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Visuotinis. advokatų. susirinkimas. 2011. m.. balandžio. 22. d.. iš-

rinko. tris. Advokatų. garbės. teismo. narius. (Mindaugą. Kukaitį,.

Zenoną.Naus,.Edmundą.Budvytį),.kitus.du.Advokatų.garbės.

teismo.narius.(Robertą.Ivanauską.ir.Algirdą.Matuizą).2011.m..

liepos.20.ir.28.d..įsakymais.skyrė.Lietuvos.Respublikos.teisin-

gumo.ministras..Garbės.teismo.nariai.2011.m..pirmame.Advo-

katų. garbės. teismo. posėdyje. pirmininku. išrinko. advokatą.

Mindaugą.Kukaitį,.pirmininko.pavaduotoju.–.advokatą.Zeno-

ną.Naus,.sekretoriumi.–.advokatą.Edmundą.Budvytį..

Po 2012 m. balandžio 20 d. vykusio visuotinio advokatų 
susirinkimo: 

• Advokatų.garbės.teismas.gavo.113.drausmės.bylų,.iš.jų.84.

bylos,. iškeltos. dėl. įmokų. bendriems. advokatūros. reika-

lams.nemokėjimo,.advokato.profesinės.civilinės.atsako-

mybės.privalomojo.draudimo.poliso.ir.(ar).sveikatos.pa-

žymos.nepateikimo,.buvo.perduotos.dar.iš.praeitų.metų;.

• Įvyko.10.Advokatų.garbės.teismo.posėdžių;

• Advokatų.garbės.teismas.išnagrinėjo.107.(84.iš.jų.iškel-

tos. dėl. įmokų. bendriems. advokatūros. reikalams. ne-

mokėjimo,. advokato. profesinės. civilinės. atsakomybės.

privalomojo.draudimo.poliso.ir.(ar).sveikatos.pažymos.

nepateikimo).drausmės.bylas;

• Vieno. advokato. drausmės. byla. sustabdyta. nuo. 2009-

04-09,.kol.nebus.priimtas.procesinis.sprendimas.ikiteis-

minio.tyrimo.byloje;.

• Vienos.advokatės.drausmės.byla.sustabdyta.nuo.2013-

03-21,.kol.nebus.priimtas.procesinis.sprendimas.dėl.ga-

limo.ikiteisminio.tyrimo.byloje;

• Vieno. advokato. drausmės. byla. sustabdyta,. kol. Advo-

katų.tarybos.sprendimu.advokatas.laikinai.išbrauktas.iš.

Praktikuojančių.advokatų.sąrašo;

• Vieno. advokato. ir. vieno. advokato. padėjėjo. drausmės.

bylos.nagrinėjimai.buvo.atnaujinti.išnykus.aplinkybėms,.

dėl.kurių.jos.buvo.sustabdytos.(dėl.pareikštų.įtarimų.jų.

profesinė.veikla.buvo.sustabdyta.ir.pasibaigus.baudžia-

majai.bylai.profesinė.veikla.atnaujinta);.

• Vienos.advokato.padėjėjos.drausmės.byla.palikta.nena-

grinėta,.nes.advokato.padėjėja.iki.Advokatų.garbės.teis-

mo.posėdžio.buvo.išbraukta.iš.Advokatų.padėjėjų.sąrašo;.

• Keturių. advokatų. drausmės. bylos. paliktos. nenagrinė-

tos,.nes.advokatai.iki.Advokatų.garbės.teismo.posėdžio.

buvo.išbraukti.iš.Praktikuojančių.advokatų.sąrašo;.

• Keturių.advokatų.drausmės.bylos.buvo.sujungtos.su.kito-

mis.jiems.iškeltomis.drausmės.bylomis.ir.nagrinėtos.kartu;.

• Dviejų.advokatų. ir.vieno.advokato.padėjėjo.drausmės.

bylos. bus. nagrinėjamos. artimiausiuose. Advokatų. gar-

bės.teismo.posėdžiuose;

• Vieno.advokato.sprendimo.paskelbimas.atidėtas.kitam.

Advokatų.garbės.teismo.posėdžiui.

Per.ataskaitinį.laikotarpį.iki.šios.ataskaitos.pateikimo.Advokatų.

garbės. teismo. išnagrinėtose.drausmės.bylose.priimti.spren-

dimai:

1. Advokatų drausmės bylose:

• Pripažintas. negaliojančiu. Lietuvos. advokatūros. sprendi-

mas.pripažinti.asmenį.advokatu.–.1.sprendimas.(buvo.su-

jungtos.dvi.to.paties.advokato.drausmės.bylos);.

• Pareikšta.pastaba.–.30.sprendimų;.

• Pareikštas.papeikimas.–.17.sprendimų;.

• Pareikštas.viešai.skelbiamas.papeikimas.–.16.sprendimų;

• Nuspręsta.drausminės.nuobaudos.neskirti.ir.apsiriboti.by-

los.svarstymu.–.31.sprendimas;.

• Nuspręsta.drausminės.nuobaudos.neskirti.suėjus.drausmi-

nės.atsakomybės.taikymo.senačiai.–.1.sprendimas;

• Nuspręsta. drausminės. nuobaudos. neskirti. nesant. draus-

minės.atsakomybės.taikymo.pagrindo.–.1.sprendimas..

2. Advokato padėjėjų drausmės bylose:

• Išbraukimas.iš.Advokatų.padėjėjų.sąrašo–.1.sprendimas;

• Nuspręsta.drausminės.nuobaudos.neskirti.ir.apsiriboti.by-

los.svarstymu.–.1.sprendimas.

• Per.ataskaitinį.laikotarpį.Vilniaus.apygardos.teismui.pateik-

ti.4.advokatų.ir.1.advokato.padėjėjo.skundai.dėl.Advoka-

tų.garbės. teismo.spendimų.drausmės.bylose..Viena.byla.

2013-02-08. teismo.nutartimi.nutraukta,.dvi.bylos.dar.ne-

išnagrinėtos.apeliacinės.instancijos.teisme.ir.dvi.bylos.dar.

neišnagrinėtos.pirmosios. instancijos. teisme..Vienas.skun-

das. buvo. gautas. juridiniam. asmeniui. pateikus. ieškinį. dėl.

2012-04-20.Advokatų.garbės.teismo.ataskaitos.su.prašymu.

pripažinti. Advokatų. garbės. teismo. ataskaitoje. pateiktus.

teiginius. pažeidžiančiais. įmonės. dalykinę. reputaciją. (nes.

ataskaitoje.buvo.įvardintas.įmonės.pavadinimas).ir.priteisti.

10.000.Lt.neturtinės.žalos.atlyginimą,.byla.išnagrinėta.pir-

mosios.instancijos.teisme..

• Advokatų.garbės.teismo.nuomone,.pirmą.kartą.Advoka-

tų.garbės.teismo.praktikoje.taikyta.poveikio.priemonė.–.

advokatų.veiklos.sustabdymas,.buvo.veiksminga..Nagri-

nėjant.anksčiau.minėtas.87.advokatų.drausmės.bylas.dėl.
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įmokų.advokatūrai.nesumokėjimo,.dėl.sveikatos.patikri-

nimo. pažymos. nepateikimo. ir. profesinės. atsakomybės.

draudimo. poliso. kopijos. nepateikimo. (šios. bylos. dėl.

pakeisto. Advokatų. drausmės. bylų. nagrinėjimo. tvarkos.

aprašo,.patvirtinto.2012.m..balandžio.20.d..visuotiniame.

advokatų.susirinkime.ir.paskelbto.2012.m..birželio.15.d..

Lietuvos. Respublikos. teisingumo. ministro. įsakymu. Nr..

1R-160,. (toliau. –. Aprašas). buvo. nagrinėjamos. rašytinio.

proceso. tvarka). buvo. atsižvelgta. į. faktą,. kad. drausmės.

bylų. nagrinėjimo. metu. nustatyti. pažeidimai,. susiję. su.

sveikatos. pažymėjimų. ir. (ar). advokato. profesinės. civili-

nės. atsakomybės. draudimo. liudijimo. nepateikimu,. są-

lygoja. riziką,. kad. tokį. pažeidimą. (pažeidimus). darantys.

asmenys. galimai. neatitinka. imperatyvių. reikalavimų. ir.

sąlygų. turėti. advokato. statusą. ir. (ar). vykdyti. advokato.

veiklą,.todėl.Advokatų.garbės.teismas,.vadovaudamasis.

minėto. Aprašo. 62.4. punktu,. taikė. laikiną. advokato. vei-

klos. uždraudimą. 30-čiai. advokatų,. kol. nebus. pašalinti.

konkretūs. pažeidimai.. Pažymėtina,. kad. po. šių. spren-

dimų. 4. advokatai. pateikė. prašymus. išbraukti. juos. iš.

advokatų. sąrašo,. 17. advokatų. per. sprendime. nurodytą.

profesinės.veiklos. sustabdymo. įsigaliojimo. terminą.pa-

žeidimus. pašalino. ir. jų. veiklos. sustabdymas. neįsigalio-

jo.. Advokatai Loreta Laurišienė, Ramūnas Petrėtis, 
Aida Lilija Krukonienė, Andrius Saulius Bulota, Vik-
toras Macevičius, Gediminas Valskis, Leonas Zelva-
ras, Simas Lapienis, Virginija Rasimavičienė nepaša-
lino pažeidimų, todėl jų profesinė veikla Advokatų 
garbės teismo sprendimu iki šiol yra sustabdyta. 
Pažymėtina.tai,.kad.advokatai.pažeidimus.pašalino.grei-

čiau.nei.per.mėnesį,.nors.iki.tol.jie.per.beveik.20.mėnesių.

laikotarpį.po.drausmės.bylos.jiems.iškėlimo.nebuvo.pa-

šalinę.nė.vieno.iš.byloje.nustatytų.pažeidimų..Labiausiai.

viliamės.pozityvių.išvadų.po.minėto.veiklos.sustabdymo.

ir.tikimės,.kad.šių.poveikio.priemonių.nebereikės.taikyti.

niekam.ir.niekada..

• Atskirai.aptartini.atvejai,.kai.buvo.taikytos.kraštutinės.nuo-

baudos:. kaip. minėta,. vieno. advokato. ir. vieno. advokato.

padėjėjo.drausmės.bylose.jie.buvo.pašalinti.iš.advokatų.

korporacijos,. pripažinus. negaliojančiu. Lietuvos. advoka-

tūros. sprendimą. pripažinti. asmenį. advokatu. ir. sprendi-

mą. įrašyti. į.Advokatų.padėjėjų.sąrašą..Advokatų.garbės.

teismas.tokią.drausminę.nuobaudą.taikė.atsižvelgdamas.

į. tai,. kad. advokato. ir. advokato. padėjėjo. veiksmai. buvo.

iš.esmės.nesuderinami.su.advokato.profesija,.advokatui.

keliamais.reikalavimais..

Advokato atžvilgiu buvo iškeltos dvi bylos ir jos buvo 
išnagrinėtos kartu jas sujungus. Advokato byloje buvo 
nustatyta:

• jog. jis. daugiau. kaip. trejus. metus. nevykdė. imperaty-

vios. savo. pareigos,. t.. y.. sistemingai. ir. tęstinį. laikotarpį.

nemokėjo.nustatyto.dydžio.įmokų.Lietuvos.advokatūrai;.

• advokatui.ne.mažiau.kaip.du.kartus.buvo.pasiūlyta.ir.

paprašyta.pateikti.paaiškinimus.dėl.drausmės.bylos.es-

mės,.tačiau.advokatas.nei.Advokatūros.advokatų.tarybai,.

nei.Advokatų.garbės. teismui.nepateikė. jokio.paaiškini-

mo.ir.neatvyko.į.posėdžius;.

• Advokatų. garbės. teismas. laiko,. kad. reikalavimai. bei.

sąlygos,. suteikiančios. asmeniui. teisę. verstis. advokato.

praktika.(LR.AĮ.17.str..2.d..2.p.),.yra.tęstinės.ir.turi.būti.vyk-

domos.visą.laiką,.kol.asmuo.yra.įrašytas.į.Praktikuojančių.

advokatų.sąrašą.ir.siekia.vykdyti.profesinę.veiklą..Draus-

mės. byloje. esantys. duomenys. leidžia. teigti,. kad. advo-

katas. nėra. pateikęs. galiojančio. advokato. civilinės. atsa-

komybės.draudimo.poliso..Drausmės.bylų.nagrinėjimo.

metu.nustatyti.pažeidimai,.susiję.su.advokato.profesinės.

civilinės.atsakomybės.draudimo. liudijimo.nepateikimu,.

sąlygoja. riziką,.kad.tokį.pažeidimą.darantis.asmuo.gali-

mai.neatitinka.imperatyvių.reikalavimų.ir.sąlygų.vykdyti.

advokato.veiklą;.

• LR. advokatūros. įstatymo. 48. straipsnis. vienareikšmiš-

kai,. imperatyviai. nustato,. kad. advokatas. su. klientu. turi.

sudaryti.rašytinės.formos.sutartį..Ši.norma.yra.aiški.ir.nei.

Advokatūros.veiklos.praktikoje,.nei.teisminėje.praktikoje.

nėra.kitokio.šios.normos.interpretavimo,.tačiau.advoka-

tas. savo. laiške,. adresuotame. Muitinės. kriminalinės. tar-

nybos.Kauno.skyriui,.teigia:.„Advokato teisinės paslaugos 

buvo suteiktos žodiniu susitarimu su klientu. Duomenų apie 

klientą, kuris kreipėsi dėl teisinių paslaugų teikimo, neišsau-

gojęs.“.Tokiu.atsakymu.teisėsaugos.institucijai.advokatas.

pripažįsta,.kad.jis.ignoruoja.ir.nevykdo.esminių.LR.advo-

katūros.įstatymo.48.straipsnio.reikalavimų;.

• Advokato. akivaizdoje. asmuo,. paprašęs. advokato. su-

teikti.teisines.paslaugas.ginant.M..N..ikiteisminio.tyrimo.

stadijoje,.susitarė.su.M..N.,.jog.pastarasis.prisipažintų.pa-

daręs.nusikaltimą,.kurio.faktiškai.nepadarė..Iš.to.darytina.

prielaida,.kad.advokato.akivaizdoje.buvo.padarytas.kitas.

nusikaltimas..Advokatų.garbės. teismas. laikosi.pozicijos,.

kad.asmuo,.nesudaręs.rašytinio.susitarimo.su.advokatu.

dėl.teisinių.paslaugų.suteikimo.trečiojo.asmens.naudai,.

nelaikytinas.advokato.klientu.ir.jo.atžvilgiu.netaikytinas.

advokato.ir.kliento.santykio.konfidencialumas..Advokato.
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ir.kliento.konfidencialumas.taikytinas.tik.asmeniui,.suda-

riusiam.rašytinės.formos.susitarimą.dėl.teisinių.paslaugų.

teikimo,. ir/arba. asmeniui,. kuriam. betarpiškai. teikiamos.

teisinės. paslaugos. ir. pateiktas. advokato. orderis,. patvir-

tinantis. advokato. dalyvavimą. atliekant. atitinkamą. pro-

cesinį. veiksmą.. Advokatas. nepateikė. rašytinės. formos.

susitarimo. su. asmeniu,. kuris. paprašė. suteikti. teisines.

paslaugas.M..N.,.Advokatūros.savivaldos.organams.ne-

pateikė.paaiškinimo,. leidžiančio.pašalinti.abejones,. kad.

advokato.akivaizdoje.buvo.padarytas.kitas.įstatymų.pa-

žeidimas. LR BPK 48 str. reglamentuoja gynėjo teises ir par-

eigas, tokias kaip „nenaudoti neteisėtų gynybos priemonių“..

Advokatų.garbės.teismas.mano,.kad.advokatas,.žinoda-

mas,. jog.formalus.ginamasis.prisiima.kaltę.dėl. jo.nepa-

daryto.nusikaltimo,.neteisėtomis.priemonėmis. faktiškai.

gynė.kitą.asmenį,.kuris.padarė.kriminalinę.atsakomybę.

užtraukiančią.veiką..Advokatas.nepasinaudojo.savo.teise.

paaiškinti.visų.aplinkybių.ir.tuo.pašalinti.pagrindą.daryti.

prielaidą,. jog. galimai. gynybai. naudojo. neteisėtas. prie-

mones.

Advokatas. paskirtos. drausminės. nuobaudos. teismui. ne-

skundė.

Advokato padėjėjo drausmės byloje  
buvo nustatyta, kad:

• Lietuvos.Respublikos.advokatūros.įstatymo.4.straips-

nis,.reglamentuojantis.advokato.profesinės.veiklos.są-

lygas,.įtvirtina.nuostatą,.kad.advokato.statusą.įgijęs.bei.

su.juo.atitinkamas.teises.bei.pareigas.prisiėmęs.asmuo.

atlyginimą. turi. teisę. gauti. tik. iš. savo. profesinės. vei-

klos.–. teisinių.paslaugų. teikimo.arba. įstatymo.numa-

tytų.veiklos.sričių,.kurių.baigtinis.sąrašas.aptartas.Lie-

tuvos.Respublikos.advokatūros.įstatymo.4.straipsnio.4.

dalyje..Advokato.padėjėjas.klientui.pateikė.sąskaitą.už.

179.valandas.teisinių.paslaugų.ir.atstovavimo.po.300.Lt.

už.valandą..Bylos.nagrinėjimo.metu.advokato.padėjė-

jas.pripažino,.kad.nepagrįstai.įtraukė.į.klientui.pateiktą.

minėtą. sąskaitą.14.val.. klientų.pervežimo. į.Rygos.oro.

uostą. paslaugą,. 10. val.. transporto. priemonės. perve-

žimo. į. Rusiją. paslaugą,. taip. pat. be. teisėto. pagrindo.

įtraukė. net. ne. klientei,. bet. kitiems. asmenims. teiktas.

paslaugas.(jų.nedetalizavo)..Be.to,.advokato.padėjėjas.

paaiškino,.kad. jis.neteikė.9.val..konsultacijų,.bet.buvo.

su.kliente.po.jos.vyro.mirties;.paveldėjimo.santykiuose.

jis.pareiškėjams.atstovavo.ne.kaip.advokato.padėjėjas,.

o. kaip. fizinis. asmuo.. Advokatų. garbės. teismo. vertini-

mu,. ataskaitoje. nurodytų. paslaugų. trukmė. neatitinka.

realaus. ir. protingai. būtino. tokiems. veiksmams. atlikti.

laiko. (pavyzdžiui,. vienos.dienos.3.val..derybų.su.UAB.

„Bitė. Lietuva“. dėl. abonentinių. sutarčių. nutraukimo;. 5.

val.. atstovavimo. dėl. signalizacijos. kodų. perėmimo. ir.

pan.).. Be. to,. advokato. padėjėjas. net. neturi. įrodymų,.

kad.susitarė.su.kliente,.jog.ji.mokės.300.Lt.už.valandą.

teisinio. darbo. užmokestį,. nors. visus. savo. darbus. ap-

mokestino.būtent.šiuo.tarifu;

• Advokatų.garbės.teismo.vertinimu,.advokato.padė-

jėjas,. prasidėjus. konfliktui. su. klientais,. savanaudiškais.

tikslais.neteisėta.priemone.siekė.įgyti.teisę.į.jam.nepri-

klausantį.užmokestį,.dėl.ko.galimai. jo.veiksmuose.yra.

Baudžiamajame.kodekse.uždraustos.veikos.požymių;

• Lietuvos. Respublikos. advokatūros. įstatymo. 37.

straipsnis. numato,. kad. advokato. padėjėjo. praktika.

atliekama. pas. advokatą,. kuris. inter alia. turi. galimybę.

užtikrinti. advokato. padėjėjui. darbo. vietą. (1. dalis),. o.

advokato. darbo. vietos. sąlygos. turi. užtikrinti. tinkamą.

advokato.padėjėjo.praktikos.atlikimą.(2.dalis)..Pagal.įsta-

tymą.advokato.padėjėjo.praktikos.atlikimo.tvarką,.laiko.

skaičiavimą.nustato.Lietuvos.advokatūra,.suderinusi.su.

Lietuvos. Respublikos. teisingumo. ministerija. (Lietuvos.

Respublikos. advokatūros. įstatymo. 38. straipsnio. 2. da-

lis)..Lietuvos.advokatūros.advokatų.tarybos.2005-06-30.

sprendimu.patvirtinta.Advokatų.padėjėjų.praktikos.at-

likimo. tvarka. nustato,. kad. advokato. padėjėjo. praktika.

yra.advokato.padėjėjo.profesinė.veikla,.kurią. jis.vykdo.

ruošdamasis.savarankiškai.advokato.veiklai.vadovaujant.

ir.kontroliuojant.advokatui.–.advokato.padėjėjo.prakti-

kos.vadovui. (toliau.–.vadovas). (1.2.punktas),. advokato.

padėjėjo. darbo. vieta. yra. kartu. su. vadovo. darbo. vieta.

(3.1.punktas),.advokato.padėjėjas.privalo.laikytis.Lietu-

vos. advokatų. etikos. kodekso,. vykdyti. Advokatų. tary-

bos.sprendimus,.teisėtus.praktikos.vadovo.pavedimus.

ir. nurodymus. (6.3.1. punktas),. taip. pat. ši. tvarka. įtvirti-

na. reikalavimą. advokato. padėjėjui. advokato. veikloje.

naudojamus. dokumentus. saugoti. savo. darbo. vietoje.

(9.10.punktas)..Advokato.prievolę.vykdyti.Advokatūros.

organų. sprendimus. ar. nutarimus. įtvirtina. ir. Lietuvos.

advokatų. etikos. kodekso. 12.3. punktas.. Advokato. pa-

dėjėjo.praktikos.vadovo.buveinė.yra.Kėdainiuose,.todėl.

pagal. aptartus. Lietuvos. Respublikos. advokatūros. įsta-

tymo. 37. straipsnio. ir. Lietuvos. advokatūros. advokatų.

tarybos. 2005-06-30. sprendimu. patvirtintos. Advokatų.

padėjėjų.praktikos.atlikimo.tvarkos. reikalavimus.advo-

kato.padėjėjo.darbo.vieta. turi.būti.vadovo.darbo.vie-

toje,.tačiau.šioje.drausmės.byloje.nustatyta,.kad.advo-
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kato. padėjėjas. savo. profesinės. veiklos. dokumentuose.

nurodo.adresą.Vilniuje,.kur.yra.registruota.kita.advokatų.

kontora..Advokato.padėjėjo.aiškinimu,.tai.esąs.adresas.

korespondencijai,. o. minėtoje. kontoroje. jis. lankąsis. tik.

kartais.esant.poreikiui.priimti.klientus.Vilniuje..Advokatų.

garbės.teismas.tokį.advokato.padėjėjo.aiškinimą.verti-

na.kritiškai..Advokato.padėjėjo.naudojamų.dokumentų.

rekvizituose,.be.praktikos.vadovo.kontoros.pavadinimo,.

nėra.jokių.kontaktinių.duomenų,.pagal.kuriuos.advoka-

to. padėjėjas. galėtų. būti. siejamas. su. praktikos. vadovo.

darbo.vieta,.nors.pagal.Lietuvos.Respublikos.advokatū-

ros. įstatymo. 22. straipsnio. 1. dalies. reikalavimus. kores-

pondencijos.priėmimas.turi.būti.užtikrinamas.advokato.

darbo.vietoje..Be.jau.minėto.adreso.Vilniuje,.padėjėjas.

naudoja.ir.dokumentuose.nurodo.Vilniuje.esančios.ki-

tos.advokatų.kontoros.fakso.numerį.bei.el..pašto.adresą.

su.minėtos.kontoros.domenu..Šios.kontoros.patalpose.

priima.klientus.ir.laiko.veiklos.dokumentus,.kas.akivaiz-

džiai. liudija,. kad. reali. advokato. padėjėjo. darbo. vieta.

yra. būtent. šioje. advokatų. kontoroje.. Be. to,. Advokatų.

garbės.teismas.neturi.pagrindo.abejoti.Lietuvos.advo-

katūros.atliktos.advokato.padėjėjo.darbo.vietos.apžiū-

ros.akte.pateiktais.duomenimis.apie. tai,. jog.padėjėjas.

realiai.dirba.Vilniuje.esančioje.advokatų.kontoroje..Taip.

pat.Advokato.padėjėjas.paaiškino,.kad.jam.skirtą.kores-

pondenciją. peržiūri. kiti. asmenys,. todėl. padėjėjo. vei-

kloje. nėra. užtikrintas. informacijos. konfidencialumas. ir.

advokato.profesinė.paslaptis,.kaip.to.reikalauja.Lietuvos.

advokatų.etikos.kodekso.5.1–5.3.punktai;

• Pažymėtina.ir.tai,.kad.advokato.padėjėjas,.klaidinda-

mas.Lietuvos.advokatūros.organus.drausmės.bylos.pro-

cese.bei.nepagrįstai.kaltindamas.pareiškėjus.klaidinimu.

dėl. jo. darbo. vietos,. pademonstravo. nepagarbą. klien-

tams.bei.advokatų.kolegijai,.tuo.pažeisdamas.Lietuvos.

advokatų. etikos. kodekso. 12.1. punkto. nuostatą.. Tokie.

advokato.padėjėjo.veiksmai.nesuderinami.su.advokatui.

keliamais.sąžiningumo,.orumo.ir.garbės.reikalavimais.

Advokato. padėjėjas. paskirtą. drausminę. nuobaudą. ap-

skundė.teismui.

* * *

2009.m..buvo.nutarta.visuotiniame.advokatų.susirinkime.infor-

muoti.advokatus,.kam.ir.už.ką.Advokatų.garbės.teismas.skyrė.

viešai.skelbiamą.papeikimą..Kaip.minėta,.per.ataskaitinį. laiko-

tarpį.ši.drausminė.nuobauda.buvo.skirta.16.advokatų..Vienoje.

drausmės.byloje.nepasibaigė.skundo.padavimo.terminas,.to-

dėl.šioje.ataskaitoje.jie.neskelbiami..Šioje.ataskaitoje.skelbtinas.

vienas.sprendimas,.priimtas.praėjusiais.metais,.nes.jis.buvo.ap-

skųstas.ir.po.bylos.nagrinėjimo.yra.skelbiamas.dabar..

Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas 2012-03-15 

sprendimu advokato Andriaus Beniušio drausmės byloje 

konstatavo, kad: 

• LR advokatūros įstatymo 39 str. nuostatos įpareigoja kie-

kvieną advokatą sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis Lie-

tuvos advokatų etikos kodekso reikalavimų ir elgtis dorai bei 

pilietiškai, savo veikloje laikytis duotos advokato priesaikos ir 

įstatymų, o šio įstatymo 5 str. 1 d. 5 p. įtvirtina vieną iš fun-

damentalių advokato profesinės veiklos principų – lojalumo 

klientui ir interesų konflikto vengimo principą. Tuo tarpu Lie-

tuvos advokatų etikos kodekso 3.2 p. yra įtvirtinta advokato 

pareiga nustoti veikti klientų vardu, jei atstovaujant klien-

tams kyla interesų konfliktas ar pavojus, kad bus pažeistas 

konfidencialumas. Tai reiškia, jog advokatas negali priimti 

pavedimo atstovauti, jei minėtų principų jam nėra gali-

mybės laikytis ir juos užtikrinti, ar, kilus pavojui, kad jie bus 

pažeisti, advokatas negali sudaryti prielaidų klientui nepasi-

tikėti juo kaip advokatu. Jeigu toks pavojus kyla ar paaiškėja 

priėmus ar vykdant pavedimą, advokatas privalo nedelsiant 

nutraukti prisiimtą pavedimą teikti teisinę pagalbą arba 

atsisakyti priimti pavedimą. Šio kodekso 3.1 p. numatoma, 

jog advokatas negali konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti 

dviejų ar daugiau klientų vardu tuo pačiu klausimu ar toje 

pačioje byloje, jeigu tų klientų interesai yra priešingi. 

• Advokatas A. Beniušis teikė teisines paslaugas priešingoms 

pusėms – ir kreditoriui, ir skolininkui. Tuo advokatas pažeidė 

principinę nuostatą, kad advokato profesinė veikla reikalau-

ja laikytis teisinių ir moralinių įsipareigojimų klientui, saugoti 

profesinę garbę ir orumą bei nediskredituoti advokato vardo, 

duotos priesaikos ir teisingumo idėjos. Advokatų etikos kodek-

sas taip pat numato, kad advokatas turi nustoti veikti klientų 

vardu ne tik esant realiam interesų konfliktui, bet ir tada, kai 

kyla pavojus, kad bus pažeistas konfidencialumas ar advoka-

to nepriklausomumas. Iš drausmės byloje esančių duomenų 

matyti, kad tokia padėtis galėjo susidaryti bankroto byloje, 

todėl advokatas turėjo tai įvertinti ir atsisakyti veikti klientų 

vardu. 

Visi paminėti profesinės veiklos ir etikos pažeidimai yra nesuderi-

nami su Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 str. 1 d. 1, 2, 

3 p. ir Lietuvos advokatų etikos kodekso 1.2, 1.3, 3.1 ir 3.2 punktais, 

įtvirtinančiais advokatų veiklos teisėtumo ir elgesio reikalavimus, 

todėl Advokatų garbės teismas 2012-03-15 sprendimu advokatui 
Andriui Beniušiui skyrė drausminę nuobaudą – viešai skel-
biamą papeikimą.
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visuotinis advokatų susirinkimas 2013

Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas 2012-06-07 

sprendimu advokatės Raimondos Nesterovienės drausmės 

byloje konstatavo, kad: 

• Vienas iš advokatų veiklos principų yra nepriekaištingas 

elgesys (LR advokatūros įstatymo 5 str. 6 d.), todėl advokatas 

privalo nediskredituoti advokato vardo, kad nei klientas, nei 

teismai, nei teisėsaugos institucijos nesuabejotų advokato 

veiksmų teisėtumu ar teisinės pagalbos kokybe.

• Advokatas ir klientas dėl teisinių paslaugų teikimo susi-

taria, pasirašydami teisinių paslaugų sutartį. Šioje sutartyje 

nurodoma advokato pavedimo apimtis ir honoraro dydis. 

• Advokatė R. Nesterovienė tinkamai neužpildė pagrindinių 

advokato veiklos dokumentų: teisinių paslaugų sutarties ir 

grynųjų pinigų priėmimo kvito. Priėmusi grynuosius pini-

gus, neišdavė jų gavimą patvirtinančio dokumento klientui. 

Tokiu būdu advokatė elgėsi neatsakingai ir pažeidė Lietuvos 

advokatūros įstatymo 48 str. 1 d. bei 50 str. 1 d. reikalavimus.

• Advokatė R. Nesterovienė tinkamai nebendradarbiavo su 

savo klientu, o galiausiai net ėmėsi veiksmų prieš savo klien-

tą – kreipėsi į prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo 

klientui. Ignalinos rajono apylinkės teismas 2012 m. vasa-

rio 21 d. nuosprendžiu advokatės klientą dėl nusikaltimo, 

numatyto Lietuvos Respublikos BK 294 str. 2 d., padarymo 

išteisino, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar bau-

džiamojo nusižengimo požymių. Be kita ko, nuosprendyje 

teismas konstatavo: „Šiuos nukentėjusiosios R. Nesterovienės 

parodymus teismas vertina kaip bandymą be jokio pagrin-

do apkaltinti A. B. apgaule.“

• Advokato vaidmuo visuomenėje, pagrįstoje pagarba 

teisinei valstybei, yra ypatingas. Advokatui privalu ne tik 

laikytis bendrų advokatų veiklos principų, nusistovėju-

sios praktikos ir advokato profesijai keliamų reikalavimų. 

Advokato elgesys negali kelti abejonių dėl advokato asme-

ninės garbės, sąžiningumo ir garbingumo, nes šios tradici-

nės dorybės yra tapusios advokato profesine ir žmogiškąja 

pareiga, o jų nepaisymas gyvenime sukelia visuomenės 

nepasitikėjimą advokato profesija ir kenkia visai Advoka-

tūrai bei griauna jos, kaip žmogaus teisių, laisvių ir teisėtų 

interesų gynybos institucijos, pagrindą. Tuo tarpu advo-

katė R. Nesterovienė, nesusitarusi su klientu dėl teisinių 

paslaugų įstatymo nustatyta tvarka ir tuo sudarydama 

prielaidas ginčui dėl pavedimo pobūdžio ir apimties, ne-

silaikydama advokato veikloje keliamų apskaitos reikala-

vimų ir tuo sukeldama abejones dėl advokatės sąžiningu-

mo, taip pat vekselio forma įsipareigojusi klientui grąžinti 

gauto honoraro dalį, tačiau po to pradėjusi savo prievolę 

ginčyti bei nepagrįstai inicijavusi klientui baudžiamo-

sios bylos iškėlimą, pažeidė duodant advokato priesaiką 

prisiimtus teisinius ir moralinius įpareigojimus advokato 

profesijai ir visuomenei, elgėsi neetiškai bei diskreditavo 

advokato vardą, todėl advokatei R. Nesterovienei taikytina 

drausminė sankcija.

Visi paminėti profesinės veiklos ir etikos pažeidimai yra nesuderina-

mi su Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 str. 1 d. 1 ir 2 

p., Advokatų etikos kodekso 1.2.1, 1.2.2, 6.6 punktais, įtvirtinančiais 

advokatų veiklos teisėtumo ir elgesio reikalavimus, todėl Advoka-

tų garbės teismas 2012-06-07 sprendimu advokatei Raimondai 
Nesterovienei skyrė drausminę nuobaudą – viešai skelbia-
mą papeikimą.

Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas 2012-09-13 spren-

dimu advokatės Ingridos Jurgelevičienės drausmės byloje 

konstatavo, kad: 

• Advokatė įsipareigojo parengti apeliacinį skundą, jį pa-

sirašyti klientų vardu ir pateikti apeliacinės instancijos teis-

mui. Pareiškėjas kartu su kitais UAB „B“ akcininkais sumo-

kėjo apeliacinio skundo žyminį mokestį, o mokėjimo kvitus 

pateikė advokatei.

• Pareiškėjas teigia, jog advokatė tvirtino parengusi ape-

liacinį skundą ir jį išsiuntusi Lietuvos apeliaciniam teismui, 

tačiau po kurio laiko, t. y. jau pasibaigus apeliacinio skundo 

padavimo terminui, advokatė nustojo bendrauti su pareiš-

kėju ir kitais UAB „B“ akcininkais, pareiškėjui nuvykus į konto-

rą oficialiu kontoros registruotu adresu, niekas neatidaryda-

vo durų. Pareiškėjas neturėjo jokių galimybių betarpiškai iš 

advokatės gauti informaciją apie bylos apeliacinio proceso 

eigą. Esant tokiai situacijai, pareiškėjas nuvyko į Lietuvos 

apeliacinį teismą, kuriame sužinojo, kad jam aktualios by-

los apeliacinis procesas nėra pradėtas, nes nustatyta tvarka 

nebuvo paduotas apeliacinis skundas.

• Advokatė, teikdama teisines paslaugas klientui, o kon-

krečiai – prisiėmusi įsipareigojimą kliento vardu parengti 

apeliacinį skundą ir jį pateikti apeliacinės instancijos teis-

mui, to nepadarė, todėl pažeidė LR advokatūros įstatymo 

39 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą, įpareigojančią 

advokatą sąžiningai atlikti savo pareigas. Garbės teismas 

kritiškai vertina advokatės paaiškinimą, kad ji parengė 

apeliacinį skundą ir jį paštu išsiuntė apeliacinės instancijos 

teismui, bet siųstas dokumentas dėl advokatei nežinomų 

priežasčių nepasiekė adresato, o advokatė neišsaugojo 

pašto siuntos dokumento. Nesant jokių kitų įrodymų, pa-

tvirtinančių šias aplinkybes, jos vertintinos kaip advokatės 

subjektyvi gynybinė pozicija. Jeigu ir darytume prielaidą, 

kad tokia situacija galėjo susiklostyti, tas faktas, kad advo-
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katė neišsaugojo pašto siuntos dokumento, patvirtina tai, 

jog advokatė pažeidė LR advokatūros įstatymo 39 straips-

nio 1 dalies 2 ir 3 punktų reikalavimus savo veikloje laikytis 

įstatymų bei saugoti advokato veiklos metu jam patikėtą 

informaciją. Šių normų pažeidimas pasireiškia tuo, jog 

pašto siuntos kvitas yra informacija, gauta advokato vei-

klos metu, o jo neišsaugojimas vertintinas kaip įstatymo, 

reikalaujančio advokatą saugoti bylos medžiagą ir užti-

krinti jos konfidencialumą, nesilaikymas. Aptarto epizodo 

atžvilgiu Garbės teismas daro išvadą, kad advokatė objek-

tyviais įrodymais nepagrindė versijos, jog ji klientų vardu 

parengė apeliacinį skundą, turėdama tam įgaliojimus jį 

pasirašė ir paštu išsiuntė apeliacinės instancijos teismui, 

tačiau dėl jai nežinomų priežasčių siųstas dokumentas 

adresato, t. y. Lietuvos apeliacinio teismo, nepasiekė. Kita 

vertus, advokatei neįrodžius, jog ji tinkamai atliko savo 

įsipareigojimus klientui, darytina išvada, kad pareiškėjo 

skundas dėl advokatės netinkamai suteiktų teisinių pas-

laugų yra pagrįstas.

• Advokatė savo paaiškinime dėl kontoros adreso nurodo, 

kad Advokatų tarybos atstovų vizito į kontorą metu galėjo 

būti iš jos išvykę visi advokatai, todėl vizitatoriai nepateko į 

kontoros patalpas. Toks situacijos aiškinimas leidžia Garbės 

teismui daryti išvadą, kad advokatė nevykdo Lietuvos Res-

publikos advokatūros įstatymo 22 str. 1 dalies reikalavimo 

priimti korespondenciją darbo dienomis.

• Advokatė savo paaiškinime dėl kontoros darbo vietos 

nurodo, kad kontoros informacinė iškaba yra įrengta to-

kiu būdu, jog, advokatams išvykus iš patalpos ir uždarius 

langines, iš išorės iškaba nematoma. Lietuvos Respublikos 

advokatūros įstatymo 22 str. 3 dalis imperatyviai nustato, 

kad advokato darbo vieta turi turėti matomoje vietoje pa-

kabintą iškabą, kurioje turi būti nurodytas 26 straipsnio 3 

dalyje ar 27 straipsnio 2 dalyje numatytas pavadinimas ar 

profesinės bendrijos pavadinimas. Šis įstatymo reikalavimas 

aiškintinas tokiu būdu, kad nustatyta informacija, kurią turi 

skleisti advokato darbo vietoje esanti informacinė iškaba, 

klientams (potencialiems klientams) turi būti prieinama ne-

pertraukiamai. 

Visi paminėti profesinės veiklos ir etikos pažeidimai yra nesu-

derinami su Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 5 str. 

6 p.; 39 str. 1 d. 1, 2 ir 3 punktais, Lietuvos advokatų etikos ko-

dekso 1.2, 1.3, 12.1, 12.3, 12.4 punktais, įtvirtinančiais advokatų 

veiklos teisėtumo ir elgesio reikalavimus, todėl Advokatų garbės 

teismas 2012-09-13 sprendimu. advokatei Ingridai Jurgele-
vičienei skyrė drausminę nuobaudą – viešai skelbiamą 
papeikimą.

* * *

Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas 2012-10-11, 

2012-11-15 sprendimais drausmės bylose konstatavo, kad: 

• Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2011 m. vasa-

rio 24 d. posėdyje už Lietuvos advokatų profesinės etikos 

kodekso 12 straipsnio 3 p., 9 straipsnio 1 p., Lietuvos advo-

katūros įstatų 25 straipsnio 1, 2, 4 p., 26 straipsnio, Lietuvos 

advokatūros įstatymo 7 straipsnio 7 d., 20 straipsnio 7 p. bei 

39 straipsnio 1 d. 1, 2 p., 2 d. reikalavimų pažeidimus buvo 

iškelta 84 drausmės bylos advokatams už įmokų bendriems 

advokatūros reikalams nemokėjimą, už advokato profesinės 

civilinės atsakomybės draudimo pažeidimą bei už sveikatos 

pažymėjimo nepateikimą.

• Advokatų profesinės etikos kodekso 12.3 punktas nustato, 

kad advokatas privalo vykdyti advokatūros organų sprendi-

mus ar nutarimus, o Lietuvos advokatūros įstatų 26.1 punk-

tas nustato, kad kas mėnesį advokatai ir advokatų padėjėjai 

advokatūrai moka 2007 m. balandžio 20 d. visuotinio susi-

rinkimo nustatyto dydžio įmoką (šiuo metu tai sudaro po 

100 Lt per mėnesį). Pagal įstatų 26.4 punktą Lietuvos advo-

katūros nario, nesumokėjusio visuotinio susirinkimo nusta-

tytos įmokos, narystė Advokatų tarybos sprendimu gali būti 

panaikinama praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigėsi 

laikotarpis, už kurį nesumokėta eilinė įmoka. Advokatai, ilgą 

laiką nemokantys nustatytų įmokų dėl nerūpestingumo ar 

šios prievolės vengimo, negerbia bendrai priimtų sprendimų 

ir tų advokatų, kurie šią pareigą atlieka laiku. Todėl jie pažei-

džia Advokatų profesinės etikos kodekso 12.3 punkto, Lietu-

vos advokatūros įstatų 26.1 punkto reikalavimus.

• LR advokatūros įstatymas nustato imperatyvius reikala-

vimus 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 praktikuojan-

čiu advokatu, tačiau ir visu laikotarpiu, kai asmuo laikomas 

praktikuojančiu advokatu ar advokatu. Minėtų reikalavimų 

nesilaikymas nuo jų pasibaigimo ar nevykdymo momento 

užkerta advokatui teisę būti advokatu arba praktikuojančiu 

advokatu. Remiantis minėtais LR advokatūros įstatymo im-

peratyviaisiais reikalavimais (7 ir 17 str.) asmuo negali būti 

laikomas advokatu, jeigu jis turi sveikatos sutrikimų, dėl ku-

rių negalėtų atlikti advokato pareigų. Sveikatos sutrikimų 

neturėjimą įrodo medicininis pažymėjimas, kurį advokatas 

privalo pateikti Lietuvos advokatūrai. Advokatas, nepateikęs 

minėto pažymėjimo, laikomas neatitinkančiu imperaty-
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vių sąlygų būti laikomu advokatu (7 str.). Advokatas negali 

praktikuoti (verstis advokato praktika), jeigu advokatas nėra 

apsidraudęs advokato ar advokatų profesinės bendrijos 

profesinės civilinės atsakomybės draudimu. Advokato par-

eigos įrodyti Lietuvos advokatūrai, kad yra įvykdyta sąlyga 

apsidrausti, pasibaigia, kai advokatas Lietuvos advokatūrai 

pateikia draudimo liudijimo (poliso) kopiją (20 str.), o to ne-

padarius yra laikoma, jog advokatas neatitinka imperatyvių 

sąlygų būti laikomu praktikuojančiu advokatu (17 str.).

Advokatų garbės teismas, išnagrinėjęs advokatų drausmės by-

las už įmokų bendriems advokatūros reikalams nemokėjimą; už 

advokato profesinės civilinės atsakomybės draudimo pažeidimą 

bei už sveikatos pažymėjimo nepateikimą ir atsižvelgęs į:

• nustatytus ir nepašalintus LR advokatūros įstatymo 7 str. 

ir/ar 17 str. pažeidimus; 

• atsižvelgęs į faktą, jog Lietuvos advokatų taryba advo-

katams drausmės bylą už šiuos pažeidimus iškėlė prieš 20 

mėnesių (t. y. 2011-02-24), per kuriuos advokatai nepašalino 

imperatyvių reikalavimų pažeidimų; 

• atsižvelgęs į tai, kad 2012-04-20 visuotiniame advokatų 

susirinkime viešai buvo išsakytas aiškus susirūpinimas dėl 

advokatų minėtų pažeidimų ir jų neleistinumo advokatų 

veikloje; 

• pareigą užkirsti kelią nustatytiems imperatyvių reikalavi-

mų pažeidimams. 

2012-10-11 ir 2012-11-15 sprendimais advokatams:

Loretai Laurišienei, Donatui Matijošaičiui, Ramūnui Pe-
trėčiui, Algimantui Šliaupai, Dauriui Ašakai, Andriui Sau-
liui Bulotai, Vidui Digriui, Viktorui Macevičiui, Gediminui 
Valskiui, Romualdui Vitkui, Leonui Zelvarui – skyrė draus-
minę nuobaudą – viešai skelbiamą papeikimą.

Už visus aukščiau įvardintus pažeidimus bei už esminį veiklos 

formos pažeidimą.advokatei Virginijai Rasimavičienei taip 
pat skirtas viešai skelbiamas papeikimas.

Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismas 2012-12-13 spren-

dimu advokato Jono Gintauto Valivonio drausmės byloje 

konstatavo, kad: 

• Advokatas (analogiškais veiksmais kaip ir anksčiau nuro-

dytame sprendime) pažeidė pareigą laiku mokėti įmokas 

bendriems advokatūros reikalams; laiku nepateikė advoka-

to profesinės civilinės atsakomybės draudimo poliso kopijos 

bei sveikatos pažymėjimo.

• Advokato profesinė veikla neabejotinai priskiriama prie 

sričių, turinčių ypatingą svarbą visuomenei, todėl valstybė 

taiko specialius griežtus elgesio standartus asmenims, už-

siimantiems advokato profesine veikla. Lietuvos Respubli-

kos advokatūros įstatymas įpareigoja advokatą sąžiningai 

atlikti savo pareigas, laikytis duotos priesaikos, įstatymų ir 

Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimų, elgtis dorai 

ir pilietiškai (39 str. 1 d. 1 ir 2 p.). Lietuvos advokatų etikos 

kodekso nuostatos reikalauja advokato profesinėje vei-

kloje laikytis teisinių ir moralinių įsipareigojimų klientui, 

teismams ir kitoms institucijoms, advokato profesijai ir vi-

suomenei (1.2 p.), nediskredituoti advokato vardo, duotos 

priesaikos bei teisingumo idėjos (1.3 p.), veikti teisingumo 

interesais, stengtis nepažeisti žmogaus teisių ir pagrindinių 

laisvių (1.5 p.).

• Advokatas, pasirašydamas ant procesinio veiksmo – akis-

tatos, kurioje nedalyvavo – protokolo, pažeidžia išvardintus 

Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso 

reikalavimus ir diskredituoja advokato profesines pareigas. 

Advokato funkcija – užtikrinti asmens teisę ir tinkamą teisių 

gynimo procesą, t. y. dalyvauti atliekant procesinius veiks-

mus ir stebėti, ar juos atliekantys pareigūnai laikosi teisės 

aktais nustatytų jų atlikimo sąlygų ir tvarkos, o nustatę pa-

žeidimus imtis procesinių priemonių, kad tokie pažeidimai 

būtų pašalinti. Advokatas, nedalyvavęs atliekant procesinį 

veiksmą, negali būti įsitikinęs, kad šis veiksmas buvo atliktas 

teisėtai ir nepažeidžiant jo ginamojo teisių ir teisėtų interesų, 

todėl negali pasirašyti tokio procesinio veiksmo protokolo. 

Toks advokato poelgis yra nesuderinamas su Lietuvos Res-

publikos advokatūros įstatymo, Lietuvos advokatų etikos 

kodekso reikalavimais, įtvirtinančiais advokatų veiklos tei-

sėtumo ir nepriekaištingo elgesio principus, bei advokato 

teisiniais ir moraliniais įpareigojimais advokato profesijai ir 

visuomenei, diskreditavo advokato vardą, todėl advokatui 

už šį pažeidimą taikytina viena iš griežtesnių drausminių 

nuobaudų.

Advokatų garbės teismas 2012-12-13 sprendimu advokatui Jo-
nui Gintautui Valivoniui skyrė drausminę nuobaudą – vie-
šai skelbiamą papeikimą.

* * *

Advokatų. garbės. teismas. papildomai. nori. pažymėti. tai,. ką.

akcentavo.priimtuose.savo.sprendimuose.per.ataskaitinį. lai-

kotarpį. (detalią. ataskaitą. Advokatų. garbės. teismas. pateiks.

baigdamas.savo.kadenciją):

• Pakartotinai. pažymime,. kad,. Advokatų. garbės. teismo.

nuomone,. 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.buvusio.kliento.santykių.pabaigos.iki.kito.asmens.
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pavedimo. priėmimo.. Atsižvelgiant. į. kituose. teisės. aktuose.

nustatomą. atstovavimo. apribojimų. „senaties. terminą“,. pro-

tingai.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.konkrečios.situacijos,.tu-

rėtų.būti.vertinamas.daugeliu.aspektų,.tarp.kurių.paminėtini.

ginčo. dalyko. tapatumas,. ginčo. teisinių. santykių. atsiradimo.

momentas,.advokato.veiksmai.vykdant.pavedimus,.advokato.

gautos.informacijos.pobūdis.bei.turinys.ir.pan..Tačiau,.netgi.

esant. prielaidoms. advokatui. atstovauti. prieš. buvusį. klientą,.

toks. klientas. visuomet. turi. būti. tikras,. kad. jo. advokatui. pa-

tikėta. konfidenciali. informacija. niekuomet. ir. jokiomis. aplin-

kybėmis.nebus.tiesiogiai.ar.netiesiogiai.panaudota.prieš.jį.ar.

priešingai. jo. interesams.. Konfidencialios. informacijos. išsau-

gojimui.senaties.termino.nėra.

• Jeigu.advokatai.vykdo.veiklą.ne.per.profesinę.bendriją,.tei-

sinių.paslaugų.sutartys.turi.būti.sudaromos.ne.tarp.advokatų.

kontoros.ir.kliento,.nes.advokatų.kontora.nėra.juridinis.asmuo,.

todėl.šiuo.atveju. ji.yra.netinkama.teisinių.paslaugų.sutarties.

šalis..Teisinių.santykių.subjektu.yra.konkretus.advokatas.

• Pagal.Advokatūros.įstatymo.48.str..nuostatas.advokatas.ir.

klientas.dvišalėje.sutartyje.dėl.teisinių.paslaugų.susitaria.pasi-

rašydami.sutartį,.kurioje.aptariama.advokato.ir.kliento.pavedi-

mo.apimtis.bei.honoraras..Sutartyje.dėl.teisinių.paslaugų.tei-

kimo.inter alia turėtų.būti.aptariama,.kokias.teisines.paslaugas.

advokatas.įsipareigoja.teikti.klientui.bei.kokio.dydžio.honorarą.

klientas.turėtų.sumokėti.už.konkrečios.apimties.teisines.pas-

laugas,.o.atstovavimo.sutartis.patvirtina.tik.advokatui.suteiktų.

įgaliojimų.apimtį.ir.negali.būti.tapatinama.su.sutartimi.dėl.tei-

sinių.paslaugų.bei.jos.nepakeičia..Todėl.nepakanka.su.klientu.

sudaryti.vienos.atstovavimo.sutarties,.būtina.sudaryti.sutartį.ir.

dėl.teisinių.paslaugų.

• Advokatas. negali. priimti. vykdyti. pavedimo. teikti. teisines.

paslaugas.asmenims,.su.kuriais.nėra.sudaręs.teisinių.paslaugų.

sutarties..Advokato.profesinė.veikla.yra.atlygintinų.paslaugų.

teikimas.ir.savo.turiniu.atitinka.pavedimo.sutarties.sampratą..

Todėl.pavedimo.priėmimas.teikti.paslaugas.ne.klientui.neati-

tinka.LR.CK.6.759.str..1.d..reikalavimų,.taip.pat.tokio.pavedimo.

priėmimas. yra. nesuderinamas. su. Lietuvos. advokatų. etikos.

kodekso.6.6.p..nuostatomis,.įpareigojančiomis.advokatą.kon-

sultuoti,.ginti.klientą.ar.jam.atstovauti.sąžiningai,.rūpestingai.

ir.protingai..

• Vienas. iš. advokatų. veiklos. principų. yra. nepriekaištingas.

elgesys. (Advokatūros. įstatymo. 5. str.. 6. d.),. todėl. advokatas.

privalo. nediskredituoti. advokato. vardo,. kad. nei. klientas,.

nei. priešingos. šalies. atstovas,. nei. teismai,. nei. teisėsaugos.

institucijos. nesuabejotų. advokato. veiksmų. teisėtumu.. LR.

advokatūros.įstatymo.39.str..nuostatos.įpareigoja.kiekvieną.

advokatą. sąžiningai. atlikti. savo. pareigas,. laikytis. Lietuvos.

advokatų.etikos.kodekso.reikalavimų.ir.elgtis.dorai.bei.pilie-

tiškai,.savo.veikloje.laikytis.duotos.priesaikos.ir.įstatymų..Tai-

gi,.atstovaudamas.klientui.ir.veikdamas.kliento.vardu,.advo-

katas.turi.elgtis.taip,.kad.jo.veiksmai.nežemintų.kitų.asmenų.

autoriteto,.neįžeistų.jų.orumo,.garbės,.netrikdytų.institucijos,.

kurioje. advokatas. veikia. kliento. vardu,. normalios. veiklos..

Advokatas,.net.ir.esant.tokiam.kliento.pavedimui,.negali.teik-

ti. tokių. reikalavimų,. kurie. tiesiogiai. prieštarauja. įstatymui..

Rašydamas.tokius.nepagrįstus.reikalavimus,.advokatas.klaidi-

no.ne.tik.savo.klientą,.bet.ir.raštų.adresatą..Rašytuose.prašy-

muose.bei.pareiškimuose.advokatų.kalba.ir.tonas.negali.že-

minti.kitų.asmenų.autoriteto,.nes.tai.diskredituoja.advokato.

profesiją.ir.žemina.jos.prestižą.

• Konfidencialumas. yra. pagrindinė. ir. svarbiausia. advokato.

teisė. ir. pareiga.. Advokato. drausmės. byloje. buvo. nustatyta,.

kad. advokato. darbo. vietoje. advokatas,. jo. atstovaujamoji. ir.

priešinga.pusė.(ieškovai.civilinėje.byloje).susirinko.aptarti.tarp.

šalių. susiklosčiusių. teisinių. santykių,. mėginti. spręsti. kilusio.

ginčo..Advokatas.neinformavo.priešingos.pusės,.kad.pokalbio.

metu. bus. daromas. garso. įrašas,. apie. tai. žinojo. tik. advokato.

klientė.. Padarytas. garso. įrašas. po. pokalbio. buvo. pateiktas.

Generalinei.prokuratūrai,.o.jo.pagrindu.buvo.pradėtas.ikiteis-

minis. tyrimas. ir.pareikšti. įtarimai.pareiškėjui..Pats. faktas,. kad.

advokatas.savo.kontoros.patalpoje.darė.slaptą.priešingos.gin-

čo.pusės.garso. įrašą,.yra.pakankamas.pagrindas.konstatuoti.

pažeidimą,.o.vėlesnis.užfiksuotos.informacijos.panaudojimas.

gali.būti.vertinamas.kaip.blogos.profesinės.veiklos.pavyzdys.

visiems.advokatams.

• Advokato. ir.kliento.santykis.yra.specifinis. teisinis.santykis,.

didžiąja.dalimi.grindžiamas.kliento.pasitikėjimo.savo.advoka-

tu.principu..Konkretus.advokato.klientas.turi.teisėtą.pagrindą.

pagal.savo.advokato.tiek.profesinę.veiklą,.tiek.pagal.advokato.

elgesį.viešoje.erdvėje.daryti.prielaidas.apie.visą.šalies.teisinę.

sistemą.. Advokatas,. susirašinėdamas. su. klientu. elektroniniu.

paštu,.taip.pat.turi.laikytis.kalbos.kultūros.

• Tarp.advokato.ir.kliento.susiklosčius.ne.tik.teisinių.paslaugų.

santykiams,.bet.ir.komerciniams.santykiams.(advokato.byloje.

nustatyta,.kad.tarp.advokato.ir.kliento.susiklostė.paskolos.san-

tykiai),.gali.būti.pažeidžiami.lojalumo.klientui.ir.interesų.konf-

likto. vengimo. advokato. veikloje. principai.. Advokatų. garbės.

teismas,.aiškindamas.advokatų.veiklos.principų.taikymo.ribas,.

laikosi.nuomonės,.kad.jos.nėra.apibrėžtos.statiškai..Jeigu.yra.
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kliento.prielaida,.kad.šie.principai.gali.būti.pažeisti,.advokatas,.

būdamas. profesionaliu. teisininku,. privalo. veikti. nedelsiant. ir.

aktyviai.tokiu.būdu,.kad.pašalintų.kliento.abejones.dėl.galimo.

advokato.veiklos.principų.pažeidimo..

• Vienas. iš.advokatų.veiklos.principų.yra.advokato.veiklos.

laisvė. ir. nepriklausomumas. (Advokatūros. įstatymo. 5. str.. 1.

p.)..Dėl. to.kiekvienas.advokatas.privalo.saugoti. savo.nepri-

klausomumą.taip,.kad.ne.tik.klientas,.bet.ir.kiti.proceso.da-

lyviai.neabejotų,.jog.advokatas.yra.nepriklausomas.nuo.bet.

kokių. trečiųjų. asmenų,. t.. . y.. advokatas,. teikdamas. teisines.

paslaugas.konkrečiam.klientui,.neturi.ir.negali.būti.suvaržy-

tas.sutartimis.ne.su.klientu.ir.negali.tokių.sutarčių.pagrindu.

perduoti.savo.dalies.įstatymu.advokatui.priskirtų.funkcijų.su-

tarties.šalims..Advokatai.profesinę.veiklą.vykdo.tik.trimis.for-

momis,.numatytomis.LR.advokatūros. įstatyme:.1). individu-

aliai;. 2). partnerystės. pagrindais,. neįsteigę. juridinio. asmens;.

3).įsteigdami.juridinį.asmenį.–.advokatų.profesinę.bendriją..

Advokatas.negali.turėti.darbo.santykiams.būdingų.santykių.

nė.su.vienu. iš. savo.klientų..Advokatas. taip.pat.negali. savo.

turimų.įstatyminių.advokato.įgaliojimų.suteikti.ne.advokatui.

ir.ne.advokato.padėjėjui..

• Advokatų. garbės. teismas. konstatuoja,. kad. advokato.

drausmės. byla. nėra. ir. negali. būti. naudojama. tarp. šalių. ko-

merciniams. santykiams. išspręsti. ir. komerciniams. santykiams.

aiškintis,.nes.Advokatų.garbės.teismas.analizuoja.ir.vertina.by-

los.medžiagą. tik.advokato.veiklos.atitikties.profesinės.etikos.

reikalavimams. kontekste. ir. atitinkamai. pasisako,. ar. advokato.

veikla. ir. poelgiai. pažeidžia. ar. nepažeidžia. profesijai. keliamų.

etikos.reikalavimų.

Baigdami. pažymėsime,. kad. kiekvienoje. drausmės. byloje.

Advokatų. garbės. teismas. siekė. ir. sieks. reikiamu. atveju. ne.

nubausti.atskirą.advokatą..Mūsų.tikslas.–.advokatui.priminti.

pareigą.savo.profesinėje.veikloje. ir.elgsenoje.vadovautis.ne.

siaurais.asmeniniais.ar.kliento.interesais,.bet.visur.ir.visuomet.

atminti.advokato.pagrindines.priedermes.teisinėje.sistemoje.

ir.savo.poelgiu.visur.ir.visuomet.saugoti.visos.advokatų.ben-

druomenės. orumo. ir. garbės. principus. bei. papročius.. Vilia-

mės,.jog.mūsų.darbas.yra.paskata.visai.korporacijai.tobulėti.ir.

saugoti.klasikines.moralės.ir.dorovės.tradicijas.
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