaip prokuroras, 

revizijos komisija galėtų identifikuoti blogus sprendi-
mus, o kaip teisėjas – galėtų būti tuo arbitru, diskusijos 
moderatoriumi, kuris pasiūlytų veiksmingiausią vaistą, 
kad kitą kartą bendruomenės sveikatos nesutrikdytų 
koks persisotinimas“. 

Henrikas Celencevičius atkreipė dėmesį, kad kai pralei-

džiamas pasiūlymų problemai spręsti aptarimas, tai veikia 

tik du dėmenys – problemos identifikavimas ir sprendi-

mas, bet nėra sprendimų alternatyvų svarstymo, jų peržiū-

rėjimo, tikros jų revizijos, kuri leistų problemą išgryninti į 

pasiūlymus: 

„suprantu, kad padarome veiksmus, kuriuos 
liepia imtis kanonai, nustatantys terminus, 
bet atlikę veiksmus pagal terminus, galime 

grįžti prie diskusijos ir teikti pasiūlymus“, 

 – ragIno dIsKuTuoTI prelegenTas. 

Atsakydamas į klausimus, jis svarstė, kad savoje bendruo-

menėje rasti sprendimui gali būti naudingi ne ieškiniai, 

bet ambicijų suvaldymas, bendravimo kultūros ir tarpu-

savio pasitikėjimo puoselėjimas.

neAtlygintinos AdvokAto pAslAugos bei 
vAlstybės gArAntuojAmA teisinė pAgAlbA

Trečiojoje konferencijos sesijoje svarstyti pro bono paslau-

gų ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos instituto 

aspektai. Pranešimą skaitęs Advokatų tarybos narys Jo-

nas Saladžius pateikė įdomią Jungtinių Amerikos Valstijų 

bei Didžiosios Britanijos statistiką apie pro bono teikiamų 

paslaugų mastą, motyvus, papasakojo apie savo kontoros 

projektus bei paaiškino nacionalinius teisinius niuansus šių 

paslaugų apskaitoje. Vilniaus valstybės garantuojamos tei-

sinės pagalbos direktorė Anželika Banevičienė aptarė advo-

kato nepriklausomumo principo realizavimo ir jo paslaugų 

kokybės užtikrinimo temą. Diskusijoje dalyvavę Lietuvos 

Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirminin-

kas Julius Sabatauskas bei Lietuvos Respublikos teisingumo 

viceministras Giedrius Mozūraitis pabrėžė, kad šioje srityje 

dirbantys advokatai teikia pagalbą pažeidžiamiausioms so-

cialinėms grupėms, todėl svarbiausia motyvacija šios ka-

tegorijos paslaugose yra žmogaus teisių apgynimas, atvejų 

precedentų formavimas, atskleidžiantis advokatų profesijos 

idealizmą. Teisingumo ministerijos atstovai žadėjo, jog at-

einančiais sumažės įsiskolinimas advokatams nuo 5 iki 2 

mln. Litų, informavo, kad priimtas Vyriausybės nutarimas, 

jog advokatams bus atlyginama už susipažinimą su byla.
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kulTūriniai renginiai
Ataskaitiniu laikotarpiu 

Lietuvos advokatūros patal-

pose organizuotos parodos, 

dalyvauta iškilių teisininkų 

paminėjimui skirtuose kul-

tūriniuose renginiuose.

2014 m. gegužės 7 d. 

Spaudos atgavimo, kalbos 

ir knygos dienos proga Lie-

tuvos advokatai pakviesti į 

Šiaulių advokatų, Lietuvos 

žurnalistų sąjungos Kelio-

nių klubo žurnalisto Jono 

Nekrašiaus fotografijų par-

odą „Ekspedicija į Indiją“

 „Kelionę planuoti – 
džiaugsmas. Kelionę 

vykdyti – katorga. Kelionę prisiminti – visko 
atpildas. faktiškai gyvenimas ir yra kelionė.“ 

 a. poŠKa 

2013 m. lapkričio 10–28 dienomis Lietuvos ambasada Indi-

joje, Lietuvos – Indijos forumas, Lietuvos keliautojų sąjunga, 

Lietuvos žurnalistų sąjungos kelionių ir pramogų klubas 

surengė ekspediciją „Indija’13 A. Poškos keliais“. Vienas iš 

ekspedicijos orgnizatorių, Lietuvos keliautojų sąjungos pre-

zidentas Algimantas Jucevičius. Ši ekspedicija į Indiją buvo 

skirta žymaus lietuvio keliautojo ir mokslininko Antano Poš-

kos (1903–1992) atminimui bei jo vardo Lietuvoje ir Indijoje 

garsinimui. Dvi lietuvių grupės beveik vienu metu, tik skir-

tingais maršrutais keliavo po Indiją, daugiausia po tas vietas, 

kurios buvo susijusios su lietuvių keliautoju, antropologu ir 

esperantininku Antanu Poška.

 

„šios kultūros tapo jam amžinu tėvynės šuliniu, iš kurio 
galima gerti nebijant  
pražūti, sunykti“ 

 j. neKraŠIus  

Vienoje ekspedicijos grupėje buvo žurnalistė V. Morkūnienė 

iš Šiaulių, kitoje dalyvavo keliautojas šiaulietis Jonas Nekra-

šius. Fotografijų paroda „Ekspedicija į Indiją“ pasakoja apie 

pažinimo vertę.

„Tad kas gi yra kelionė? ar tik ne kondensuotas gyve-
nimas, jo pratęsimas, mokykla, kurioje niekas 
nemoko, bet išmokstama daug, ko joks moky-
tojas neišmokys.“ 

 a. poŠKa 

Parodos atidarymo dieną Lietuvos advokatūroje buvo 

gautas ekspediciją globojusio užsienio reikalų ministro 

Lino Linkevičiaus sveikinimas.

2014-06-03

Dalindamiesi prisiminimais susitikimo dalyviai apta-

rė ekspedicijos reikšmę – konferencijų ir renginių gau-

są, dėl ko Indijoje daugiau kaip savaitę buvo minimas 

mūsų šalies pavadinimas, pasidžiaugta Andamanų an-

tropologijos muziejui atneštomis žiniomis iš ankstesnio 

laikotarpio. Ir ypač tuo, kad nauja medžiaga susijusi su 

Lietuvos keliautojo vardu. Aptarti susitikimai su jo šven-

tenybe Dalai Lama ir kitais aukšto rango pareigūnais, 

monarche. Fotografijos autorių sveikino bičiulis Alfon-

sas Čepauskas, dailininkas, menininkas ir keliautojas. 

Renginyje peržiūrėtas Vytauto Bukausko vaizdo filmas 

apie 2013 m. ekspediciją į Indiją.

2014 m. lapkričio 21 d. Advokatų tarybos atstovai – 

Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė ir Advoka-

tų tarybos narė Džiolana Tarvainytė dalyvavo Lietuvos 

advokatūros pirmininko Petro Leono 150-osioms gimimo 

metinėms paminėti skirtuose renginiuose Kaune.
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petras leonas (1864–1938). gimė 1864 m. lapkričio 16 d. leskavoje, 
gudelių valsčiuje. Diplomuotas teisininkas, advokatas, varpininkas, 
politikas, valstybės ir visuomenės veikėjas, lietuviškos spaudos ben
dradarbis, draudžiamosios lietuvių spaudos platintojas. mokėsi ku
dirkos naumiesčio ir šunskų pradžios mokyklose, 1876–1884 m. ma
rijampolės gimnazijoje. besimokydamas marijampolės gimnazijoje 
mokytojo petro kriaučiūno paskatintas tapo aktyviu lietuvių patriotu. 
1883 metais pasirodžius aušrai, ją gaudavo paskaityti iš mokytojo 
petro kriaučiūno. 1884–1899 metais studijavo maskvos universiteto 
Teisių fakultete. studijuodamas universitete priklausė lietuvių stu
dentų draugijai, parašė jai statutą ir trejus metus 1886–1889 metais 
buvo jos pirmininkas. buvo įvedęs tvarką, kad kiekvienas studentas 
per metus turi parašyti lietuviškai nors vieną populiarų referatą, pa
skirstė temas. šie referatai buvo gera medžiaga anų laikų dar silpnai 
lietuviškai spaudai. gaudavo ir pats platindavo „aušrą“. pirmuosius 
straipsnius paskelbė 1887 m. J. šliūpo leidžiamame Jav laikraštyje 
„lietuviškas balsas“. nustojus leisti „aušrą“ rūpinosi naujo laikraščio 
„šviesa“ leidimu, aktyviai jame bendradarbiavo. 1887 m. „šviesos“ 
priede išspausdintuose straipsniuose ragino steigti daugiau slaptų 
draugijų, kurios rūpintųsi lietuvių spaudos platinimu, jos pristatymu į 
lietuvą. 1888 m. susirašinėjo su rusijos universitetuose studijavusiais 
lietuviais, tarp jų ir v. kudirka, gyvenusiu varšuvoje dėl naujo laikraš
čio leidimo. 1888 m. birželio 29 d. dalyvavo suvažiavime marijampo
lėje, kur buvo nutarta leisti „varpą“. Dalyvavo ir 1889 m. birželio 9 d. 
varpininkų suvažiavime pas m. lozoraitį. bendradarbiavo „aušrinėje“, 
„lietuviškajame balse“, „šviesoje“, „varpe“, „ūkininke“, „šaltinyje“, „vil
tyje“, „lietuvių tautoje“, „santaroje“, „Teisėje“, „židinyje“, „vienybėje 
lietuvninkų“, „vilniaus žiniose“, „lietuvos žiniose“, „lietuvos ūkinin
ke“ ir kt. straipsnius ano meto spaudoje pasirašinėjo slapyvardžiais 
liūtas, girininkas ir kitais. baigęs universitetą norėjo gyventi ir dirbti 
lietuvoje. 1889 m. rugsėjo 22 d. atvyko į suvalkus. per tą laiką dir
bo teismo kanceliarijoje kaip sekretoriaus padėjėjas ir ėjo tardytojo 

pareigas vilkaviškyje, suvalkuose ir naumiestyje. 1892 m. vasario 11 
d. tapo vyresniuoju teismo kandidatu. 1892 m. kovo mėnesio pabai
goje išvyko dirbti į Turkestaną. čia gyveno apie trylika metų. Dirbo 
teismo kandidatu (1889–1892), taikos teisėjo padėjėju (1892–1895), 
prokuroro padėjėju (1895–1899), taikos teisėju (1899–1902), apy
gardos teismo nariu (1902–1906). naujojo margelano apygardos 
teismo 1906 m. kovo 6 d. nutarimu buvo priimtas dirbti prisieku
siuoju advokatu su gyvenamąja vieta naujajame margelane. 1906 
metų rugsėjo 12 d. p. leonas paduoda prašymą kauno apygardos 
teismui įskaityti jį advokatu prie vilniaus teismo rūmų su gyvenamąja 
vieta kaune. Jo prašymas patenkintas 1906 m. spalio 26 d. į lietuvą 
grįžo 1906 m. rugsėjo 6 d. ir tuoj pat pradėjo dirbti advokatu kaune. 
čia gyvendamas netrukus įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1907 m. 
kaune įkūrė Dainos draugiją, 4 metus buvo jos pirmininkas. 1907 
m. šiauliuose irgi buvo sumanyta steigti švietimo kultūros draugi
ją „viltis“. buvo sudaryta 6 asmenų grupė apsvarstyti tos draugijos 
įstatų projektą, kurį buvo paruošęs advokatas st. lukauskis. kuriant 
šią draugiją buvo pasinaudota Dainos draugijos įstatais. šiauliečiai 
„Dainos“ vietoje draugiją pavadino „varpu“ ir tuo vardu ši draugija 
veikė šiauliuose. nepriklausomybės metais dalyvavo kuriant univer
sitetą, buvo jo profesorius. 1919 m. pradėjo advokatauti, 1926 m. 
buvo išrinktas lietuvos advokatų tarybos pirmininku. Jo iniciatyva 
1927 m. buvo įsteigtas dr. J. basanavičiaus fondas (apie 28 000 litų), 
iš kurio procentų buvo teikiamos dvi stipendijos studentams teisi
ninkams. Jam būnant advokatų tarybos pirmininku buvo įsteigtas 
fondas mirusiųjų advokatų šeimoms šelpti ir advokatų susišelpimo 
fondas. petro leono iniciatyva 1935 m. kauno kapinėse buvo pasta
tytas paminklas mirusiam 1907 m. advokatui m. lozoraičiui. Dalyvavo 
įvairių visuomeninių organizacijų veikloje, 1933–1938 metais buvo 
žurnalo „kultūra“ atsakingasis redaktorius. mirė 1938 m. gegužės 12 
d. kaune.
Informaciją parengė advokatas Jonas nekrašius

2014 m. lapkritį Lietuvos advokatūros patalpas 

Sporto g. 12 Vilniuje papuošė Kauno advokatų kontoros 

advokato padėjėjo Rūtilio Algirdo Slavėno tapybos darbų 

ciklas „Improvizacijos, 2013“: Tai abstraktaus ekspresi-

onizmo krypčiai priskirtini darbai. Kultūros ministerija 

R. A. Slavėnui yra suteikusi meno kūrėjo statusą. Kaip 

tapytojas kolega pripažintas 2003 m., kuomet priimtas į 

Lietuvos dailininkų sąjungą. Žymus meno kritikas Algis 

Uždavinys apie Rūtilio Algirdo Slavėno tapybą yra rašęs:

„slavėnas tyrinėja savo vidinį pasaulį, mėgin-
damas jį susieti su išorinės tikrovės daiktais, 
kurie suvokiami kaip sielos projekcijų tęsinys. 

su meile perteikdamas šią būties monotonijos įvairovę, 
menininkas tarsi kviečia atsiduoti pasąmonės fantazijai 
ir amžinai klajoti jos svaiginančiais labirintais“. Vienas 
iš ryškiaspalvių kolekcijos darbų dovanojimo sutartimi 
perleistas lietuvos advokatūrai. 

2015 m. sausį organizuota Lietuvos advokatūroje 

(Sporto g. 12, Vilniuje) eksponuojama advokatės Kristinos 

Gontienės, tapytojo Antano Obcarsko studijos narės, per-

sonalinė paroda „Spalvų muzika“. Parodoje autorė eks-

ponuoja abstrakčiosios tapybos darbus. Apie jos kūrybą 

Laura Narvydaitė yra sakiusi:

„menininkei, per kelis metus sukūrusiai per 50 
darbų, svarbus įkvėpimo šaltinis yra kelionės: 
atsipalaidavimas ir susikaupimas vienu metu, 

intensyvūs potyriai ir pojūčiai. Išskirtini kelionių inspi-
ruoti tapybos ciklai: įspūdžiai iš Kretos salos, kur balio 
įlankoje pamatyta gal 10 žydrų vandens atspalvių, Ita-
lijos saulėlydžiai ir romos griuvėsiai, kurie iškilo prieš 
akis tapant praėjusią vasarą. Tapytoją įkvepia gamtos 
motyvai ir abstraktusis vaizduotės, intuicijos pasaulis.“
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pramogos
Ataskaitiniu laikotarpiu 2014 m. birželio 26 d. Lietuvos 

jaunųjų advokatų asociacija ir Lietuvos advokatūra kvietė į 

fantastiškai smagų ir nepakartojamai nuotaikingą 95-mečio 

protų mūšį. Jame dalyvaujančios komandos turėjo galimybę 

pasitikrinti savo žinias apie LDK laikus siekiančią advoka-

tūros istoriją. Šio protų mūšio nugalėtojais tapo advokatų 

kontoros VARUL ir partneriai komanda „Big Z“, kurią su-

darė advokatai Robert Juodka, Donatas Jasaitis, Marius 

Devyžis, Martynas Kalvelis, Andrius Lukašonokas, Artū-

ras Gutauskas ir Ronaldas Kontautas. Antrąją vietą iškovo-

jo advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas 

ir partneriai“ komanda „Linksmučiai pabiručiai“, o trečioji 

vieta atiteko advokatų kontorai BORENIUS / Švirinas ir par-

tneriai komandai „Avokadai“.

Advokatų taryba ir pirmininkas Ignas Vėgėlė džiaugia-

si kad ataskaitiniu laikotarpiu buvo sukurta ir įgyvendinta 

Lietuvos advokatūros renginių rėmimo sistema: teisinė kon-

2014-05-13

cepcija, komunikacija, vizu-

alika. Nuoširdžiai dėkojame 

advokatų kontoroms ir pro-

fesinėms bendrijoms, parė-

musioms kalėdinį renginį.

2014 m. gruodžio 12 

d. suorganizuotas Lietuvos 

advokatūros bendruome-

nei skirtas vakaras „Aistros 

melodija“, kuris vyko Lie-

tuvos nacionalinėje filhar-

monijoje. Vakaro svečiams 

programą parengė maestro 

Modestas Pitrėnas. Svečiai 

klausėsi jo diriguojamo Lie-

tuvos kamerinio orkestro koncerto ir solistų – Ievos Pru-

dnikovaitės (mecosopranas), Merūno Vitulskio (tenoras) ir 

Felikso Zakrevskio (fortefijonas) – atliekamų kūrinių.
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Sporto klubo ADVOCO garbės prezidentas advokatas Čes-

lav Okinčic ir Italijos Respublikos ambasadorius Stefano 

Taliani de Marchio.

2014 m. rugsėjo 11 d. LFF nacionaliniame stadione 

(Liepkalnio g.13/ 2, Vilnius) susitiko ADVOCO ir ETNAJUS 

(Katanijos advokatų, teisėjų ir prokurorų sportininkai mė-

gėjai) komandos, o MRU JUSTITIA (dėstytojai) žaidė su CA-

TANIA MAGISTRATE (Katanijos savivaldybės teisininkų) 

komanda. Pirmąjį susitikimą rezultatu 1: 0 laimėjo Lietuvos 

advokatūros sporto klubo ADVOCO sportininkai. Pergalingą 

įvartį įmušė advokatas Antanas Paulauskas. Antrasis susi-

tikimas taip pat baigėsi vilniečių pergale – MRU dėstytojai 

buvo gerokai pranašesni už svečius, įveikę juos rezultatu 4: 

1. Lemiamos kovos vyko 2014 m. rugsėjo 13 d. šeštadienį 

„Sportima“ stadione: ADVOCO futbolo komanda finalines 

rungtynes su CATANIA MAGISTRATE sužaidė lygiosiomis 

1: 1. Įvartį, kaip ir ankstesniame mače, pelnė advokatas An-

tanas Paulauskas. MRU JUSTITIA ir ETNAJAUS ekipų susi-

tikimas baigėsi rezultatu 2: 3. Lietuvos advokatūros taurę iš-

kovojo turnyro organziatoriai – Lietuvos advokatūros sporto 

klubo futbolo komanda, surinkusi keturis taškus. Geriausio 

turnyro žaidėjo prizas atiteko žaidėjui Emanuele‘iui Bian-

carosai (ETNAJUS).

sporTas
Ataskaitiniu laikotarpiu organizuoti sporto renginiai. 2014 

m. balandžio 26–27 d. Tauragnuose, Utenos raj. vyko 

advokato Jono Vileišio orientavimosi sporto taurės varžy-

bos, vykdomos jau devintus metus iš eilės įvairiuose Lietu-

vos regionuose. Varžybose dalyvavo 438 sportininkai. Idėja 

organizuoti šias varžybas kilo rašytojui, Vileišių kolegijos 

direktoriui Mykolui Karčiauskui. Kadangi šią idėją palaikė 

ir parėmė tuometė Lietuvos advokatūros advokatų kolegi-

ja, Panevėžio orientavimosi sporto klubas „Oriens“(pirmi-

ninkas Rimantas Serva) ėmėsi šią iniciatyvą įgyvendinti.

2014 m. birželio 23 d. vyko V-asis tarptautinis fut-

bolo turnyras Užvenčio miesto taurei laimėti, kuriame 

dalyvavo ir advokatų komanda ADVOCO. Apie turnyrą 

reportažus rengė „15min.lt“ ir „Respublika“.

2014 m. rugsėjo 11–13. d. Sporto klubas ADVOCO ir 

Lietuvos advokatūra organizavo futbolo turnyrą, skirtą 

futbolo komandos ADVOCO 10 metų sukakčiai paminė-

ti. Ta proga į Lietuvą atvyko futbolą žaidžiančių Italijos 

advokatų delegacija.

Turnyrą atidarė ir sveikinimo žodį dalyviams tarė 
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2014 m. gruodžio 6–7 d. Lietuvos advokatūra kartu su 

advokatų sporto klubu ADVOCO organizavo jau devintąjį 

tarptautinį krepšinio turnyrą „Lietuvos advokatūros taurė 

2014“ Vilniuje, Šarūno Marčiulionio krepšinio akademi-

joje. 

Dalyvavimas tarptautiniame turnyre buvo mokamas – 

rinktas komandos startinis mokestis. Svečiams iš užsienio 

kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ir kitos išlaidos, kaip 

ir kiekvienais metais, nebuvo kompensuojamos. Nepai-

sant to, turnyre varžėsi 16 komandų. Sportuojantiems 

kolegoms šoko „Lietuvos ryto“ ir Mykolo Romerio univer-

siteto komandų krepšinio merginos. Po atkaklios kovos 

krepšinio aikštelėje finalinio ketverto varžybose dėl pir-

mos ir antros vietų susikovė „Estonian Bar Association 

Team“, kurie ir tapo šio turnyro nugalėtojais, ir advoka-

tų kontora „Motieka ir Audzevičius“ (II), o dėl trečios ir 

ketvirtos vietų pečius surėmė „Lex Team Tarnow“ (III) 

ir „Kauno Jungtinės pajėgos“ (IV). Devintąjį kartą Lietu-

voje organizuotą krepšinio turnyrą atidarė Advokatų ta-

rybos pirmininkas Ignas Vėgėlė ir turnyro sumanytojas 

tuometis Advokatų tarybos pirmininkas Rimas Andrikis. 

Apdovanojimus teikė Sporto klubo ADVOCO valdybos pir-

mininkas Gytis Gaurilčikas bei turnyrą atidarę Advokatų 

tarybos atstovai Ignas Vėgėlė bei Rimas Andrikis.
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apDovanoJimai – Dėmesio ir 
pagarbos ženklas
Naujai išrinkta Advokatų taryba pirmajame posėdyje 

priėmė sprendimą tęsti sveikinimų rengimą – dėmesys 

parodytas kiekvienam, mininčiam asmeninę jubiliejinę 

sukaktį. Iš viso nuo 2014 m. birželio 1 d. viešuose ren-

giniuose pagerbti advokatai. Jiems dovanoti filmų apie 

advokatus signatarus komplektai, meno kūriniai.

2014 m. liepos 4 d. Advokatų tarybai įteiktas Inicia-

tyviausios teismų elektroninių paslaugų portalo vartoto-

jų grupės titulas. Apdovanojimas gautas minint teismų 

elektroninių paslaugų portalo vienerių metų sukaktį. Ap-

dovanojimą priėmė Advokatų tarybos narys Edmundas 

Budvytis. 

2014 m. gruodžio 4 d. Lietuvos nacionalinėje filhar-

monijoje pagarsintas Advokatų tarybos posėdžio spren-

dimas, kuriuo už vakarietiškos kultūros sklaidą specia-

liu Lietuvos advokatūros Garbės ženklu apdovanotas Jo 

Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 

Adamkus. Iškilmių metu aukščiausiais Lietuvos advoka-

tūros apdovanojimais pagerbti žmogaus teisių bei advo-

katūros stiprinimo srityje pasižymėję advokatai. (Plačiau 

žr. psl. 32–33)

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pastebėtos iškilių tei-

sėjų, institucijų vadovų jubiliejai, paskyrimo į pareigas 

sukaktys, nepamiršta kreiptis į bendruomenę valstybinių 

švenčių, atmintinų dienų proga.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Advokatų tarybos pirminin-

ko sprendimu pereita prie naujos sveikinimų koncepci-

jos – nuspręsta pažymėti ir pagerbti advokato profesinę 

sukaktį, jo nepertraukiamą buvimą advokatūroje ir kar-

tu su ja. Pirmosios dovanos išdalintos Panevėžio regio-

no advokatams, minėjusiems 45-erių, 35-erių ir 25-erių 

metų advokatūroje sukaktis.
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žinuTės inTerneTo sveTainei ir 
pranešimai spauDai – pagrinDinė 
informaciJos apie aDvokaTūros 
veiklą sklaiDos priemonė
Siekiant Advokatų tarybos veiklos skaidrumo, posėdžių 

ir sprendimų atvirumo, suderinamo su konfidencialumo 

reikalavimais, savivaldos organų narių prieinamumo ir 

pasiekiamumo, operatyvios informacijos apie sprendimus 

sklaidos buvo rengtos ir interneto svetainėje skelbtos nau-

jienos advokatams/ ir advokatų padėjėjams. Ataskaitiniu 

laikotarpiu tokių žinučių parašyta ir išplatinta – 146.

Dalis informacijos kaip aktualios tenkinti visuomenės 

interesą žinoti rengta ir siųsta žiniasklaidos atstovams – 

per ataskaitinį laikotarpį išplatinta 21 tokia naujiena. Į šį 

skaičių įeina 2 diskusijų ir 1 pokalbių laidos radijo laidose 

organizavimas.

Siekiant palankaus advokatūros nušvietimo žurna-

listams komentuoti politiniai procesai, aiškinti veiklos 

mastai, planuojamos reformos, juos dominančių teisinių 

procesų reikšmė arba mažareikšmiškumas.

inTerneTo sveTainė www.aDvoco.
lT – insTiTuciJos meTrašTis
Ataskaitiniu laikotarpiu atsižvelgiant į advokatų pastabas 

pertvarkytas naujienų skelbimas – visas naujienas gali-

ma rasti viename meniu punkte „Visos naujienos“. Taip 

pat parengtas ir interneto svetainėje paskelbtas šis naujas 

turinys:

Informacija apie advokatų tarybos pirmininką http://www.advoco.lt/lt/apie-advokatura/vadovas.html

Informacija apie savivaldos organus:

Advokatų tarybą

Advokatų garbės teismą

http://www.advoco.lt/lt/apie-advokatura/savivalda.html

http://www.advoco.lt/lt/apie-advokatura/savivalda/advokatu-taryba.html

http://www.advoco.lt/lt/apie-advokatura/savivalda/advokatu-garbes-teis-

mas.html

Informacija apie administracijos darbuotojus
http://www.advoco.lt/lt/papildoma-informacija/advokaturos-rekvizi-

tai-ir-kontaktai.html

Teisinio švietimo informacija http://www.advoco.lt/lt/visuomenei/teisinio-svietimo-informacija/advoka-

to-patarimai-gyventojams.html

Paaiškinimai apie informacijos struktūrą, jos 

paiešką internete

http://www.advoco.lt/lt/advokatams-padejejams/httpdenver.infolex.ltadvo-

co_olditemdosjelang1.html

Nauji savivaldos sprendimai http://www.advoco.lt/lt/teisine-informacija/savivaldos-sprendimai.html

Informacija apie egzaminą http://www.advoco.lt/lt/advokatams-padejejams/egzaminas.html

Informacija ketinantiems tapti advokatu/ advokato 

padėjėju
http://www.advoco.lt/lt/karjera/ketinantiems-tapti-advokatu.html

Pažymėtina, kad vertinant su praėjusiu ataskaitiniu lai-

kotarpiu nuo 272 iki 579 išaugo pagrindinės naujienų 

grupės prenumeratorių skaičius, ženkliai padidėjo kitų 

kategorijų naujienų vartotojų, aiškesnė tapo naujienų 

prenumeravimo schema.

Apibendrinant teigtina, kad Lietuvos advokatūra užti-

krino atvirumą ir skaidrumą, stiprino advokatų ir visuo-

menės pasitikėjimą jos veikla.
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Drausmės  
komiTeTo aTaskaiTa
 2014 m. balandžIo 1 d. – 2015 m. VasarIo 1 d. 2
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AdvokAtų tArybos drAusmės komitetAs

lieTuvos aDvokaTūros aDvokaTų 
Tarybos Drausmės komiTeTo  
aTaskaiTa
Drausmės komiteto pirmininkas  

Mindaugas Kukaitis.

Visuotinio advokatų susirinkimo 2012 m. balandžio 20 d. 

patvirtintas Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvar-

kos aprašas numato, jog Advokatų taryba sprendimą dėl 

drausmės bylos iškėlimo ar neiškėlimo priima drausmės 

komiteto, atlikusio advokato veiksmų ar neveikimo, dėl 

kurių gali būti keliama drausmės byla, tyrimą, teikimu. 

Drausmės komiteto tyrimas baigiamas surašant išvadą.

Advokatų tarybos sprendimu ataskaitiniu laikotarpiu 

Drausmės komiteto nariais iki 2015 m. sausio 8 d. buvo 

advokatai Rasa Aurelija Kučinskaitė, Indrė Panavaitė, 

Anatolijus Svila, Arūnas Cibulskas, Zenonas Naus, Beata 

Vilienė, Sandra Ponelienė, teisininkė Miglė Verbutė, o šiuo 

metu yra advokatai Rasa Aurelija Kučinskaitė, Indrė Pana-

vaitė, Zenonas Naus, Arūnas Cibulskas, Virginija Žukienė, 

Vitalijus Kirvaitis, Jūratė Radzevičienė, Mindaugas Dūda, 

Gytis Kuncevičius, Julius Jasaitis, Ingrida Krolienė. Draus-

mės komiteto pirmininku paskirtas Advokatų Tarybos na-

rys, advokatas Mindaugas Kukaitis.

Per ataskaitinį laikotarpį (2014 m. balandžio 1 d. – 

2015 m. vasario 1 d.) Drausmės komitetas pateikė Advo-

katų Tarybai 169 tyrimo išvadas, po kurių apsvarstymo 

Advokatų taryba sprendimais iškėlė 26 drausmės bylas 

ir jas atidavė Advokatų garbės teismui. Viena tyrimo me-

džiaga buvo grąžinta Drausmės komitetui papildomam 

tyrimui, viena tyrimo medžiaga perkelta į kitą Advoka-

tų tarybos posėdį nagrinėjimui. Pagal likusius tyrimus 

drausmės bylos nebuvo iškeltos.

Ištirtų skundų ir surinktos tyrimo medžiagos analizė 

leidžia pateikti šiuos apibendrintus duomenis:

•	 Iš 169 tyrimų iškelta 26 bylos, tai sudaro 15 proc. visų 

tyrimų.

•	 169 tyrimai buvo atlikti 159 advokatų (tai sudaro 94 

proc.) ir 17 advokato padėjėjų (6 proc.) atžvilgiu (tie 

patys skundai buvo pateikiami ne tik dėl vieno advo-

kato, bet ir daugiau).  

•	 42 skundai buvo kildinami iš advokato teiktų teisinių 

paslaugų baudžiamosiose/ administracinėse bylose, o 

likę – iš civilinių santykių. 

•	 92 tyrimai buvo pradėti pagal advokatų klientų skun-

dus (tai sudaro 54,5 proc. visų skundų). 

•	 39 tyrimai buvo pradėti pagal priešingos ginčo šalies 

skundus (tai sudaro 23 proc. visų skundų). 

•	 24 tyrimai buvo pradėti pagal teismo, prokuratūros, 

policijos ir kitų institucijų skundus (tai sudaro 14 proc. 

visų skundų). 

•	 6 tyrimus inicijavo advokatūra (tai sudaro 3,5 proc. 

visų skundų).

5% kiti3,5 % advokatūros 
iniciatyva

iškeltos bylos 15 %
14% pagal 
institucijų skundus 

23% pagal 
priešingos ginčo 
šalies skundus

Atsisakyta iškelti drausmės bylą, 
nenustačius galimo pažeidimo 85 %

Drausmės komitetas, siekdamas atskleisti tyrimų išvado-

se nustatytus esminius faktus ir padarytas išvadas, nuas-

menintai įvardina tai, ką akcentavo išvadose:

1. aDvokaTo ir klienTo  
sanTykiuose:
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 5 straipsnio 5 

punkte įtvirtintas vienas pamatinių advokato profesinės 

veiklos principų, t. y. lojalumo klientui principas, kurio 
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esmė yra siekis užtikrinti kliento pasitikėjimą pasirink-

tu advokatu. Advokato lojalumas klientui yra sėkmingo 

advokato ir kliento bendradarbiavimo ir tinkamo advokato 

funkcijų vykdymo conditio sine qua non, lemianti advoka-

to pareigą paslaugas klientui teikti taip, kad tai labiausiai 

atitiktų kliento interesus. Lojalumo klientui principas įpa-

reigoja advokatą užtikrinti advokato ir kliento tarpusavio 

santykių sąžiningumą, teisėtumą bei etiškumą. Advokato 

ir kliento santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba ir 

tolerancija. Advokato profesinė veikla reikalauja laikytis 

teisinių ir moralinių įsipareigojimų ne tik klientui, teis-

mams ir kitoms institucijoms, advokato profesijai, bet ir 

visai visuomenei. Vadovaujantis Advokatų etikos kodekso 

6.6 p. advokatas privalo konsultuoti, ginti klientą ar jam 

atstovauti sąžiningai, rūpestingai ir protingai, 6.7 p. įtvir-

tinta nuostata, kad advokatas neturi priimti pavedimų, jei-

gu žino ir supranta, kad nesugebės jų tinkamai ar laiku at-

likti. Advokatas, prieš pradėdamas teikti paslaugas, privalo 

susitarti su klientu dėl pavedimo apimties ir atlyginimo bei 

kitų esminių advokato paslaugų sąlygų. Advokatas privalo 

iki sutarties su klien    tu pasirašymo sudaryti tinkamą gali-

mybę klientui susipažinti su visomis sutarties sąlygomis, 

visas sutarties sąlygos jam tinkamai atskleisti bei išsamiai 

informuoti klientą apie atlyginimo už teikiamas teisines 

paslaugas dydį, jo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, ga-

limas kitas išlaidas, susijusias su advokato teikiamomis 

teisinėmis paslaugomis. 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 

klientui pareikalavus nedelsdamas grąžinti atlyginimą 

už teisines paslaugas, kurių nesuteikė ar suteikė nekoky-

biškai. Advokatas privalo nuolat ir sąžiningai informuoti 

klientą apie pavedimo vykdymo eigą, derinti savo veiks-

mus su klientu ir atsižvelgti į kliento samprotavimus bei 

argumentus, nedelsdamas informuoti klientą apie visus 

esminius pavedimo vykdymo įvykius, kad klientas galėtų 

laiku priimti sprendimą. 

Iš tyrimo duomenų matyti, kad advokatas V. V. su 

pareiškėju Č. Č. sudarė dvi teisinių paslaugų sutartis, 

kuriose numatytas honoraras buvo po 3 tūkst. litų Pir-

mąja teisinių paslaugų sutartimi advokatas įsipareigojo 

atstovauti klientui civilinėje byloje dėl turto naudojimosi 

tvarkos nustatymo, atidalijimo, kompensacijos priteisimo, 

žalos atlyginimo bei paruošti atsiliepimus į ieškinį, kon-

sultuoti dėl bylos nagrinėjimo teisme, rinkti įrodymus, 

paruošti apeliacinį ir kasacinį skundus. Tačiau nėra duo-

menų (tą patį tvirtina tiek pareiškėjas, tiek advokatas), 

kad advokatas būtų atstovavęs klientui ar būtų ruošęs 

procesinius dokumentus apeliacinėje ir kasacinėje ins-

tancijose, nors teisinių paslaugų sutartis tai įpareigoja 

advokatą atlikti. Advokatas neparengė atsiliepimo į ape-

liacinį skundą, nors tai turėjo padaryti ir žadėjo padaryti. 

Gautas advokato honoraras turėjo apimti teisines paslau-

gas visų instancijų procese, nes sutartis nenumato kitų 

honoraro paskirstymo sąlygų. Antrąja teisinių paslaugų 

sutartimi advokatas įsipareigojo klientui atstovauti teis-

miniame ginče dėl žalos atlyginimo, advokatas honorarą 

gavo, tačiau ieškinio neparuošė, kas lėmė, kad advokatas 

neužvedė jokios civilinės bylos, nors tokią pareigą buvo 

prisiėmęs sutartimi. Remiantis išdėstytu, manome, kad 

advokatas neįvykdė Teisinių paslaugų sutartyse numaty-

tų savo įsipareigojimų, todėl advokatas galimai nesilaikė 

aukščiau nuosekliai įvardintų lojalumo klientui princi-

po sąlygų: galimai netinkamai bendradarbiavo su kli-

entu; galimai advokatas neužtikrino advokato ir kliento 

tarpusavio santykių sąžiningumo bei etiškumo; galimai 

advokatas netinkamai vykdė pareigą nuolat ir sąžiningai 

informuoti klientą apie pavedimo vykdymo eigą, derinti 

savo veiksmus su klientu ir atsižvelgti į kliento sampro-

tavimus bei argumentus.

Lietuvos advokatų etikos kodekso 1.2.1 p. p. yra įtvirtinta 

principinė nuostata, jog advokato profesinė veikla reika-

lauja laikytis teisinių ir moralinių įsipareigojimų klientui. 

Šio kodekso 6.6 p. numato advokato pareigą konsultuoti, 

ginti klientą ar jam atstovauti sąžiningai, rūpestingai ir 

protingai. Advokatas gali atsisakyti kliento tik dėl svarbių 

priežasčių. Naudodamasis savo teise atsisakyti bylos ar 

kito pavedimo, jis privalo elgtis taip, kad klientas galėtų 

laiku susirasti kitą advokatą (Lietuvos advokatų etikos ko-

dekso 6.8 p.). Tačiau advokatas R. R, naudodamasis savo 

teise atsisakyti bylos, galimai nesielgė taip, kaip to rei-

kalauja Lietuvos advokatų etikos kodekso 6.8 p. Sutartis 

buvo nutraukta dieną prieš paskirtą teismo posėdį, pra-

nešimas apie sutarties nutraukimą pateiktas tik teismui, 

pareiškėja apie tai pranešimo negavo ir tik teisme sužino-

jo, kad gautas advokato pranešimas apie atsisakymą nuo 

bylos. Taigi pareiškėja visiškai neturėjo laiko susirasti kitą 

advokatą, posėdis buvo atidėtas, pareiškėjai teko susirasti 

kitą advokatą. Tokiais savo veiksmais advokatas galimai 

pažeidė Lietuvos advokatų etikos kodekso 1.2.1 p., 6.6 p., 

6.8 p.

***
Advokatas privalo sąžiningai atlikti savo pareigas, laiky-

tis Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimų ir elgtis 

dorai bei pilietiškai, savo veikloje laikytis duotos advokato 

priesaikos ir įstatymų (LR Advokatūros įstatymo 39 str. 

1 d.). Advokatas privalo konsultuoti, ginti klientą ar jam 

atstovauti sąžiningai, rūpestingai ir protingai (Lietuvos 

advokatų etikos kodekso 6.6 p.). Advokatų garbės teismas 

yra ne kartą nurodęs, kad vienas iš advokatų veiklos prin-
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cipų yra nepriekaištingas elgesys (LR Advokatūros įsta-

tymo 5 str. 6 d.), todėl advokatas privalo nediskredituoti 

advokato vardo, kad nei klientas, nei teismai, nei teisė-

saugos institucijos nesuabejotų advokato veiksmų teisė-

tumu ar teisinės pagalbos kokybe. VGTP tarnybos spren-

dime, kuris pateiktas advokatui, buvo nurodyta, kad jis 

paskirtas teikti teisinę pagalbą pareiškėjui administraci-

nėje byloje dėl neturtinės žalos atlyginimo. Taip pat buvo 

nurodyta, kad klientas atlieka laisvės atėmimo bausmę 

bei administracinės bylos numeris. Taigi iš sprendimo tu-

rinio jau buvo aišku, kad advokatas buvo paskirtas teikti 

teisinę pagalbą jau teisme nagrinėjamoje administraci-

nėje byloje ir, kad jo klientas atlieka bausmę įkalinimo 

įstaigoje. Todėl advokatas negalėjo tikėtis, kad pareiškė-

jas pas jį atvyks paaiškinti, kokios pagalbos jam reikia ir 

pateiks su byla susijusius dokumentus. Tačiau iš tyrimo 

duomenų matyti, kad advokatas nesusitiko su klie ntu ir 

jam teisinių paslaugų neteikė. Manome, advokatas turėjo 

nuvykti pas atstovaujamąjį į įkalinimo įstaigą arba bent 

jau susipažinti su administracine byla teisme, taip pat 

advokatas privalėjo dalyvauti teismo posėdyje. 

***
Drausmės komitetas vykdydamas tyrimus nuosekliai lai-

kosi Advokatų garbės teismo suformuotos praktikos dėl 

interesų konflikto, kuri nurodo, kad atstovavimas prieš 

buvusį klientą, nesant aiškiai išreikšto tam jo sutikimo, 

galimas esant bent dviejų sąlygų visetui. Pirma, turi būti 

praėjęs pakankamas laiko tarpas nuo advokato ir buvu-

sio kliento santykių pabaigos iki kito asmens pavedimo 

priėmimo. Atsižvelgiant į kituose teisės aktuose nustato-

mą atstovavimo apribojimų „senaties terminą“, protingai 

pakankamu laikytinas vienerių metų terminas, per kurį 

advokatas neturėtų priimti pavedimo veikti prieš buvusį 

savo klientą. Antroji sąlyga yra buvusio ir naujojo klientų 

pavedimų atskirumas, kuris, priklausomai nuo konkre-

čios situacijos, turėtų būti vertinamas daugeliu aspektų, 

tarp kurių paminėtini ginčo dalyko tapatumas, ginčo tei-

sinių santykių atsiradimo momentas, advokato veiksmai 

vykdant pavedimus, advokato gautos informacijos po-

būdis bei turinys ir pan. Tačiau netgi esant prielaidoms 

advokatui atstovauti prieš buvusį klientą, toks klientas 

visuomet turi būti tikras, kad jo advokatui patikėta konfi-

denciali informacija niekuomet ir jokiomis aplinkybėmis 

nebus tiesiogiai ar netiesiogiai panaudota prieš jį ar prie-

šingai jo interesams. 

***
Į advokatę kreipėsi sutuoktiniai dėl santuokos 

nutraukimo bendru sutarimu. Advokatė konsultavo 

abu sutuoktinius, sutuoktiniai turėjo surinkti būtinus 

santuokos nutraukimui dokumentus, o advokatė parengti 

procesinių dokumentų projektus. Šalims nepasirašius 

santuokos nutraukimo bendru susitarimu dokumentų 

advokatė toliau atstovavo tik vieną sutuoktinę prieš su-

tuoktinį ir panaudojo sutuoktinio surinktus dokumentus 

rengdama ieškinį ir pateikė juos teismui kaip ieškinio 

priedą. Taigi pareiškėjo surinkti ir advokatei pateikti do-

kumentai buvo panaudoti priešingos pareiškėjui proce-

sinės šalies – ieškovės procesiniams dokumentams pa-

rengti. 

***
Advokatų profesinės bendrijos advokatai sudarydami tei-

sinių paslaugų sutartis ir atstovaudami klientams, kurių 

interesai buvo priešingi, galimai neišvengė interesų konf-

likto, ir galimai sudarė prielaidas konfidencialumui pa-

žeisti, todėl Drausmės komiteto išvados pagrindu Advoka-

tų taryba iškėlė trijų advokatų ir dviejų advokatų padėjėjų 

atžvilgiu drausmės bylą.

***
Pagal Advokatūros įstatymo 48 str. nuostatas advokatas 

ir klientas dvišalėje sutartyje dėl teisinių paslaugų susi-

taria pasirašydami sutartį, kurioje aptariama advokato ir 

klien to pavedimo apimtis bei honoraras, tuo tarpu ats-

tovavimo sutartis patvirtina tik advokatui suteiktų įga-

liojimų apimtį ir negali būti tapatinama su sutartimi dėl 

teisinių paslaugų bei jos nepakeičia. Todėl nepakanka su 

klientu sudaryti vien atstovavimo sutartį, bet būtina su-

daryti ir sutartį dėl teisinių paslaugų. 

2. aDvokaTas sanTykyJe su 
aDvokaTūra ir visuomene
 A. dėl AdvokAtų rAštų kultūros
Advokato drausmės tyrimo medžiagoje nustatyta, jog 

advokato rašte vartojama frazė „susidarius situacijai, 

kai dėl Jūsų nekompetentingo kišimosi į procesinio do-

kumento teismui rengimą“, Drausmės komiteto nuomone, 

negali būti vertinama kaip mandagi, t. y. etiška ir galėtų 

būti vertinama kaip moralinių įsipareigojimų klientui pa-

žeidimas ar nelojalus elgesys. Nepaisant šios išvados, ver-

tinant, jog tai yra advokato atliktas vienkartinis veiksmas, 

advokato veiksmai klientui faktiškai nesukėlė neigiamų 

pasekmių, Drausmės komitetas nerekomendavo advo-

katui V. V. kelti drausmės bylą, bet jis įspėtinas griežtai 

laikytis minėto Lietuvos advokatų etikos kodekso punkto 

reikalavimų.

***
Advokatas, įgyvendindamas jam suteiktas teises bei vyk-

dydamas pareigas, laikydamasis advokato elgesiui ke-

liamų reikalavimų, turėtų atidžiau vertinti, kam ir kokio 

pobūdžio raštai, prašymai gali būti teikiami, juo labiau, 
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kai kalbama apie neprocesinį dokumentą. Teikiant nepa-

grįstus raštus institucijoms, tiek joms, tiek ir visuomenei 

gali susidaryti įspūdis dėl nepakankamos advokato kom-

petencijos ar nepagrįstų, neteisėtų ketinimų, todėl advo-

katas įspėtinas atidžiau rinktis gynėjo ar atstovo baudžia-

majame ar kitame procese teisių realizavimo bei pareigų 

vykdymo būdus ir nesukelti savo veiksmais abejonių dėl 

advokato profesinės kompetencijos ir kvalifikacijos bei 

gero vardo.

***
Advokato Lietuvos advokatūrai pateikto paaiškinimo 

tekste yra itin gausu grubių gramatinių klaidų, o tai lei-

džia įtarti, jog advokatas nėra pakankamai raštingas arba 

taip demonstruoja nepagarbą Lietuvos advokatūrai ir jos 

institucijoms. Dėl to advokatas įspėtinas.

***
Advokatas, būdamas savo srities profesionalas, turi veng-

ti susirašinėjimo ir bendravimo su priešinga šalimi (ne 

advokatu) tomis elektroninio ryšio priemonėmis, kurio-

mis priešinga pusė aiškiai išreiškė nesutikimą bendrauti. 

Advokatas turi vengti kreiptis į priešingos šalies darbovie-

tę, taip pat ir per darbinį el. paštą, jeigu klausimas nėra 

susijęs su adresato darbo funkcijų vykdymu.

***
Lietuvos advokatų etikos kodekso 10.2 p. numato, kad 

dalyvaudamas ikiteisminiame tyrime ar teisminiame 

nagrinėjime, advokatas turi elgtis taip, kad jo kalba, 

prašymai, pareiškimai ir klausimai nežemintų teismo 

arba prokuratūros, ikiteisminio tyrimo institucijos ir pa-

reigūnų autoriteto, nediskredituotų kolegų ir neįžeistų 

proceso šalių, jų advokatų ir įgaliotinių, taip pat liudytojų 

ir ekspertų orumo. Tyrimo metu nustatyta, kad advoka-

tas P. P. išdėstė savo nuomonę dėl pareiškėjos pareikš-

to pareiškimo nušalinti teisėją, nurodydamas, jog prašo 

teismo kažkaip sutramdyti tokį pareiškėjos piktnaudžia-

vimą teise. Drausmės komiteto nuomone, advokatas, 

reikšdamas nuomonę dėl teisėjos nušalinimo, turėjo 

susilaikyti nuo pastabų, kurios galėtų būti pareiškėjos in-

terpretuojamos kaip įžeidžiančios. Todėl advokatas įpa-

reigotinas besąlygiškai laikytis Lietuvos advokatų etikos 

kodekso nuostatų.

b. dėl sAntykių su lietuvos AdvokAtūrA 
Lietuvos advokatų etikos kodeksas įtvirtina, kad advoka-

tas privalo vykdyti advokatūros organų sprendimus ar 

nutarimus, kviečiamas laiku atvykti ir bendradarbiauti. 

Apie tai, kad negali įvykdyti advokatūros organų sprendi-

mų ar nutarimų arba atvykti, advokatas privalo nedelsda-

mas informuoti ir paaiškinti nevykdymo ar neatvykimo 

priežastis (kodekso 12.3 p.). Jeigu advokatūros organas 

(jo vadovas) kreipiasi į advokatą kokiu nors klausimu ar 

prašo paaiškinti aplinkybes, susijusias su advokato profe-

sine veikla, advokatas privalo per rašte nurodytą terminą 

pateikti paaiškinimą (kodekso 12.4 p.). 

Advokatas nepateikdamas paaiškinimų ne tik, kad ne-

bendradarbiavo su Advokatūra, bet taip pat ir nepanei-

gia skunde išdėstytų aplinkybių dėl jo profesinės veiklos, 

Advokatūros įstatymo normų nesilaikymo, todėl Advoka-

tui gali būti keliama drausmės byla ir už netinkamą ben-

dradarbiavimą (pažeisti Lietuvos advokatų etikos kodek-

so 12.4 p. reikalavimai), ir už skunde išdėstytus galimus 

pažeidimus. 

Vadovaujantis Advokatūros įstatymo 60 str. nuostatomis, 

Lietuvos advokatūra šalių teisinių ginčų nesprendžia, ne-

sikiša į teismų veiklą ir nerevizuoja teismų sprendimų, 

nes tai nepriskirtina jos kompetencijai, todėl dėl galimai 

pažeistų teisių gynimo pareiškėjas gali kreiptis įstatymų 

nustatyta tvarka į bendros kompetencijos teismą.

***
Lietuvos advokatūros įstatų 26.1 p. nustato, kad kas mė-

nesį advokatai ir advokatų padėjėjai advokatūrai moka 

Visuotinio susirinkimo nustatyto dydžio įmoką. Pagal įs-

tatų 26.4 p. Lietuvos advokatūros nario, nesumokėjusio 

Visuotinio advokatų susirinkimo nustatytos įmokos, na-

rystė Advokatų tarybos sprendimu gali būti panaikinama 

praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigėsi laikotarpis, 

už kurį nesumokėta eilinė įmoka. Advokatai, ilgą laiką 

nemokantieji nustatytų įmokų dėl nerūpestingumo ar 

šios prievolės vengimo, negerbia bendrai priimtų spren-

dimų ir tų advokatų, kurie šią pareigą atlieka laiku, todėl 

jie pažeidžia Advokatų profesinės etikos kodekso 12.3 p., 

Lietuvos advokatūros įstatų 26.1 p. reikalavimus.

Advokatūros įstatymas nustato imperatyvius reikalavi-

mus advokato statusui įgyti ir jį turėti (7 str.) ir imperaty-

vius reikalavimus praktikuojančio advokato statusui įgyti 

ir turėti (17 str.). Aiškinant šių normų įstatyminę svarbą 

ir esmę minėtuose straipsniuose įvardinti imperatyvūs 

reikalavimai turi būti užtikrinti ne tik tampant advokatu 

ar praktikuojančiu advokatu, tačiau ir visu laikotarpiu, 

kai asmuo laikomas praktikuojančiu advokatu ar advo-

katu. Minėtų reikalavimų nesilaikymas nuo jų pasibai-

gimo ar nevykdymo momento užkerta advokatui teisę 

būti advokatu arba praktikuojančiu advokatu. Remiantis 

minėtais Advokatūros įstatymo imperatyviaisiais reikala-

vimais (7 ir 17 str.) asmuo negali būti laikomas advokatu, 

jeigu jis turi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti 
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advokato pareigų. Sveikatos sutrikimų neturėjimą įrodo 

medicininis pažymėjimas, kurį advokatas privalo pateikti 

Lietuvos advokatūrai. Advokatas nepateikęs minėto pa-

žymėjimo laikomas neatitinkančiu imperatyvių sąlygų 

būti laikomu advokatu (7 str.). Advokatas negali prakti-

kuoti (verstis advokato praktika), jeigu nėra apsidraudęs 

advokato ar advokatų profesinės bendrijos profesinės ci-

vilinės atsakomybės draudimu. Advokato pareigos įrodyti 

Lietuvos advokatūrai, kad yra įvykdyta sąlyga apsidrausti 

pasibaigia, kai advokatas Lietuvos advokatūrai pateikia 

draudimo liudijimo (poliso) kopiją (20 str.), o to nepada-

rius yra laikoma, jog advokatas neatitinka imperatyvių 

sąlygų būti praktikuojančiu advokatu (17 str.).

***
Advokatūros įstatymo 39 str. 1 d. 5 p. bei Lietuvos advoka-

tūros įstatų 25.3 p. numatyta, kad advokatas privalo nuo-

lat tobulinti savo profesinę kvalifikaciją Lietuvos advoka-

tūros nustatyta tvarka. Lietuvos advokatūros advokatų 

tarybos sprendime „Dėl kvalifikacijos tobulinimo“ numa-

tyta, jog per vienerius metus praktikuojantys advokatai, 

tobulindami 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 praktikos metus turi surinkti ne mažiau 12 balų. 

Kvalifikacijos tobulinimo balai suteikiami už dalyvavimą 

konferencijose, monografijų, vadovėlių ar straipsnių pu-

blikavimą ir kt. atvejais, numatytais Advokatų tarybos 

sprendime. Nesurinkę reikiamo kvalifikacijos balų skai-

čiaus advokatai ir advokatų padėjėjai pažeidžia Advoka-

tūros įstatymo 39 str. 1 d. 5 p., neatlikdami pareigos nuolat 

tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.

Lietuvos advokatūros ženklas yra Lietuvos advokatūros 

nuosavybė ir jis yra patvirtintas 1999 m. lapkričio 18 d. 

Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimu. Advo-

kato veiklos reklamą reglamentuoja 2014-03-13 Lietuvos 

advokatūros Advokatų tarybos sprendimas. Šie sprendi-

mai nenumato galimybės advokatui Lietuvos advokatū-

ros ženklą naudoti bet kokiais tikslais, įskaitant reklamos 

tikslais. Drausmės komitetas mano, kad advokato naudo-

tas Advokatūros ženklas ant automobilio, reklamuojant 

savo paslaugas, neatitinka etiškumo principų ir priešta-

rauja advokatūros tradicijoms.

c. dėl AdvokAto pAreigų tinkAmo 
įgyvendinimo

***
Advokatai turi labai dėmesingai naudoti turimus šalių 

asmeninius duomenis ir jų nenaudoti ne teisinių pas-

laugų teikimui arba plačiau negu būtina teikiant teisines 

paslaugas, nes tai gali pažeisti Advokatūros įstatymo 39 

str. ir Lietuvos advokatų etikos kodekso 1.3 p. nuostata. Iš 

tyrimo metu gautų duomenų matyti, kad advokatė, kurios 

atžvilgiu buvo pateiktas skundas rinko ir į civilinę bylą 

pateikė duomenis apie pareiškėjos nekilnojamąjį turtą, 

dėl ko pasipiktino priešinga pusė. Lietuvos advokatūros 

įstatymo 44 str. 1 d. 1 p., 2 p. nurodoma, kad advokatas, 

vykdydamas advokato veiklą, turi teisę: 1) gauti iš vals-

tybės ir savivaldybių institucijų veiksmingoms teisinėms 

paslaugoms teikti reikalingą valstybės ir savivaldybių ins-

titucijų turimą ar kontroliuojamą informaciją, dokumen-

tus, jų nuorašus arba motyvuotą atsisakymą juos pateikti. 

Advokato kreipimesi turi būti pateikti duomenys, įrodan-

tys prašomų pateikti dokumentų ar jų nuorašų ryšį su tei-

sinių paslaugų teikimu; 2) savarankiškai rinkti teisinėms 

paslaugoms teikti reikalingus duomenis, kuriuos advoka-

tas gali gauti nesinaudodamas procesinėmis prievartos 

priemonėmis, t. y. gauti iš asmenų reikalingus dokumen-

tus ar jų nuorašus, ar kitokią teisinėms paslaugoms teikti 

reikalingą informaciją. Advokatė įrodė, kad apie pareiš-

kėją rinko duomenis reikalingus nagrinėjamoje civilinėje 

byloje, t. y. susijusius su jos teikiamomis teisinėmis pas-

laugomis. Be to, duomenų pateikimas teismui negali būti 

laikomas neteisėtu jų paviešinimu. Advokatės veiksmai 

visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus, o kitoks jų aiš-

kinimas gali reikšti nepagrįstą advokato teisių ribojimą.

Advokatas visais atvejais apie negalėjimą dalyvauti teis-

mo posėdžiuose teismą privalo informuoti. 

Lietuvos advokatų etikos kodekso 10.1 punkte nurodyta, 

jog advokatas, ginantis kliento interesus ar atstovaujantis 

jiems teisme arba veikiantis kliento vardu valstybės ar 

kitose institucijose, privalo laikytis teisme ar tose institu-

cijose taikomų elgesio taisyklių. Ši nuostata reiškia ir tai, 

jog kliento vardu kreipdamasis į kitą ginčo šalį, advokatas 

taip pat turėtų pateikti dokumentus (teisinių paslaugų ar 

atstovavimo sutartį), iš kurių būtų matyti kliento pavedi-

mo advokatui turinys.

***
Buvo gauta keletas skundų dėl advokatų veiksmų iš iki-

teisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, tačiau tyrimo 

metu buvo nustatyta, kad advokatų pasipiktinimą ir konf-

liktą su pareigūnais sukėlė aplinkybės, kai advokatai ne-

galėjo tinkamai įgyvendinti savo procesinių teisių, todėl 

Drausmės komitetas nurodė, kad LR Baudžiamojo kodek-

so 48 str. įtvirtina gynėjo teisę matytis su sulaikytu arba 

suimtu įtariamuoju be pašaliečių, šių pasimatymų skai-
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čius ir trukmė neribojami. LR advokatūros įstatymo 45 

str. yra numatytas draudimas kliudyti advokatui be paša-

linių asmenų susitikti su klientu. Šiuo atveju ikiteisminio 

tyrimo pareigūnai ne tik, kad nesudarė sąlygų ginamojo 

bendravimo su advokatu konfidencialumui užtikrinti, bet 

kišosi į advokato bendravimą su klientu ir dalyvavo su-

sitikime. Taip ginamojo bendravimo su advokatu konfi-

dencialumas nebuvo užtikrintas ir buvo pažeista įstatyme 

numatyta advokato teisė susitikti su savo ginamuoju be 

pašalinių asmenų. 

***
Advokato išaiškinimas įtariamajam, kad jis turi teisę tu-

rėti atstovą apklausoje ir neduoti parodymų, jei jam bus 

įteiktas pranešimas apie įtarimą, nėra nei neleistinas po-

veikis liudytojui, nei neteisėta gynybos priemonė.

***
LR BPK 51 str. 3 d. nenumato kokia nutartimi (rašytine ar 

žodine) teismas turi paskirti kaltinamajam, valstybės ga-

rantuojamos teisinės pagalbos teikimą organizuojančios 

institucijos parinktą, gynėją. Šis klausimas nedetalizuo-

jamas ir kitomis teisės normomis, o vieningos praktikos, 

kaip nurodo ir pats teismas, nėra. Advokato nuomone, 

teismui nepaskyrus jo ginti K. K. rašytine nutartimi, jis 

neturėjo tam įgaliojimų. Lietuvos advokatų etikos kodek-

so 6.1 p. numatoma, kad advokatas gali priimti pavedimą 

kliento interesams ginti ar atstovauti kliento ar jo atsto-

vo pagal įstatymą prašymu. Advokatas gali priimti kitų 

asmenų pavedimą, kai jie kreipiasi kliento pavedimu ar 

jo sutikimu arba kai kompetentinga institucija jį paskiria 

dalyvauti byloje. 6.2 p. nurodoma, kad jeigu kliento pa-

vedime yra aplinkybių, kurios advokatui kelia abejonių 

dėl kliento tapatybės ar įgaliojimų, advokatas privalo pa-

tikrinti tapatybę ir įgaliojimus. 6.7 p. sakoma, kad advo-

katas neturi priimti pavedimų, jeigu žino ir supranta, kad 

nesugebės jų tinkamai ar laiku atlikti. Advokatas neturėtų 

imtis ginti kaltinamojo, neturint tam įgaliojimų ar abejo-

jant jog tokius įgaliojimus turi. Teismui rašytine nutarti-

mi paskyrus advokatą ginti kaltinamąją K. K., pastarasis 

ėmėsi jos gynybos ir savo pareigą atliko. Atsižvelgdamas 

į išdėstytas aplinkybes Drausmės komitetas teikė išvadą, 

jog nėra pagrindo teigti, kad advokatas pažeidė teisės ak-

tus, reglamentuojančius advokato veiklą ir advokato eti-

kos reikalavimus.

***
Advokatų etikos kodekso nuostatos reiškia, jog advokatas, 

priėmęs pavedimą klientui teikti teisines paslaugas, jas ir 

turi teikti taip, kad klientui nekiltų abejonių, ar advoka-

tas iš tiesų vykdo prisiimtas pareigas, ar tik tokią veiklą 

imituoja. Todėl neabejotina, jog klientui apie jo pavedimo 

vykdymą, advokatas privalo klientui suteikti visą infor-

maciją apie pavedimo vykdymo eigą, rezultatus ir pan., 

t. y. su klientu turi bendrauti ir bendradarbiauti, tam 

tikslui skirti dėmesio, laiko ir pastangų tiek, kiek reikia, 

o ne tiek, kiek lieka nuo darbo ir bendravimo su kitais 

klientais. Iš pareiškėjos bei advokatės paaiškinimų galima 

daryti prielaidą, jog advokatė nepakankamai bendravo su 

kliente, pati advokatė pripažįsta, jog atsiliepdavusi į kli-

entės telefono skambučius ir su ja tinkamai nebendra-

vusi („nes neturėjo ką pasakyti“) tik todėl, kad pastarajai 

skambinant į laidinį telefoną negalėdavusi nustatyti, kas 

skambina. Tai greičiausiai reikštų, jog advokatė nebūtų 

atsiliepusi į pareiškėjos skambučius, jei būtų supratusi, 

jog skambina būtent ji. Toks elgesys netoleruotinas, nes 

advokatas neturi vengti savo kliento, privalo rasti laiko ir 

aptarti klientui rūpimus klausimus, galų gale, jei tie klau-

simai nesusiję su advokato teikiama teisine pagalba, apie 

tai irgi advokatas turėtų pasakyti klientui, o ne jo vengti. 

Todėl toks advokatės elgesys gali būti vertinamas, kaip 

neatitinkantis minėtų etikos kodekso reikalavimų. 

***
Vadovaujantis LR Civilinio proceso kodekso nuostatomis 

sprendimus bylose priima teismas, o advokatai neatsako 

ir negali atsakyti už nepalankų klientui teismo sprendi-

mą, todėl nesant duomenų, jog advokatas netinkamai 

suteikė teisines paslaugas kliento atžvilgiu Teismui priė-

mus nepalankų sprendimą advokatui neturi būti keliama 

drausmės byla. 

***
Advokatė kliento interesais civilinėje byloje parengė kasa-

cinį skundą, kuris buvo pateiktas LAT, bet nepriimtas na-

grinėjimui, nes LAT nuomone, jame nurodyti argumentai 

nepatvirtino kasacijos pagrindo buvimo. Visgi, nors minė-

tas skundas LAT ir nebuvo priimtas nagrinėti, susipažinus 

su jo turiniu bei šioje civilinėje byloje priimtais teismų 

sprendimais, nėra pagrindo teigti, jog skundą atsisaky-

ta priimti būtent dėl advokatės padarytų teisinių klaidų. 

Advokatės parengto skundo argumentus nulėmė civili-

nėje byloje nustatytos aplinkybės ir padarytos išvados, 

kuriomis ji privalėjo remtis ir/ ar ginčyti formuluodama 

ir kasacinio skundo pagrindą. Jei LAT šiuos argumentus 

įvertino, kaip nepakankamus kasacijai, tai dar nereiškia, 

jog advokatė neatliko savo pareigų ar jas atliko netin-

kamai. Pažymėtina ir tai, jog apie kasacinio skundo ne-

priėmimo galimybę advokatė buvo įspėjusi savo klientą, 

vadinasi jis, sudarydamas teisinių paslaugų sutartį tokią 

sąlygą vertino ir su ja sutiko. Svarbu pažymėti ir tai, jog 

visų teismų, įskaitant – ir LAT priimti bei įsiteisėję spren-

dimai yra gerbtini bei vykdomi, tačiau tai dar nereiškia, 

jog dėl jų turinio ir pagrįstumo negali būti diskutuojama, 
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atitinkamai, gali būti diskutuojama ir dėl to, ar advokatės 

parengtas skundas neturėjo būti LAT priimtas nagrinė-

ti. Drausmės komitetas pateikė išvadą nekelti advokatei 

drausmės bylos. Advokatų taryba drausmės bylos advo-

katei neiškėlė. 

***
Advokato vardas yra saugomas valstybės (kaip ir teisėjo, 

prokuroro, notaro ar antstolio). Lietuvoje Advokato vardas 

yra suteikiamas tik įstatymo nustatyta tvarka. Remiantis 

LR Advokatūros įstatymo 7 ir 17 str. vadinti save advokatu 

gali tik specialius reikalavimus atitinkantis asmuo – tu-

rintis Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos vals-

tybės narės pilietybę, turintis teisės bakalauro arba teisės 

magistro, arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį 

(vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), ne mažes-

nį kaip 5 metų teisinio darbo (nuo kvalifikacinio laips-

nio įgijimo) stažą arba atlikęs ne trumpesnę kaip 2 metų 

advokato padėjėjo praktiką, turi būti nepriekaištingos 

reputacijos, mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, neturėti 

sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti advokato 

pareigų, turi būti išlaikęs advokato kvalifikacinį egzami-

ną, nebent asmuo turi ne mažesnį kaip 7 metų teisėjo 

stažą arba yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras 

ar habilituotas daktaras, kurį advokatu pripažįsta ir įrašo 

į advokatų sąrašą Lietuvos advokatūra, o praktikuojančiu 

advokatu – prisiekęs, apsidraudęs civilinės atsakomybės 

draudimu, pasirinkęs vieną iš veiklos formų, kurį į prak-

tikuojančių advokatų sąrašą įrašo Lietuvos advokatūra. 

Asmuo, nesantis Lietuvos advokatu, negali savęs vadinti 

Lietuvoje oficialiu profesiniu vardu „advokatu“. Tyrimo 

metu buvo nustatyta, jog Moldovoje pripažintas advoka-

tas, o Lietuvoje įrašytas į advokatų padėjėjų sąrašą, Lie-

tuvoje vadina save advokatu. Pažymėtina, kad Moldovoje 

asmenys esantys advokatais vadinami - „avocat, avoca-

tul“. Todėl manome, kad teisininkas S. T. Lietuvos viešoje 

erdvėje negali savęs vadinti Lietuvoje oficialiu profesiniu 

vardu „advokatu“. LR Advokatūros įstatymo 12 ir 13 skirs-

niai suteikia atitinkamas teises teikti teisines paslaugas 

tik Europos Sąjungos valstybių narių teisininkams, turin-

tiems savo valstybės kompetentingos institucijos suteiktą 

teisininko profesinį vardą, nurodytą Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame 

sąraše, tačiau Moldova nėra Europos Sąjungos narė. As-

muo, kuris neturi advokato vardo, o jį naudoja, gali klai-

dinti klientą dėl teikiamų paslaugų subjekto. 

***
Advokatas privalo konsultuoti, ginti klientą ar jam ats-

tovauti sąžiningai, rūpestingai ir protingai (Lietuvos 

advokatų etikos kodekso 6.6 p.). Tačiau pareiškėjas taip 

pat privalo bendradarbiauti su advokatu, teikiančiu jam 

valstybės garantuojamą teisinę pagalbą bei teikti teisinei 

pagalbai gauti reikalingą išsamią ir teisingą informaciją 

(LR Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 

4 str. 1 d. 1 p., 2 p). Pareiškėjui nebendradarbiaujant su 

advokatu ir neinformuojant apie savo poziciją byloje, 

advokato galimybės jam pagelbėti būna ribotos. LR Vy-

riausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, 

kad jei asmuo, kuriam teikiama antrinė teisinė pagalba, 

neklauso advokato patarimų ir juos ignoruoja, tai gali 

būti vertinama kaip piktnaudžiavimas valstybės garan-

tuojama teisine pagalba.

***
LR Advokatūros įstatymo 43 str. numato įstatyminį drau-

dimą advokatui dalyvauti žvalgybos ir (ar) kriminalinės 

žvalgybos veikloje. 

Drausmės komitetas atlikęs tyrimą dėl to, jog Teismas 

sankcionavo advokatei A. A. teisę dalyvauti nusikalsta-

mos veikos imitavimo veiksmuose, nors advokatė neda-

vė tokiam veiksmui sutikimo ir neprašė tokio procesinio 

veiksmo, mano, jog yra būtina Advokatūros vardu kreiptis 

į Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovą su prašymu įver-

tinti STT Klaipėdos Valdybos Operatyvinės veiklos sky-

riaus specialisto S. S. veiksmus, į LR generalinį prokurorą 

su prašymu įvertinti Klaipėdos apygardos prokuratūros 

organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus 

prokuroro V. V. veiksmus ir į Teisėjų tarybą su prašymu 

įvertinti Šilutės rajono apylinkės teismo pirmininkės A. A. 

veiksmus, kuriais be advokatės sutikimo ar prašymo ir 

net jai nežinant buvo nuspręsta, galimai pažeidžiant LR 

BPK 159 str. ir LR advokatūros įstatymo 43 str., leisti advo-

katei atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus. 

Šį teikimą Advokatų taryba patenkino. 

***
Advokato padėjėjas viešai išsakė savo pažadus dėl bylos 

sėkmės, nors tokia byla net nėra pradėta, kas galimai 

prieštarauja tinkamam advokato (advokato padėjėjo) po-

elgiui (Lietuvos advokatų etikos kodekso 6.5. p.). Advo-

katui (taip pat ir advokato padėjėjui) neetiška yra žadėti 

palankų sprendimą.

***
Remiantis Advokatų etikos kodekso 10.3. p. draudžia 

advokatui vertinant faktinius duomenis, sąmoningai aiš-

kinti juos taip, kad būtų iškreipiama objektyvioji tiesa.

***
LR CPK 18 str. numato, jog įsiteisėję teismo sprendimas, 

nutartis, įsakymas ir nutarimas yra privalomi valstybės 

ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ir pareigū-

nams, fiziniams bei juridiniams asmenims, ir turi būti 
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vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nutar-

tis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taip pat turi būti 

vykdoma, o ne ieškoma būdų, kaip išvengti piniginių lėšų, 

gaunamų iš bendrovės klientų, pervedimo į bendrovės 

sąskaitą, kurioje jos būtų areštuotos. Advokatas, žinoda-

mas apie teismo nutartį, Drausmės komiteto nuomone, 

negali padėti klientui išvengti teismo nutarties privalo-

mumo, priimdamas klientui skirtas lėšas į advokato depo-

zitinę sąskaitą ir jas išgrynindamas atiduoti klientui, taip 

išvengiant Teismo arešto. 

Viliamės, jog mūsų darbas prisidės prie advokatų korpo-

racijos tobulėjimo.
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lieTuvos aDvokaTūros 
aDvokaTų garbės 
Teismo aTaskaiTa3
 2014 m. spalIo 29 d. – 2015 m. VasarIo 1 d. 
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lieTuvos aDvokaTūros aDvokaTų garbės Teismo aTaskaiTa

2014 m. spalio 29 d. darbą pradėjo naujos sudė-

ties Advokatų garbės teismas. Pagrindinis pirmo 

susitikimo tikslas – Advokatų garbės teismo pir-

mininko ir pavaduotojo bei sekretoriaus pasky-

rimas. Jame taip pat aptartas posėdžių tvarkos 

organizavimas, jų dažnumas, veiklos perspek-

tyvos. Advokatų garbės teismo pirmininku iš-

rinktas advokatas Jonas Kairevičius, pirmininko 

pavaduotoju – advokatas Juozas Čivilis, o sekre-

toriumi – advokatas Laurynas Biekša. Priminti-

na, kad Advokatų garbės teismą sudaro penki 

nariai, vieni – iš advokatų skiriami teisingumo 

ministro, kiti – renkami Visuotiniame advokatų 

susirinkime. Jo nariu gali būti advokatas, turin-

tis ne mažesnį kaip dešimties metų advokato 

veiklos stažą. Advokatų garbės teismo įgalioji-

mų laikas – ketveri metai.

jonAs kAirevičius, aDvokaTų 
garbės Teismo pirmininkas

gimimo dAtA: 

1940 m. lapkričio 24 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi interesAi: 

1965 metais baigtos studijos Vilniaus valstybi-

nio universiteto Teisės mokslų fakultete. Nuo-

latinio akademinio darbo nedirba, tačiau skaito 

pavienes lekcijas, pranešimus konferencijose. 

Yra kelių knygų bendraautorius, rašo žurnalui 

„Lietuvos advokatūra“ ir kitiems periodiniams 

leidiniams.

profesinė kArjerA iki AdvokAto prAk-

tikos: 

baigęs 3 studijų kursus buvo paimtas dirbti į 

tuometinės Viešosios tvarkos apsaugos ministe-

rijos Tardymo valdybą tardytoju ir vyriausiuoju 

tardytoju. Studijas baigė vakariniame skyriuje. 

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje: 

baigęs studijas iš Viešosios tvarkos apsaugos 

ministerijos perėjo į advokatūrą, kur be per-

traukų dirba iki šiol. Keletui kadencijų buvo 

išrinktas į Lietuvos advokatūros savivaldos ins-

titucijas, tiek Advokatų tarybą, tiek Advokatų 

garbės teismą.

rezultAtAs, kurį ketinAmA pAsiekti šioje 

AdvokAtų gArbės teismo kAdencijoje: 

Norėčiau, kad Advokatų garbės teismas išliktų 

tikru garbės teismu, kur kalbamasi apie profe-

sijos vertybes.

juozAs čivilis, aDvokaTų 
garbės Teismo pirmininko 
pavaDuoToJas

gimimo dAtA: 

1949 m. rugpjūčio 2 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi interesAi: 

baigė VU Teisės fakultetą

profesinė kArjerA iki AdvokAto prAk-

tikos: 

dešimtmetį nuo 1969–1979 m. dirbo prokura-

tūros sistemoje: buvo raštvedys, stažuotojas, 

rajono prokuratūros tardytojas, itin svarbių 

bylų tardytojas; tuomet dešimtmetį nuo 1979 

iki 1989 m. užsiėmė laisvąja profesija žurnalis-

tika – buvo žurnalo „Mūsų gamta“ redaktorius; 

1989–1992 m. ėjo Lietuvos leidėjų asociacijos 

generalinio direktoriaus pareigas, o nuo 1992 

m. praktikuoja kaip advokatas.

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje: 

aktyvus, buvo pastebėtas ir dalyvavo savival-

doje – buvo Revizijos komisijos narys, jos pir-

mininkas, kelias kadencijas Advokatų tarybos 

narys, Advokatų tarybos pirmininko pava-

duotojas, Garbės teismo pirmininkas ir narys, 

žurnalo „Lietuvos advokatūra“ redakcinės kole-

gijos narys.

rezultAtAs, kurį ketinAmA pAsiekti šioje 

AdvokAtų gArbės teismo kAdencijoje: 

Norėtųsi, kad mūsų darbas padėtų suprasti, kaip 

advokatui dera ir kaip nedera elgtis.
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lieTuvos aDvokaTūros aDvokaTų garbės Teismo aTaskaiTa

lAurynAs biekšA, aDvo
kaTų garbės Teismo 
sekreTorius

gimimo dAtA: 

1977 m. lapkričio 15 d. 

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi 

interesAi: 

1995–2000 m. studijuota Vilniaus 

universiteto Teisės fakultete ir įgytas 

teisininko specializacijos laipsnis; 

2000–2001 m. Rygos aukštojoje tei-

sės mokykloje įgytas teisės magistro 

laipsnis (specializacija – tarptautinė 

ir ES teisė); 2003–2008 Mykolo Ro-

merio universitete įgytas daktaro 

laipsnis (akademiniai interesai  – 

žmogaus teisės ir migracijos teisė).

profesinė kArjerA iki 

AdvokAto prAktikos: 

1998 – 2000 m. LR socialinės ap-

saugos ir darbo ministerijoje dirbo 

teisininku, 2001 m. kaip teisinin-

kas darbavosi Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus draugijoje, 2002–2010 m. 

dėstė Mykolo Romerio universite-

te, nuo 2010 m. yra šio universiteto 

docentas.

profesinė pAtirtis AdvokA-

tūroje: 

2001–2004 m. advokato padėjėjas; 

nuo 2004 advokatas.

rezultAtAs, kurį ketinAmA pA-

siekti šioje AdvokAtų gArbės 

teismo kAdencijoje: 

Be bylų nagrinėjimo, kaip Advo-

katų garbės teismo sekretorius ir 

naujo Advokatų etikos kodekso 

rengimo darbo grupės narys, siek-

siu prisidėti prie su Advokatų gar-

bės teismo veikla susijusių teisės 

aktų kūrimo ir tobulinimo.

gintArAs pukAs, aDvo
kaTų garbės Teismo 
narys

gimimo dAtA: 

1950 m. rugpjūčio mėn. 12 d., Kau-

nas.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi 

interesAi: 

1968–1969 m. mokėsi Kauno Poli-

technikos institute, Radioelektronikos 

fakultete. Vilniaus universiteto Teisės 

fakultetą baigė 1974 m. 1991 m. buvo 

Komercinės teisės centro, vėliau – Tei-

sės demokratijos plėtros centro, teisi-

ninkų kvalifikacijos kėlimo – informa-

cijos įstaigos bendrasteigėjas, praktinis 

vadovas. Skaito paskaitas, pranešimus 

advokatų profesinės veiklos, profesinės 

etikos klausimais.

profesinė kArjerA iki 

AdvokAto prAktikos: 

1990–1991 m. Kauno miesto de-

putatų tarybos pirmininkas. 1991–

1992 m. LR tarptautinių ekonomi-

nių santykių ministro pavaduotojas.

profesinė pAtirtis AdvokA-

tūroje: 

1974 m. – Lietuvos advokatūra, sta-

žuotojas, 1974 m. įrašytas į Lietuvos 

advokatų sąrašą, o 1975 m. vasario 

1 d. pradėjo praktiką kaip Panevėžio 

juridinės konsultacijos advokatas; 

1976–1983 m. dirbo Panevėžio juri-

dinės konsultacijos vedėju; nuo 1983 

m. Kauno juridinės konsultacijos 

advokatas; 1993 m. įsteigė advokatų 

kontorą „Pukas ir partneriai“. Pra-

dedant nuo 1976, 1978, 1980, 1998, 

2010, 2012 m. buvo išrinktas Advo-

katų tarybos (ankščiau – Advokatų 

kolegijos prezidiumo) nariu. 1982, 

2014 m. išrinktas Advokatų Garbės 

teismo nariu. 2002 ir 2004 m. paskir-

tas Lietuvos advokatų egzaminų komi-

sijos nariu. 2000 m. paskirtas Advoka-

tų etikos kodekso, Advokatūros statuto 

ruošimo darbo grupės vadovu.

Advokatų kalbų rinkinio ben-

draautorius. Taip pat buvo paskirtas 

įvairiais advokato profesinės veiklos 

laikotarpiais Lietuvos advokatų ates-

tacinės komisijos, Advokatų kvalifi-

kacinės komisijos nariu; Advokatų 

metodinės tarybos pirmininko pava-

duotoju, Lietuvos advokatų kolegijos 

Teisminės gynybos instituto tarybos 

pirmininko pavaduotoju. 

rezultAtAs, kurį ketinAmA pA-

siekti šioje AdvokAtų gArbės 

teismo kAdencijoje: 

Advokato profesinė veikla reikalau-

ja laikytis Advokatūros įstatyme su-

formuluotų pagrindinių profesinės 

veiklos principų, advokatų praktikoje 

susiformavusių tradicijų ir papročių, 

kurių turinys atitinka bendrąsias eti-

kos ir dorovės nuostatas. Advokatų 

garbės teismo sampratoje pagrindinis 

akcentas yra ne sąvoka „teismas“, o 

sąvoka „garbės teismas“, todėl kiekvie-

name Advokatų garbės teismo procese 

turi būti siekiama supratimo, jog advo-

katai visuomet turi saugoti profesijos 

garbę ir orumą ir savo veiksmais ar 

poelgiais nediskredituoti advokato 

vardo, duotos priesaikos ir advokato 

idėjos, kad visi advokatai turi rūpintis 

visos Advokatūros prestižu, o Advoka-

tų garbės teismo taikomos drausminės 

sankcijos yra kraštutinė priemonė. 

Advokatų garbės teismo praktika turė-

tų būti viena iš prevencinių priemonių 

išvengti advokatų profesinės veiklos 

etikos pažeidimų, mažinti drausminių 

bylų skaičių.

justinAs usonis, aDvo
kaTų garbės Teismo 
narys

gimimo dAtA: 

1975 m. lapkričio 2 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi 

interesAi: 

įgyta teisininko kvalifikacija Vil-

niaus universiteto Teisės fakultete 

1998 m., tapo socialinių mokslų 

daktaras Mykolo Romerio univer-

sitete 2006 m. Domisi darbo teise, 

Kelių transporto teise, ES teise, 

skaitmeninėmis technologijomis.

profesinė kArjerA iki Advo-

kAto prAktikos: 

teisininkas, lektorius

profesinė pAtirtis AdvokA-

tūroje: 

konsultavimas, sutartys, bylos, me-

diacija.

rezultAtAs, kurį ketinAmA 

pAsiekti šioje AdvokAtų gAr-

bės teismo kAdencijoje: 

nagrinėti bylas ir parengti spren-

dimų bei geros praktikos sąvadą, 

kuris būtų publikuotas Lietuvos 

advokatūros interneto svetainėje. 

Kuo daugiau advokatų susipažins 

su dažniausiai kolegų daromomis 

klaidomis, tuo mažiau bylų bus 

Advokatų garbės teisme.
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Advokatų garbės teismo pirmininkas jonas 
kairevičius
Visuotinis advokatų susirinkimas 2014 m. gegužės 16 d. 

išrinko tris Advokatų garbės teismo narius – advokatus 

Joną Kairevičių, Juozą Čivilį, Gintarą Puką, kitus du Advo-

katų garbės teismo narius – advokatus Lauryną Biekšą ir 

Justiną Usonį 2014 m. spalio mėn. 20 d. įsakymu skyrė 

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras. Po 2014 m. 

gegužės 16 d. vykusio Advokatų visuotinio susirinkimo: 

•	 Advokatų garbės teismas gavo 26 drausmės bylas;

•	 įvyko 3 Advokatų garbės teismo posėdžiai;

•	 Advokatų garbės teismas išnagrinėjo 7 drausmės by-

las;

•	 Devyniolikos advokatų drausmės bylos bus nagrinė-

jamos artimiausiuose Advokatų garbės teismo posė-

džiuose.

Per ataskaitinį laikotarpį iki šios ataskaitos pateikimo 

Advokatų garbės teismo išnagrinėtose drausmės bylose 

priimti sprendimai:

Advokatų drausmės bylose:

•	 pareikšta pastaba – 2 sprendimai; 

•	 pareikštas papeikimas – 1 sprendimas; 

•	 nuspręsta drausminės nuobaudos neskirti ir apsiriboti 

bylos svarstymu – 4 sprendimai; 

Dalis advokatų drausmės bylų buvo iškeltos dėl advokatų 

neatidumo, dėl nebendradarbiavimo su advokatūros or-

ganais, kuris dažniausia pasireiškia tuo, jog advokatūros 

organui prašant paaiškinti aplinkybes, susijusias su advo-

kato profesine veikla, advokatas nepateikia paaiškinimo. 

Lietuvos advokatų etikos kodeksas įtvirtina, kad advoka-

tas privalo vykdyti advokatūros organų sprendimus ar 

nutarimus, kviečiamas laiku atvykti ir bendradarbiauti. 

Apie tai, kad negali įvykdyti advokatūros organų sprendi-

mų ar nutarimų arba atvykti, advokatas privalo nedelsda-

mas informuoti ir paaiškinti nevykdymo ar neatvykimo 

priežastis (kodekso 12.3 p.). Jeigu advokatūros organas 

(jo vadovas) kreipiasi į advokatą kokiu nors klausimu ar 

prašo paaiškinti aplinkybes, susijusias su advokato profe-

sine veikla, advokatas privalo per rašte nurodytą terminą 

pateikti paaiškinimą (kodekso 12.4 p.).

Advokatų garbės teismas iš gautų drausmės bylų 

pastebi, kad reikia advokatams priminti, jog sistemingai 

laiku mokėti įmokų advokatūros bendriems reikalams, 

apsidrausti ir pateikti draudimo polisą ir sveikatos pažy-

mėjimą yra advokato įstatyminė pareiga: 

•	 LR Advokatūros įstatymo 20 str. nuostatos įpareigoja 

advokatą drausti privalomuoju draudimu advokato 

profesinę civilinę atsakomybę už vykdant advokato 

veiklą fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą 

žalą, viršijančią 1 tūkst. litų. 

•	 Be to, LR Advokatūros įstatymo 20 str. nuostatos įpa-

reigoja advokatą, įrašytą į Lietuvos praktikuojančių 

advokatų sąrašą, per dešimt dienų nuo draudimo su-

tarties sudarymo pateikti Lietuvos advokatūrai advo-

kato profesinės civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo liudijimo (poliso) kopiją. Reikalavimas 

advokatui apdrausti savo profesinę civilinę atsakomy-

bę yra įtvirtintas ir Lietuvos advokatų etikos kodekso 

9.1 p. 

•	 LR advokatūros įstatymo 7 str. 7 d. numato, jog advo-

katu gali dirbti asmuo, neturintis sveikatos sutrikimų, 

dėl kurių negalėtų atlikti advokato pareigų. Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2004 m. liepos 16 

d. įsakymu Nr. V- 556/1 R-l81 patvirtintų „Pareiškėjų, 

advokatų ir advokatų padėjėjų sveikatos būklės rei-

kalavimų ir sveikatos būklės tikrinimo taisyklių“ 2 p. 

įpareigoja advokatą kas penkerius metus pasitikrinti 

sveikatos būklę ir pateikti Lietuvos advokatūrai 

nustatytos formos (F046/a) medicininį pažymėjimą. 

•	 Advokatų profesinės etikos kodekso 12.3 p. įpareigoja 

advokatą vykdyti advokatūros organų sprendimus ar 

nutarimus. Tuo tarpu Lietuvos advokatūros įstatų 26.1 

p. yra įtvirtinta nuostata, kad advokatai ir advokatų 

padėjėjai kas mėnesį Lietuvos advokatūrai moka 2007 

m. balandžio 20 d. Visuotinio advokatų susirinkimo 

nustatyto dydžio įmoką, sudarančią 100 litų (28,96 

eurų) per mėnesį, kuriuos privalo mokėti kiekvienas 

advokatas, nepriklausantis advokatų grupei, kurie vi-

siškai ar iš dalies yra atleisti nuo šio mokesčio.

Advokatų garbės teismas pastebi, kad advokatai, kuriems 

buvo iškeltos drausmės bylos, neatsižvelgia į jau ankstes-

nės Advokatų garbės teismo kadencijos paviešintą prakti-

ką, nes profesinės veiklos ir etikos pažeidimų tendencijos 

nekinta, o advokatų drausmės bylų kiekis Advokatų gar-

bės teisme kasmet didėja. Advokatai dažniausiai nepaiso 

konfidencialumo pareigos, kuri iš esmės yra neterminuo-

ta, nepaiso interesų konflikto veikdami prieš savo esamus 

ar buvusius klientus, elgiasi neprofesionaliai, nesąžinin-

gai ar neetiškai santykiuose su klientais, teismais ar Lie-

tuvos advokatūros organais. 

Vertinant interesų konflikto vengimo principo pa-

žeidimą, Advokatų garbės teismas atsižvelgė į tai, kad 

advokatas pripažino suklydęs, nuoširdžiai gailėjosi, pa-

žadėjo ateityje šios klaidos nebekartoti bei atsiprašė ir su-

sitaikė su pareiškėja (buvusia advokato kliente). Tačiau 

Advokatų garbės teismas pažymi, kad advokato klientas 

visuomet turi būti tikras, kad jo advokatui patikėta konfi-

lieTuvos aDvokaTūros aDvokaTų garbės Teismo aTaskaiTa
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denciali informacija niekuomet ir jokiomis aplinkybėmis 

nebus tiesiogiai ar netiesiogiai panaudota prieš jį ar prie-

šingai jo interesams. 

Kitoje drausmės byloje dėl interesų konflikto, advoka-

tas Garbės teisme nurodė, kad sutinka, jog jo atstovavi-

mas prieš buvusį klientą UAB „X“ kelia interesų konflikto 

pavojų. Advokatas informavo, kad UAB „X“ faktiškai tei-

sines paslaugas jis yra nustojęs teikti dar 2008 m. spalio 

21 d., o UAB „X“ civilinis ieškinys prieš kitą jo klientą I. V. 

pateiktas tik 2012 m. gegužės 18 d., be to, šiuo metu advo-

katas yra nutraukęs I. V. atstovavimą prieš UAB „X“. Advo-

katas apgailestauja dėl susidariusios situacijos ir prašo į 

tai atsižvelgti. 

Advokatų garbės teismas konstatavo, kad advokatas 

pažeidė Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 

str. 1 d. 1 ir 2 p., 5 str. 1 d. 5 p., Lietuvos advokatų eti-

kos kodekso 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 ir 6.6 punktų reikalavimus. 

Teismas pritaria išsamiam faktinių aplinkybių išdėsty-

mui ir advokato padarytų pažeidimų įvertinimui Lie-

tuvos advokatūros Advokatų tarybos 2014 m. kovo 13 

d. sprendime. Taip pat teismas pažymi, kad Advokatų 

etikos kodeksas numato, jog advokatas turi nustoti veikti 

klientų vardu ne tik esant realiam interesų konfliktui, 

bet ir tada, kai kyla pavojus, kad bus pažeistas konfiden-

cialumas ar advokato nepriklausomumas. Iš drausmės 

byloje esančių duomenų matyti, kad advokatas turėjo 

įvertinti tai, kad jis UAB „X“ atstovavo būtent tada, kai 

UAB „X“ direktoriumi buvo I. V., ir todėl advokatas turėjo 

atsisakyti atstovauti I. V. civilinėje byloje, kurioje prieš 

I. V., kaip prieš buvusį direktorių, buvo paduotas UAB „X“ 

ieškinys dėl žalos atlyginimo. 

Priimant sprendimą, atsižvelgta į tai, kad interesų 

konflikto situacija yra vienas iš rimčiausių advokato eti-

kos pažeidimų, bet kartu atsižvelgta į painias faktines 

aplinkybes, trukdžiusias advokatui laiku tinkamai įver-

tinti situaciją, ir į tai, kad advokatas pats nutraukė I. V. 

atstovavimą prieš UAB „X“ bei apgailestauja dėl susida-

riusios situacijos.

Nagrinėjant advokato nepriklausomumo princi-

po pažeidimą, Advokatų garbės teismas konstatavo, kad 

vienas iš advokatų veiklos principų yra advokato veiklos 

laisvė ir nepriklausomumas (Advokatūros įstatymo 5 str. 

1 p.). Dėl to kiekvienas advokatas privalo saugoti savo ne-

priklausomumą taip, kad ne tik klientas, bet ir kiti proce-

so dalyviai neabejotų, jog advokatas yra nepriklausomas 

nuo bet kokių trečiųjų asmenų, t. y. advokatas teikdamas 

teisines paslaugas konkrečiam klientui neturi ir negali 

būti suvaržytas sutartimis ne su klientu ir negali tokių 

sutarčių pagrindu perduoti savo dalį įstatymu advokatui 

deleguotų funkcijų perleisti sutarties šalims. Advokatas 

negali turėti darbo santykiams būdingų santykių nė su 

vienu iš savo klientų. Advokatas taip pat negali savo tu-

rimų įstatyminių advokato įgalinimų suteikti ne advo-

katui ir ne advokato padėjėjui. Advokatė savo veiksmais 

iš esmės pažeidė advokato nepriklausomumo principus. 

Nagrinėjant drausmės bylą, Advokatų garbės teismas 

įvertino aplinkybę, jog iš pareiškėjo VšĮ poliklinika pa-

teiktų dokumentų matyti, jog UAB „Y“ ir advokatės vardu 

bei pateikiant 2013 m. kovo 18 d. atstovavimo sutartį po-

liklinikos buvo prašoma pateikti duomenis apie asmenį, 

tačiau šioje atstovavimo sutartyje nurodyta, kad advokatė 

veikia ir atstovauja UAB „Y“ 2012 m. vasario 9 d. teisinio 

aptarnavimo (teisinių paslaugų teikimo) sutarties pa-

grindu. Iš advokatės paaiškinimų bei Tyrimo medžiagoje 

esančių dokumentų matyti, kad nuo 2013 m. kovo 18 d. 

sudaryta 2012 m. vasario 9 d. teisinio aptarnavimo (teisi-

nių paslaugų teikimo) sutartis buvo nutraukta. Šių aplin-

kybių visetas leidžia, Advokatų garbės teismo nuomone, 

daryti išvadą, jog bet kuriuo atveju 2013 m. rugpjūčio 18 

d. atstovavimo sutartis, kurią atsiuntė VšĮ poliklinika, 

negalėjo būti su advokate sudaryta 2012 m. vasario 9 d. 

teisinio aptarnavimo (teisinių paslaugų teikimo) sutarties 

pagrindu, kadangi minėta sutartis tuo metu nebeegzista-

vo, taigi ši aplinkybė turi esminės reikšmės konstatuojant 

advokatės kaltės laipsnį. 

Pažymėtina, kad priimdamas sprendimą, teismas at-

sižvelgia į advokatės kaltės laipsnį, pažeidimo pobūdį, jo 

padarymo aplinkybes ir padarinius. Bylos nagrinėjimo 

metu advokatės aiškinimas buvo nuoširdus, o tai rodė, 

kad ji suprato savo kaltę ir gailisi.

Dėl Advokatų etikos kodekso 1.2 ir 1.3 punktų pažeidimo, 

Advokatų garbės teismas konstatavo, jog advokatė pažei-

dė Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 str. 1 d. 

1 ir 2 p. bei Lietuvos advokatų etikos kodekso 1.2 ir 1.3 p. 

reikalavimus. Advokatės 2013 m. gruodžio 2 d prašymas 

pareiškėjos darbovietės direktorei (nurodant uždaruose 

teismo posėdžiuose nagrinėjamos bylos šalis, pobūdį ir 

liudytoją) neatitiko etiško advokato elgesio civiliniame 

procese. Priimant sprendimą, atsižvelgta į advokatės kal-

tės laipsnį, pažeidimų pobūdį, jų padarymo aplinkybes ir 

padarinius. Posėdžio metu advokatė pripažino, kad pasi-

rinko netinkamą būdą siekti greito civilinio proceso bylos 

nagrinėjimo, ir tai supratusi toliau neatvykusio liudytojo 

dalyvavimo teismo posėdyje klausimus sprendė tik civi-

linio proceso sureguliuotu būdu. 

Nagrinėjant kitą advokato drausmės bylą dėl Advo-

katų etikos kodekso 1.1, 1.2 ir 1.3 punktų pažeidimo 

Advokatų garbės teismas pasisakė keliais aspektais:

dėl Asmens teisės turėti AdvokAtą ir įslAp-
tintos medžiAgos nAudojimo 
Pirmiausia, pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 

laisvių apsaugos konvencijos 6 str. asmuo privalo turėti 

pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai 
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ir gintis pats ar padedamas savo paties pasirinkto gynėjo. 

Pagal 1990 m. Jungtinių Tautų Organizacijos patvirtintus 

pagrindinius teisininko vaidmens principus joks teismas 

ar institucija, kuriems nagrinėjant bylą asmeniui yra pri-

pažinta teisė turėti advokatą, negali atsisakyti pripažinti 

advokato teisės ginti savo klientą nagrinėjamoje byloje. 

Kompetentingos institucijos privalo leisti advokatui laiku 

susipažinti su atitinkama savo turima ar kontroliuojama 

informacija, bylomis ir dokumentais, kad advokatas galė-

tų savo klientui suteikti veiksmingą teisinę pagalbą. Tokia 

galimybė turėtų būti suteikiama kuo anksčiau.

Europos bendrijos teisininkų elgesio kodekso 2.1. tai-

syklė nustato, jog advokato pareigos reikalauja visiško jo 

nepriklausomumo nuo bet kokios įtakos, ypatingai kai ji 

gali atsirasti dėl asmeninių interesų ar išorinio spaudimo. 

Nepriklausomybė yra būtina tiek neginčytinuose klausi-

muose, tiek ir teismo procese.

Pagal LR advokatūros įstatymo 4 str. 2 d. kiekvienas 

asmuo įstatymų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti 

advokatą, kuris patartų, jam atstovautų ar gintų jo inte-

resus. Nei tarptautiniai teisės aktai, nei Advokatūros įsta-

tymas nenumato, kad asmuo privalo pasirinkti valstybi-

nės valdžios subjekto leidžiamą advokatą, arba advokatas 

turi teisę ginti asmenį, jam atstovauti tik pagal valstybi-

nės valdžios subjekto leidimą. Pažymėtina, kad advokatas 

pagal Advokatūros įstatymo 19 str. yra prisiekęs saugoti 

profesines paslaptis.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2007 m. bir-

želio 26 d. sprendime, priimtame byloje C-305/05, yra 

pasisakęs, kad advokato profesinės paslapties principas 

išplaukia iš asmens teisės į teisingą jo bylos nagrinėjimą; 

kad advokatas negalėtų tinkamai atlikti savo kliento kon-

sultavimo, gynybos ir atstovavimo funkcijų, o iš pastarojo 

dėl to būtų atimtos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 

laisvių apsaugos konvencijos 6 str. numatytos teisės, jei 

advokatas teisminio proceso ar pasiruošimo jam metu 

būtų įpareigotas bendradarbiauti su viešosios valdžios 

institucijomis. 

dėl AdvokAto teisių ir pAreigų  
AtstovAuti mAsto 
Administraciniame procese atstovu gali būti kiekvienas 

asmuo, pateikęs įgaliojimą, suteiktą įstatymų nustatyta 

tvarka (ABTĮ 49 str.). Įgaliotais atstovais (pagal pavedi-

mą) teisme paprastai būna advokatai (ABTĮ 49 str. 3 d.). 

Administracinis teismas neturi teisės prieš bylos šalies 

valią nurodyti, kas turi būti šalies atstovu byloje ir įsi-

terpti į vidinius atstovo ir atstovaujamojo teisinius santy-

kius. Svarbu tik tai, kad subjektas pagal įstatymą galėtų 

būti atstovu procese ir kad jo įgalinimai atstovauti būtų 

tinkamai įforminami (2008 m. balandžio 17 d. išplėsti-

nės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. 

A442-330/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo biuletenis Nr. 14).

Atstovo pagal pavedimą įgaliojimas vesti teisme bylą 

suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus 

procesinius veiksmus, išskyrus ABTĮ 50 str. 2 dalies 1–8 

punktuose numatytus veiksmus. Įgaliojimas atlikti kie-

kvieną šių veiksmų turi būti specialiai aptartas atstovo 

įgaliojime (ABTĮ 50 str. 3 d.). Pastebėtina, kad šiuo aspek-

tu ABTĮ nuostatos skiriasi nuo Civilinio proceso kodekso 

normų, pagal kurias įgaliojimas atstovauti teisme sutei-

kia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus pro-

cesinius veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime 

(CPK 59 str.). Pagal Vyriausiojo administracinio teismo 

praktiką, aiškinančią ABTĮ 50 str. 2 d. nuostatas, pateikta-

me įgaliojime turi būti konkrečiai įvardinta atstovo teisė 

vesti bylą (atstovauti) teisme. 

Advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei 

jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutar-

timi ar jos išrašu. Tuo atveju, kai yra teikiama valstybės 

garantuojama teisinė pagalba, advokato teises ir pareigas 

bei jų mastą patvirtina Valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos įstatyme nurodyti dokumentai (CPK 57 str. 3 d.). 

Atstovavimo sutarties su advokatu sudarymas yra veiks-

mas, susijęs su pavedimo atstovauti teisme vykdymu, šis 

veiksmas atitinka atstovaujamojo interesus ir procesinės 

teisės atstovavimo instituto tikslus, nes juo siekiama už-

tikrinti kvalifikuotą ir tinkamą atstovavimą. Tiek teisės 

doktrinoje, tiek teismų praktikoje galioja principas „tas, 

kas veikia per kitą, veikia pats“ (lot. – qui fact per alium, 

facit per se). Tai reiškia, kad asmuo  pagal įstatymą turin-

tis atitinkamas teises ir  pareigas, jas visiškai ar iš dalies  

įgyvendinti gali pavesti  jam atstovaujančiam advokatui. 

Atstovavimo sutartyje esantis įrašas apie tai, kad advo-

katui pavedama atstovauti kliento interesams visų ins-

tancijų teismuose, reiškia, kad byloje atstovui suteikiama 

teisė atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiks-

mus, išskyrus tuos veiksmus, kurie pagal CPK 59 str. 2 dalį 

atstovavimo sutartyje turi būti aptarti atskirai (Lietuvos 

Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų ko-

legijos 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartis, priimta civilinėje 

byloje V. A. S. v. notarė J. D., bylos Nr. 3K-3-357/2010).

dėl AdvokAto veiklos vertinimo profesi-
nės etikos požiūriu
Advokatas pagal sutartį su užsienio klientais atlikdamas 

Advokatūros įstatyme apibrėžtas profesines pareigas ir 

kartu jiems teikdamas asmeninio pobūdžio paslaugas – 

savo bute užsieniečiams leisdamas deklaruoti gyvena-

mąją bei verslo vietą turėjo suvokti, jog, pirmiausia, tai 

prieštarauja advokato veiklos nepriklausomumo princi-

pui, nes tokie santykiai sudaro prielaidas rastis asmeni-

niams interesams ar išoriniam spaudimui. Kartu advo-
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katas turėjo suvokti, kad tokiems užsienio klientams nėra 

užtikrinamos realios ir tinkamos gyvenimo bei jų įmonės 

veiklos sąlygos, valstybės registruose esantys duomenys 

neatspindi tikrosios padėties, ir atitinkamos valstybės ins-

titucijos neturi tikrų duomenų apie užsieniečių gyvena-

mąją vietą, neturi galimybės patikrinti, kur veikia jų įmo-

nė, kokia realia veikla užsiima. Advokatų garbės teismas, 

susipažinęs su advokato drausmės bylos medžiaga, yra 

tos nuomonės, kad advokato nurodytos aplinkybės bei iš-

dėstyti argumentai nepaneigia Advokatų tarybos išvadų 

apie Advokatų etikos kodekso reikalavimų pažeidimą.

Advokatų garbės teismas parinkdamas nuobaudos 

rūšį atsižvelgia į advokato etikos reikalavimų pažeidi-

mo metu buvusias teisinio reguliavimo spragas, kurioms 

esant formaliai advokatas teisines paslaugas užsienie-

čiams teikė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 

ir kitų norminių aktų rėmuose. Lietuvos Respublikos Sei-

mas teisinio reguliavimo spragas pašalino 2014 m. bir-

želio 26 d. įstatymu Nr. XII-965, kuris įsigaliojo nuo 2014 

m. lapkričio 1 d. ir nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojančiu 

2014 m. spalio 7 d. įstatymu Nr. XII-1193.

Baigiant pažymėtina, jog kiekvienoje drausmės byloje 

Advokatų garbės teismas siekė ir sieks reikiamu atveju ne 

tiek nubausti atskirą advokatą, kiek jam priminti pareigą 

savo profesinėje veikloje ir elgsenoje vadovautis ne siau-

rais asmeniniais ar kliento interesais, bet visur ir visuo-

met atminti advokato pagrindines priedermes teisinėje 

sistemoje ir savo poelgiu visur ir visuomet saugoti visos 

advokatų bendruomenės orumo ir garbės principus bei 

papročius. Tikimės, kad mūsų darbas yra paskata visos 

advokatūros tobulėjimui, moralės ir dorovės tradicijų bei 

bendrųjų teisės principų saugojimui.
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finansinių  
aTaskaiTų rinkinys4 2014 m. sausIo 1 d. – 2014 m. gruodžIo 31 d. 
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4.1 2014 m. paJamų – išlaiDų sąmaTos vykDymas

2014 m. pajamų-išlaidų sąmatos įvykdymas          (litais)

Patvirtinta Įvykdyta Įvykdymo %

Pinigų likutis 2014 m. sausio 1 d. 904947,05    

Pajamos:

1. Mėnesinės įmokos 2550000,00 2724140,04 106,8

2. Stojamasis mokestis 160000,00 165600,00 103,5

3. Gauta parama ir kitas tikslinis finansavimas 50000,00 65642,64 131,3

4. Advokatų egzaminai 40000,00 63600,00 159,0

5. Advokatų ir jų padėjėjų mokymai 60000,00 198383,00 330,6

6. Palūkanos ir kitos komercinės veiklos pajamos 7000,00 23735,67 339,1

Iš viso: 2867000,00 3241101,35 113,0

Balansas: 3771947,05 4146048,40  

Išlaidos:

1. Paslaugos pagal teisinių paslaugų sutartis 200000,00 180331,47 90,2

     Su darbo santykais susijusios išmokos, iš jų (2+3) 1360000,00 1351666,17 99,4

2. Darbuotojų darbo užmokestis ir premijos 980000,00 1020522,44 104,1

3. Socialinis draudimas ir įmokos į garantinį fondą 380000,00 331143,73 87,1

4. Darbuotojų mokymo ir papildomas sveikatos draudimas 0,00 0,00

5. Tarnybinės komandiruotės 100000,00 81375,21 81,4

6. Advokatų egzaminų organizavimas 70000,00 43076,92 61,5

7. Advokatų ir advokatų padėjėjų mokymų organizavimas 100000,00 105907,58 105,9

8. Leidybos išlaidos 35000,00 20012,1 57,2

9. Patalpų eksploatavimas ir remontas 50000,00 62768,14 125,5

10. Biuro išlaidos (kanceliarinės, ryšių, pašto, prenumeratos ir kt.) 160000,00 151273,99 94,5

11. Ilgalaikio turto įsigijimas 60000,00 30171,55 50,3

12. Transporto išlaikymas 35000,00 18754,3 53,6

13. Informacinių technologijų tobulinimas ir aptarnavimas 30000,00 19907,22 66,4

14. Parama ir pašalpos 150000,00 149241,54 99,5

15. Nario mokestis tarptautinėms organizacijoms 50000,00 43391,48 86,8

16. Visuotinio advokatų susirinkimo organizavimas 250000,00 229500,76 91,8

17. Konferencijų ir kitų renginių organizavimas 50000,00 54946,01 109,9

18. Reprezentacija 20000,00 19911,09 99,6

19. Kitos išlaidos                                                                             140000,00 139913,36 99,9

Iš viso: 2860000,00 2702148,89 94,5

Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje: 911947,05 1443899,51  

Balansas: 3771947,05 4146048,40  
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4.2 balansas pagal 2014 m. gruoDžio 31 D. Duomenis
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4.3 veiklos rezulTaTų aTaskaiTa pagal 2014 m.  
gruoDžio 31 D. Duomenis
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4.4 aDvokaTų Tarybos 2014 m. finansinės  
veiklos aTaskaiTa (apyskaiTa)
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4.5 2014 m. finansinės aTskaiTomybės aiškinamasis rašTas
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4.6 auDiTo išvaDa
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reviziJos  
komisiJos aTaskaiTa
 2015 m. VasarIo 17 d. 5
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reviziJos komisiJa

aDvokaTė  
dAivA jurevičienė

gimimo dAtA: 
1969 m. gegužės 12 d.

profesinė kArjerA iki AdvokAto 
prAktikos: 
1989–2000 m. buvo teismo antstolė ants-

tolių kontoroje prie Kauno miesto apylin-

kės teismo

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje: 
2000–2001 m. advokato padėjėja, Kauno 

advokatų kontoroje (vadovas advokatas 

Algimantas Palijanskas). 

Nuo 2001 m liepos mėn. įrašyta į Prakti-

kuojančių advokatų sąrašą.

aDvokaTas  
henrikAs celencevičius

gimimo dAtA: 
1977 m. lapkričio 5 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi intere-
sAi: 
Vilniaus universitete įgijo 2002 m. teisės 

magistro laipsnį, 2008 m. verslo vadybos 

magistro kvalifikacinį laipsnį. 2013 m. 

Londono Karališkajame koledže (King‘s 

College London) įgijo ES konkurencijos 

teisės magistro laipsnį. 2014 m. baigė Eu-

ropos Tarybos Žmogaus teisių švietimo 

teisės profesionalams programos (HELP) 

nuotolinius mokymus.

profesinė kArjerA iki AdvokAto 
prAktikos: 
dirbo teisės patarėju (juristu) didelėse 

Lietuvos įmonėse.

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje: 
2004–2012 m. advokato padėjėjas, vėliau 

advokatas advokatų kontoroje (vėliau 

advokatų profesinė bendrija) „Motieka 

ir Audzevičius“. Nuo 2012 m. ir dabar 

praktikuoja asocijuotu advokatu Vilniaus 

advokatų kontoroje SPES.

rezultAtAs, kurį ketinAmA pAsiekti 
šių metų veikloje:
prisidėti prie advokatūros funkcijų 

įgyvendinimo ir veiklos, kuri atitiktų 

advokatų bendruomenės lūkesčius.

aDvokaTas  
vAldemArAs bužinskAs

gimimo dAtA: 
1958 m. lapkričio 20 d.

išsilAvinimAs, AkAdeminiAi intere-
sAi: 
1982 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės 

fakultetą.

profesinė kArjerA iki AdvokAto 
prAktikos: 
1982–1983 m. dirbo Kaliningrado srities 

Černiachovsko karinėje prokuratūroje 

tardytoju. 1983–1984 m. Pabaltijo apygar-

dos karinės prokuratūros Tardymo valdy-

boje – tardytoju. 1984–1989 m. VSK vyr. 

tardytoju. 1989–1993 m. dirbo bendroje 

Lietuvos-Italijos įmonėje AMBRA juris-

konsulto, vėliau generalinio direktoriaus 

pareigose. 1994 m. dirbo Investicinės ak-

cinės bendrovės Juridinio departamento 

direktoriumi, 1994–1995 m. Komercinia-

me banke „Lietuvos verslas“ dirbo depar-

tamento direktoriumi.

profesinė pAtirtis AdvokAtūroje: 
1995–1996 m. atliko advokato padėjėjo 

praktiką. Nuo 1996 m. rugsėjo mėn. įra-

šytas į Praktikuojančių advokatų sąrašą. 

2002–2005 m., 2009–2013 m. ir 2013– iki 

dabar Revizijos komisijos narys, nuo 2013 

m. – Revizijos komisijos pirmininkas.

rezultAtAs, kurį ketinAmA pAsiekti  
šių metų veikloje: 
Aiškus Lietuvos advokatūros turto valdy-

mo ir apskaitos reglamentavimas.
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reviziJos komisiJos aTaskaiTa
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141visuotinio AdvokAtų susirinkimo sprendimAi (projektAi)

visuoTinio aDvokaTų 
susirinkimo sprenDimai 
(proJekTai)6
 2015 m. KoVo 20 d. 
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6.1 Dėl lieTuvos aDvokaTūros paJamų – išlaiDų  
sąmaTos 2015 meTams paTvirTinimo



143

6.2 visuoTinio aDvokaTų susirinkimo sprenDimo „Dėl 
lieTuvos aDvokaTūros paJamų – išlaiDų sąmaTos 2015 
meTams paTvirTinimo“ aiškinamasis rašTas

visuotinio AdvokAtų susirinkimo sprendimAi (projektAi)
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145visuotinio AdvokAtų susirinkimo sprendimAi (projektAi)
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6.3 Dėl įmokų, mokesčių, pašalpų ir kiTų  
mokėJimų perskaičiavimo eurais
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6.4 Dėl 2013 m. balanDžio 12 D. visuoTinio aDvokaTų 
susirinkimo sprenDimo „Dėl aDvokaTų bei aDvokaTų 
paDėJėJų įmokų“ pakeiTimo

visuotinio AdvokAtų susirinkimo sprendimAi (projektAi)
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6.5 visuoTinio aDvokaTų susirinkimo sprenDimo „Dėl 
nauJų lieTuvos aDvokaTūros funkciJų vykDymo“ 
proJekTo aiškinamasis rašTas
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6.6 Dėl nauJų lieTuvos aDvokaTūros  
funkciJų vykDymo

visuotinio AdvokAtų susirinkimo sprendimAi (projektAi)
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