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DĖL ADVOKATŲ VEIKLOS REKLAMOS NAUDOJIMO REIKALAVIMŲ IR 

KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

   

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 

advokatų veiklos reklamos naudojimo reikalavimus ir kontrolės tvarką nustato Lietuvos advokatūra, 

suderinusi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.  

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 42 straipsnio 2 dalimi, 

60 straipsnio 2 dalies 17 punktu Lietuvos advokatūros Advokatų taryba n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Patvirtinti Advokatų veiklos reklamos naudojimo reikalavimų ir kontrolės tvarkos aprašą. 

2. Nustatyti, kad 2006-02-23 Advokatų tarybos sprendimas „Dėl Leistinos informacijos apie 

advokatą ar advokatų profesinę bendriją nustatymo tvarkos“ netenka galios. 

 

 

 

 

 

Advokatų tarybos pirmininkas                        Leonas Virginijus Papirtis 

 

 

 



 

PATVIRTINTA: 

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 

2014 m. kovo 13 d. sprendimu  

Lietuvos advokatūros  

Advokatų tarybos pirmininkas  

Leonas Virginijus Papirtis 
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Advokatų veiklos reklamos naudojimo reikalavimų ir kontrolės tvarkos aprašas 

 

1. Advokatų veiklos reklamos naudojimo reikalavimų ir kontrolės tvarkos apraše (toliau – 

šis Aprašas) : 

1.1. „Advokatas“ reiškia advokatą ir advokato padėjėją. 

1.2. „Advokatų kontora“  reiškia individualiai ar partnerystės pagrindais veikiančių 

advokatų darbo vietą, taip pat advokatų profesinę bendriją.  

1.3. „Advokatų duomenys“ yra bet kokia rašytinė, žodinė, vizualinė ar kita forma pateikta 

informacija apie Advokatą ar Advokatų kontorą, įskaitant (bet neapsiribojant) Advokato vardą ir 

(arba) pavardę, kontoros pavadinimą, logotipą, simboliką ir (arba) kitus Advokato ar Advokatų 

kontoros skiriamuosius žymenis ir kitą informaciją apie Advokatą ar Advokatų kontorą. 

1.4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos paaiškintos 

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme.  

2. Reklamuoti Advokato veiklą leidžiama tiek, kiek ši reklama atitinka advokatų veiklos 

principus. Advokatų veiklos reklama atitinka advokatų veiklos principus, kai Advokatų duomenys  

pateikiami pagal šio Aprašo 3 ir 4 punktus.  

3. Leidžiami Advokatų duomenų pateikimo būdai ir formos: 

 3.1. Advokatų duomenų pateikimas adresatams: 

  3.1.1. pristatant Advokatą ar Advokatų kontorą, jų veiklą, pranešimuose, įskaitant 

lankstinukuose, vizualinėje prezentacijoje ar kitu būdu; 

3.1.2. teikiant pasiūlymą dėl teisinių paslaugų teikimo; 



 3.2. Advokatų duomenų nurodymas Advokato ar Advokatų kontoros oficialiuose 

blankuose (įskaitant elektroninių laiškų šablonus), vizitinėse kortelėse, sąskaitose už suteiktas 

paslaugas ir kituose veiklos dokumentuose;  

 3.3. Advokatų kontoros iškabos ir rodyklės (t. y. informacinės lentos) įrengimas pastato, 

kuriame yra Advokatų kontoros patalpos, išorėje bei viduje;  

 3.4. Advokatų duomenų nurodymas ant reprezentacijai skirtų biuro prekių, dovanų, 

suvenyrų; 

 3.5. Advokatų duomenų pateikimas Advokato ar Advokatų kontoros internetiniame 

puslapyje ir socialiniuose tinklapiuose, Advokato ar Advokatų kontoros rengtos ir leidžiamos 

kokios nors srities apžvalgos, naujienų biuletenio, ar kitokio Advokato ar Advokatų kontoros 

leidinio (įskaitant ir elektroninius), kuriame būtų Advokatų duomenys, platinimas, pranešimų 

spaudai bei informacinių pranešimų platinimas, brošiūrų, lankstinukų (įskaitant ir elektroninių) 

platinimas, ar Advokatų duomenų pateikimas Advokato ar Advokatų kontoros bet kokioje kitoje 

medžiagoje; 

 3.6. Advokatų duomenų pateikimas organizacijų ar specializuotuose Advokatų ar 

Advokatų kontorų ar teisinių ir susijusių paslaugų teikėjų kataloguose, žinynuose, duomenų bazėse 

(įskaitant ir elektronines), knygose, žurnaluose ar kituose leidiniuose; 

 3.7. Advokatų duomenų nurodymas ir skelbimas, jeigu Advokatas ar Advokatų kontora yra 

renginio, seminaro, konferencijos, kitos iniciatyvos švietimo, mokslo, sporto, kultūros, ūkio ar 

kituose visuomenei svarbiuose sektoriuose organizatorius, partneris, pranešėjas, rėmėjas ar pro 

bono paslaugų teikėjas;   

 3.8. Advokatų duomenų pateikimas renginių, konferencijų, seminarų medžiagoje bei 

renginio informaciniuose stenduose ar kituose renginio, konferencijos, seminaro informaciniuose 

šaltiniuose;  

 3.9. Advokatų duomenų nurodymas organizacijų, viešųjų įstaigų, asociacijų, kurių nariais 

yra Advokatas ar Advokatų kontora medžiagoje, renginiuose, internetiniame puslapyje; 

 3.10. Advokatų duomenų apie Advokatą ar Advokatų kontorą kaip paramos ar labdaros 

davėją nurodymas; 

 3.11. Advokatų duomenų,  parengtų nepriklausomai trečiųjų asmenų ir teikiamų 

nemokamai, platinimas bet kokiu būdu ir forma; 

 3.12. Advokatų duomenų nurodymas kitų subjektų leidžiamuose leidiniuose, 

žiniasklaidoje, televizijos ar radijo laidose; 

 3.13. kitoks Advokatų duomenų apie Advokatą ar Advokatų kontorą pateikimas bet kokiu 

būdu ir forma, jeigu tai atitinka advokatų profesinę etiką. 



 4. Advokatų duomenys: 

4.1. turi atitikti advokatų profesinę etiką, Lietuvos advokatūros sprendimus, Lietuvos 

Respublikos įstatymus; 

 4.2. turi būti teisingi ir tikslūs, neklaidinti jų adresatų; 

 4.3. neturi menkinti kitų Advokatų ar Advokatų kontorų profesinės veiklos ar nepagrįstai 

aukštinti Advokato ar Advokatų kontoros profesinę veiklą; 

 4.4. turi atitikti kitų Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, kiek šių duomenų 

pateikimas gali būti suprantamas kaip reklama pagal kitus Lietuvos Respublikos įstatymus; 

4.5. turi atitikti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus; 

4.6. negali būti teikiami įkyriai, pasinaudojant sudėtinga adresato būkle ar kitaip 

pažeidžiant geros moralės principus. 

5. Advokatui ar Advokatų kontorai už šio Aprašo nuostatų pažeidimą taikoma Lietuvos 

Respublikos advokatūros įstatyme numatyta drausminė atsakomybė. 

6. Lietuvos advokatūrai pareikalavus, siekiant ištirti, ar laikomasi šio Aprašo nuostatų, 

Advokatas ar Advokatų kontora privalo pateikti sutartis bei kitą informaciją apie Advokatų 

duomenų skelbimą. Lietuvos advokatūra užtikrina pateiktos informacijos konfidencialumą. 

7. Advokatas ar Advokatų kontora gali paprašyti Lietuvos advokatūros iš anksto įvertinti, 

ar planuojamas Advokatų duomenų pateikimas atitinka advokatų veiklos principus. 

 

________________________ 

 


