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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

DĖL PROCESO NORMŲ, NUSTATANČIŲ ADVOKATŲ VEIKLOS GARANTIJAS, 

TAIKYMO 

 

 

Praktikoje kyla neaiškumų dėl proceso normų, nustatančių advokato veiklos garantijas, 

taikymo ribų, subjektų, kuriems tokios garantijos taikomos, ir Lietuvos advokatūros informavimo 

tvarkos. 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 8 straipsnio 2 punktu, Lietuvos 

Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. I-141 ,,Dėl Lietuvos Respublikos 

prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“, 6.1 papunkčiu ir siekdami vienodos 

proceso normų, nustatančių advokatų veikos garantijas, taikymo praktikos, teikiame šį paaiškinimą. 

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – Įstatymas) 34 straipsnio 2 dalyje inter 

alia nustatyta, kad advokato padėjėjas turi visas Įstatyme nustatytas advokato teises ir pareigas, 

išskyrus narystę Lietuvos advokatūroje bei proceso įstatymuose nustatytus apribojimus. Nors šioje 

nuostatoje pažodžiui nenurodyta, kad advokato padėjėjai turi Įstatyme nustatytas advokato veiklos 

garantijas, bet, ją įvertinus sistemiškai su kitomis Įstatymo nuostatomis ir atsižvelgus į advokato 

padėjėjo profesinės veiklos specifiką, reikia pripažinti, kad advokato padėjėjams suteiktos tokios 

pačios veiklos garantijos kaip ir advokatams. Pavyzdžiui, advokato padėjėjo, įrašyto į Lietuvos 

advokatų padėjėjų sąrašą, darbo vietoje, transporto priemonėje ar gyvenamojoje patalpoje 

neatidėliotina krata gali būti atliekama tik dalyvaujant Lietuvos advokatūros advokatų tarybos nariui 

arba jos įgaliotam advokatui (Įstatymo 46 straipsnio 4 dalis). Priešingu atveju tokia neatidėliotina 

krata, atlikta nedalyvaujant Lietuvos advokatūros advokatų tarybos nariui arba jos įgaliotam 

advokatui, laikoma neteisėta. 

Įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudžiama apžiūrėti, tikrinti ar paimti advokato 

veiklos dokumentus ar laikmenas, kuriuose yra jo veiklos duomenų, tikrinti pašto siuntas, klausytis 

telefoninių pokalbių, kontroliuoti kitą telekomunikacijų tinklais perduodamą informaciją ir kitokį 

susižinojimą ar veiksmus, išskyrus atvejus, kai advokatas yra įtariamas ar kaltinamas padaręs 

nusikalstamą veiką. Šis leidimas taikomas tik su pareikštais įtarimais ar kaltinimais susijusiems 

dokumentams. 

Reikia pažymėti, kad išlyga – kai advokatas yra įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą 

veiką – praktikoje aiškinama skirtingai. Pasitaiko atvejų, kai ji aiškinama pernelyg siaurai ir siejama 

tik su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 21 ir 22 straipsniuose 

nustatyto įtariamojo ar kaltinamojo statuso įgijimu. Tokia praktika, kai Įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje 

nustatytas leidimas atlikti šioje normoje nurodytus proceso veiksmus siejamas su BPK 21 ir 22 

straipsniuose nustatytų įtariamojo ar kaltinamojo statusą asmeniui suteikiančių proceso veiksmų 

atlikimu bei sprendimų priėmimu, laikytina ydinga. 

Įstatymo 46 straipsnio 3 dalies turinys turi būti atskleidžiamas šią teisės normą vertinant 

sistemiškai su kitomis BPK nuostatomis, atliekant loginę aiškinimo analizę. Akivaizdu, kad asmuo, 

kuriam įteikiamas pranešimas apie įtarimą, sužino apie vykdomą baudžiamąjį persekiojimą ir turi 

pagrindą numanyti, kad su juo gali būti atlikti Įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nustatyti proceso 
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veiksmai. Todėl Įstatymo 46 straipsnio 3 dalies aiškinimas kaip įtvirtinančios leidimą tikrinti 

advokato (advokato padėjėjo) veiklos dokumentus, laikmenas, pašto siuntas, kontroliuoti jo 

susižinojimą ar veiksmus tik kai advokatas oficialiai informuotas apie tai, kad jis įtariamas 

nusikalstamos veikos padarymu, paneigia pačios slaptos advokato kontrolės prasmę ir paskirtį 

procese. Pavyzdžiui, advokatui įteikus pranešimą apie įtarimą dėl tam tikrų nusikalstamų veikų 

padarymo, tokio įtariamojo elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos 

fiksavimas ir kaupimas tampa beprasmis, nes įtariamasis, žinodamas apie jam oficialiai pareikštus 

įtarimus, gali pakeisti pokalbių metu perduodamos informacijos turinį norima linkme. Todėl tokiu 

atveju procesinės prievartos priemonės taikymo rezultatas negali būti pasiektas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nustatytas vienas pagrindinių 

advokatų veiklos principų – teisėtumas, todėl Įstatymo normos turi būti skirtos tik teisėtos advokato 

veiklos garantijoms užtikrinti. Pažymėtina, kad teisės aiškinimas, kad išimtiniais atvejais slaptas 

asmens profesinės veiklos stebėjimas gali būti būtinas, suformuluotas ir nuoseklioje kasacinio teismo 

jurisprudencijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis baudžiamojoje 

byloje Nr. 2K-239-303/2016; 2018 m. kovo 13 d. nutartis baudžiamojoje byloje 

Nr. 2K-33-303/2018). 

Įstatymo 46 straipsnio 3 dalies aiškinimas kaip įsakmiai nustatančios sąlygą atlikti nurodytus 

proceso veiksmus tik įtariamojo statusą turinčiam advokatui (advokato padėjėjui) gali nulemti, kad 

taikant advokato veiklos garantijas bus trukdoma atskleisti advokato (advokato padėjėjo) neteisėtą 

veiklą. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamojo statusą asmuo paprastai įgyja, kai jam pasirašytinai 

įteikiamas pranešimas apie įtarimą arba prokuroro nutarimas pripažinti įtariamuoju. BPK 187 

straipsnio 1 dalies nuostatos įpareigoja konkrečiai ir aiškiai apibūdinti nusikalstamos veikos, 

inkriminuojamos įtariamajam, padarymo aplinkybes. Taigi, Įstatymo 46 straipsnio 3 dalies nuostatas 

aiškinant pažodžiui, apskritai gali nelikti objektyvios galimybės advokatui pareikšti įtarimus padarius 

tam tikrą nusikalstamą veiką. Pavyzdžiui, advokatui netapus įtariamuoju ir dėl to neleidžiant 

panaudoti procesinę prievartos priemonę, kurios vienintelės panaudojimas galėtų atskleisti tyrimui 

reikšmingus duomenis ir suteikti pagrindą pagrįstai įtarti advokatą padarius tam tikrą nusikalstamą 

veiką, užkertama galimybė gauti duomenų, kurie būtų faktinis potencialaus pranešimo apie įtarimą 

ar nutarimo pripažinti įtariamuoju pagrindas. Taip aiškinant minėtą Įstatymo normą, pažeidžiamas ir 

asmenų lygybės prieš įstatymą principas, nes joje nustatyti proceso veiksmai paprastai gali būti 

taikomi net asmenims, neturintiems proceso dalyvio statuso ikiteisminiame tyrime, o advokatui 

(advokato padėjėjui) galėtų būti taikomi tik jeigu jis turėtų įtariamojo statusą. 

Įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nurodyta sąvoka „kaltinamas nusikalstamos veikos 

padarymu“ neturėtų būti siejama su dėl advokato (advokato padėjėjo) priimtu proceso sprendimu, 

kuriuo ikiteisminis tyrimas apskritai yra baigiamas (asmuo įgyja kaltinamojo statusą, kai dėl jo 

priimamas kaltinamasis aktas arba surašomas prokuroro pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo 

baudžiamuoju įsakymu, arba surašomas prokuroro pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto 

proceso tvarka). Toks aiškinimas lemia, kad leidžiama atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus, kai jokie 

ikiteisminio tyrimo veiksmai renkant bylai reikšmingus duomenis nebegali būti atliekami. Pavyzdžiui, 

kai prokuroras priima kaltinamąjį aktą dėl advokato padarytų tam tikrų nusikalstamų veikų, advokatas 

tampa kaltinamuoju. Tokiu atveju ikiteisminis tyrimas baigiamas ir kaltinamajam taikyti procesines 

prievartos priemones, kurių tikslas surinkti ikiteisminiam tyrimui reikšmingus duomenis (pavyzdžiui, 

slaptą sekimą), tampa nebeaktualu. 

BPK 154 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad draudžiama klausytis gynėjo pokalbių su 

įtariamuoju ar kaltinamuoju, perduodamų elektroninių ryšių tinklais, daryti jų įrašus, kontroliuoti kitą 

elektroninių ryšių tinklais tarp jų perduodamą informaciją, ją fiksuoti ir kaupti. Draudimas klausytis 

advokato pokalbių nustatytas siekiant apsaugoti advokato profesinę paslaptį, t. y. apginti būtent 

klientų interesus ir apsaugoti jų informacijos konfidencialumą, kiek tai susiję su advokato teisinių 

paslaugų teikimu. Įstatyme nustatytas advokato susižinojimo imunitetas nėra absoliutus ir gali būti 

taikomas tik tuo atveju, kai advokatas vykdo savo profesines pareigas. Taigi galiojantis teisinis 

reguliavimas advokatams taiko imunitetą tik nurodyta apimtimi, t. y. užtikrina absoliutų draudimą 

kontroliuoti profesines pareigas atliekančio advokato ir jo kliento susižinojimą, o ne advokato ir kitų 
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asmenų susižinojimą apskritai. Atsižvelgiant į tai, net advokatui (advokato padėjėjui) ir neįgijus 

oficialaus įtariamojo ar kaltinamojo statuso, nėra pagrindo drausti dėl advokato (advokato padėjėjo) 

atlikti Įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nustatytus proceso veiksmus vien darant prielaidą, kad dėl to 

gali paaiškėti kliento konfidenciali informacija. Svarbu pabrėžti, kad taikant procesines prievartos 

priemones gautą informaciją galima panaudoti tik galimai nusikalstamai veikai tirti, o tyrimui 

nereikalinga informacija privalo nedelsiant būti sunaikinta (BPK 161 straipsnis). Todėl dėl advokato 

(advokato padėjėjo) atliekant Įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nurodytus proceso veiksmus gauta 

informacija apie asmenų, nesusijusių su tiriamomis nusikalstamomis veikomis, privatų gyvenimą yra 

neskelbtina, o jei tokia informacija, taikant šioje teisės normoje nurodytas slapto pobūdžio procesines 

prievartos priemones, užfiksuota laikmenose, – jos turi būti sunaikintos. 

Apibendrinant darytina išvada, kad Įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nurodytus proceso 

veiksmus atlikti dėl advokato (advokato padėjėjo) galima ir tada, kai ikiteisminio tyrimo metu 

surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad advokatas (advokato padėjėjas) gali 

būti padaręs nusikalstamą veiką. Siekiant taikyti Įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nustatytas procesines 

prievartos priemones ar atlikti nustatytus veiksmus, nėra būtina surašyti pranešimą apie įtarimą ar 

priimti nutarimą pripažinti advokatą (advokato padėjėją) įtariamuoju. Duomenų, leidžiančių pagrįstai 

manyti, kad advokatas (advokato padėjėjas) gali būti padaręs nusikalstamą veiką, kiekis minėtoms 

procesinėms prievartos priemonėms taikyti laikytinas pakankamu, jeigu tokių duomenų pakaktų 

surašyti ir įteikti pranešimą apie įtarimą padarius tam tikras nusikalstamas veikas. 

Įstatymo 46 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog apie aplinkybę, kad advokatas tapo įtariamuoju 

ar kaltinamuoju arba kad atlikti proceso veiksmai, turi būti pranešta Lietuvos advokatūrai. Sąvoka 

„atlikti proceso veiksmai“ Įstatyme nėra detalizuota, taip pat nėra aiškiai nurodyta, kas turi informuoti 

Lietuvos advokatūrą apie tokių veiksmų atlikimą bei įtariamojo ar kaltinamojo statuso įgijimą. 

Išaiškiname, kad Lietuvos advokatūra turi būti informuojama apie tai, kad: 

1) ikiteisminiame tyrime advokatui (advokato padėjėjui) yra įteiktas pranešimas apie įtarimą 

padarius Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – BK) nustatytą (-as) nusikalstamą (-

as) veiką (-as); 

2) advokatas (advokato padėjėjas) tapo kaltinamuoju (dėl jo BPK nustatyta tvarka yra  

priimtas kaltinamasis aktas arba surašytas prokuroro pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo 

baudžiamuoju įsakymu arba surašytas prokuroro pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto 

proceso tvarka); 

3) ikiteisminis tyrimas advokatui (advokato padėjėjui) nutrauktas; 

4) advokatui (advokato padėjėjui) atlikti Įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje nustatyti proceso 

veiksmai (jo darbo vietoje, gyvenamosiose patalpose, transporto priemonėje atlikta krata ar poėmis, 

taip pat atlikta asmens krata, dokumentų, pašto siuntos apžiūra, patikrinimas ar poėmis). 

Taip pat Lietuvos advokatūra turėtų būti informuojama apie tai, kad esmingai pasikeičia 

advokatui (advokato padėjėjui) pareikštų įtarimų turinys ar apimtis, t. y. inkriminuojamų 

nusikalstamų veikų faktinės aplinkybės pakeičiamos iš esmės skirtingomis, inkriminuojamos naujos 

nusikalstamos veikos, inkriminuojamos veikos perkvalifikuojamos pagal kitas BK bendrosios ir (ar) 

specialiosios dalių normas. 

Lietuvos advokatūrai neturėtų būti pranešama apie tai, kad dėl advokato (advokato padėjėjo)  

yra priimtas nutarimas jį apklausti BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais 

kaip liudytoją apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką (specialusis liudytojas). Taip pat 

netikslinga informuoti Lietuvos advokatūrą apie advokatui (advokato padėjėjui) paskirtą kardomąją 

priemonę, nes kardomoji priemonė skiriama, kai asmuo jau būna įgijęs įtariamojo statusą. 

Lietuvos advokatūrą apie minėtus dėl advokato (advokato padėjėjo) priimtus proceso 

sprendimus ar atliktus proceso veiksmus nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, turi 

informuoti ikiteisminį tyrimą atliekantis ar jį organizuojantis ir jam vadovaujantis prokuroras arba 

prokuroro pavedimu ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Lietuvos advokatūra apie dėl advokato 

(advokato padėjėjo) priimtus proceso sprendimus ar atliktus proceso veiksmus informuojama el. 

paštu la@advokatura.lt išsiunčiant tik nustatytos formos pranešimą. Proceso sprendimų ar proceso 

veiksmus patvirtinančių dokumentų nuorašai prie tokio pranešimo nepridedami. 

mailto:la@advokatura.lt
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Pranešime Lietuvos advokatūrai apie dėl advokato ar advokato padėjėjo priimtus proceso 

sprendimus ar atliktus proceso veiksmus turėtų būti nurodyta: 

1) ikiteisminio tyrimo (baudžiamosios bylos) numeris; 

2) kam, kada ir koks priimtas proceso sprendimas ar atliktas proceso veiksmas; 

3) baudžiamojo įstatymo normos, kuriose nustatytos nusikalstamos veikos, kurių padarymu 

įtariamas ar kaltinamas advokatas (advokato padėjėjas); 

4) ikiteisminį tyrimą organizuojantis ir jam vadovaujantis ar jį atliekantis prokuroras, tyrimą 

atliekanti ikiteisminio tyrimo įstaiga. 

 

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                                   Evaldas Pašilis 

 


