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LIETUVOS ADVOKATŪROS BAUDŽIAMOSIOS IR BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖS 
KOMITETO DARBO REGLAMENTAS 

 
 
1. Šis reglamentas nustato Lietuvos advokatūros baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komiteto 
(toliau - „Komitetas") veiklos tikslus, funkcijas, sudarymo ir  darbo organizavimo tvarką.  

2. Komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymu, Lietuvos 
advokatūros įstatais, kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.  

3. Komitetas sudaromas terminuotam trejų metų laikotarpiui.  

II. Komiteto veiklos tikslai ir funkcijos  
 

4. Komiteto paskirtis ir veiklos tikslas – užtikrinti kokybišką ir įvairiapusišką problemų, kylančių taikant 
Lietuvos Respublikos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės normas, susijusias su advokatų 
bei advokatų padėjėjų profesinės veiklos vykdymu, sprendimą bei priimti optimalius sprendimus dėl šių 
teisės normų tobulinimo. 
 
5. Komitetas, įgyvendindamas jam pavestą veiklos tikslą, atlieka šias funkcijas: 
5.1 analizuoja Lietuvos Respublikos baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės normų, susijusių 
su advokatų bei advokatų padėjėjų profesinės veiklos vykdymu, taikymo problemas, rengia šių teisės 
normų pakeitimų projektus bei juos lydinčius dokumentus, teikia juos Advokatų tarybai bei siūlo 
Advokatų tarybai iniciuoti teisės normų pakeitimus; 
5.2 atlieka baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės normų pakeitimų stebėseną ir apie 
rengiamus pakeitimus, kurie susiję su advokatų bei advokatų padėjėjų profesine veikla, nedelsiant 
informuoja Advokatų tarybą;  
5.3 rengia rašytines pastabas dėl Advokatų taryboje gautų ar kitų viešai skelbiamų baudžiamosios teisės ir 
baudžiamojo proceso teisės normų, susijusių su advokatų bei advokatų padėjėjų profesinės veiklos 
vykdymu, pakeitimų ir teikia šias pastabas Advokatų tarybai;  
5.4 esant poreikiui teikia rašytines rekomendacinio pobūdžio konsultacijas dėl baudžiamosios teisės ir 
baudžiamojo proceso teisės normų, susijusių su advokatų bei advokatų padėjėjų profesinės veiklos 
vykdymu, aiškinimo ir taikymo; 
5.5  ne vėliau nei likus 60 kalendorinių dienų iki visuotinio advokatų susirinkimo dienos teikia Advokatų 
tarybai rašytinę metinę Komiteto veiklos ataskaitą; 
5.6 esant poreikiui Advokatų tarybos pavedimu savo kompetencijos ribose atstovauja Lietuvos 
advokatūrai valstybės ar savivaldos įstaigose ar organizacijose, valstybės valdymo institucijose, oficialiuose 
renginiuose bei santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis.   
 

III. Komiteto teisės 
 

6. Komitetas, įgyvendindamas jam pavestą veiklos tikslą ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas 
funkcijas, turi teisę: 
6.1 gauti iš Lietuvos advokatūros visą funkcijų vykdymui reikalingą informaciją bei dokumentus; 



6.2 kreiptis į kitas valstybės ir savivaldos įstaigas ar organizacijas, valstybės valdymo institucijas, kitus 
fizinius ar juridinius asmenimis ir gauti iš jų informaciją, reikalingą Komiteto funkcijoms vykdyti;    
6.3  teikti pastabas ir siūlymus Advokatų tarybai; 
6.4 Advokatų tarybai pavedus dalyvauti valstybės įstaigų, savivaldos institucijų, kitų įstaigų ir institucijų 
renginiuose, kuriuose svarstomi su Komiteto veiklos tikslais susiję klausimai;  
6.5 Advokatų tarybai pritarus pasitelkti kitų valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, mokslo ir studijų 
institucijų ir organizacijų ekspertus savo kompetencijos klausimams spręsti.  
 

IV. Komiteto veiklos organizavimas 
 
7. Komitetas sudaromas iš advokatų savanoriškumo principu. Komiteto narių skaičių nustato ir sudėtį 
tvirtina Advokatų taryba.  
 
8. Komiteto darbui vadovauja Komiteto pirmininkas, jo nesant Komiteto pirmininko pareigas vykdo 
Komiteto pirmininko pavaduotojas.  
 
9. Komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją  skiria Lietuvos Advokatų taryba Lietuvos Advokatų tarybos 
pirmininko teikimu.   
 
10. Komiteto pirmininkas:  
10.1. vadovauja Komiteto veiklai, organizuoja Komiteto darbą, veikia Komiteto vardu ir jam atstovauja;  
10.2. kviečia Komiteto posėdžius, teikia svarstyti klausimus, pirmininkauja Komiteto posėdžiams;  
10.3. Komiteto vardu pasirašo Komiteto sprendimus ir kitus dokumentus;  
10.4. iš Komiteto narių siūlo Komiteto pirmininko pavaduotojo kandidatūrą. 
 
11. Komiteto posėdis laikomas įvykusiu jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų Komiteto narių. 
Komiteto sprendimas laikomas 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. 
 
12. Komiteto nariai dirba visuomeniniais pagrindais. 
 

V. Baigiamosios nuostatos 
 
13. Komiteto vieši pranešimai skelbiami Lietuvos advokatūros interneto puslapyje www.advoco.lt . 
 
 
 

http://www.advoco.lt/

