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GAIRĖS DĖL NULINĖS TOLERANCIJOS GALIMOMS KORUPCIJOS APRAIŠKOMS  
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Lietuvos advokatūros (toliau – Advokatūra) Advokatų taryba, vadovaujantis Advokatūros įstatymo 

60 straipsnio 2 dalies 23 punktu bei Advokatūros įstatų 14.2.2. punktu, patvirtina šias Gaires dėl 

nulinės tolerancijos korupcijai advokatų veikloje (toliau – Gairės): 

1. Advokato veiklos teisėtumas, nepriekaištingas elgesys ir Advokatų etikos kodekso laikymasis yra 

vieni iš pagrindinių advokatų veiklos principų,  laiduojančių asmens konstitucinės teisės į teisminę 

savo teisių gynybą įgyvendinimą.  

2. Advokato profesinė veikla yra nesuderinama su patarimu duoti, reikalavimu duoti ar 

tarpininkavimu perduodant kyšį bet kuriam asmeniui.  

3. Advokatas nenaudoja neteisėtų gynybos priemonių, o asmeniui (klientui) kreipiantis dėl galimai 

neteisėtų gynybos priemonių ir advokatui nepavykus įtikinti atsisakyti tokių ketinimų, nesudaro 

teisinių paslaugų sutarties, o jeigu paslaugos jau buvo teikiamos, nutraukia teisinių paslaugų teikimą.  

4. Advokatūra individualiai ir itin atidžiai nagrinėja kiekvieną atvejį, kuomet advokatas, advokato 

padėjėjas ar asmuo siekiantis tapti advokatu ar advokato padėjėju yra įtariamas galimai padaręs 

nusikalstamą veiklą ta apimtimi, kuria teisėsaugos institucijos suteikia reikiamą ar prašomą 

informaciją Advokatūrai arba remiantis vieša informacija. 

5. Advokatas negali būti tapatinamas su savo klientais ar jų bylomis. Tačiau advokatai neretai yra 

priversti vykdyti savo profesinę veiklą tokiomis valstybės sukurtomis sąlygomis, kurios neleidžia 

tinkamai pasinaudoti viešumo ir skaidrumo teikiama nauda visuomenei. 

6. Advokatūra akcentuoja kiekvieno advokato informuotumo didinimą, švietimą ir kvalifikacijos 

kėlimą. Kvalifikacijos kėlimo renginiai advokatams antikorupcinio švietimo ir pinigų plovimo 

tematika vykdomi nuo 2017 m., o nuo 2020 m. tapo ir neatskiriama įvadinių seminarų advokatams ir 

advokatų padėjėjams dalimi.  

7. Advokatūros veikla yra grindžiama skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo advokatams principais 

ir reguliariai bei išsamiai informuojant visuomenę apie Advokatūros veiklą.   

8. Advokatūros veikla finansuojama advokatų ir advokatų padėjėjų įmokomis, taip pat pajamomis, 

gautomis iš Advokatūros veiklų, susijusių su advokato profesija (mokymai, egzaminai ir kt.) ir 

kitomis teisėtomis pajamomis. 

9. Advokatūros finansinės ataskaitos ir veiklos sąmata yra teikiamos visuotiniam advokatų 

susirinkimui. Advokatūros veikla yra audituojama nepriklausomo išorės auditoriaus jau nuo 2015 m., 

nors Asociacijų įstatymas privalomą auditą nustatė tik nuo 2019 m.  
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10. Advokatūros teikiamos dovanos ir suvenyrai yra simbolinės reprezentacinės kilmės, skirtos 

parodyti dėmesį ir reprezentuoti Advokatūrą. Atskirais atvejais, ypatingomis progomis ar sukaktimis 

yra leidžiamos brangesnės dovanos. Advokatūros įteikiama reprezentacinė dovana yra dėmesio 

ženklas ir negali būti suprantama kaip neteisėto atlygio ar palankumo siekis. Advokatūra nepriima ir 

atsisako dovanų, kurios gali būti suprantamos kaip atlygis už sprendimo priėmimą arba palankumo 

ar išskirtinumo siekis. Advokatūra neteikia finansinės paramos (aukų) politinėms partijoms ar 

politinės kampanijos dalyviams.  

11. Advokatūra visus turto, prekių ir paslaugų įsigijimus vykdo vadovaujantis Advokatų tarybos 

darbo reglamentu ir Advokatų tarybos pirmininko patvirtintomis pirkimų taisyklėmis. Visi pirkimai   

vykdomi taip, kad atitiktų Advokatūros veiklos interesus ir siekiant, kad lėšos būtų naudojamos 

efektyviai ir Advokatūrai ekonomiškai naudingiausiu būdu. 

12. Šios Gairės mutatis mutandis taikomos ir advokato padėjėjui.  
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