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LIETUVOS ADVOKATŪROS
ADVOKATŲ TARYBOS PIRMININKO
ĮSAKYMAS
DĖL ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, KEITIMO,
GRĄŽINIMO IR NAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017 m. vasario mėn. 22 d. Nr. 25
Vilnius
Vadovaudamasis 2016 m. rugpjūčio mėn. 18 d. priimtu Lietuvos advokatūros advokatų tarybos
sprendimu įpareigoti Lietuvos advokatūros administraciją nustatyti naujų pažymėjimų išdavimo pradžios
datą ir suderinti techninius klausimus, susijusius su naujų pažymėjimų išdavimu, bei Lietuvos advokatūros
advokatų tarybos 2014 m. rugsėjo mėn. 18 d. sprendimu (2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo redakcija)
patvirtinto Lietuvos advokatūros advokatų tarybos darbo reglamento 5.9 punktu,
1. T v i r t i n u pridedamą Advokatų ir advokatų padėjėjų pažymėjimų išdavimo, keitimo, grąžinimo
ir naikinimo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas).
2. N u s t a t a u, kad Aprašas įsigalioja 2017 m. gegužės mėn. 5 d.

Advokatų tarybos pirmininkas

Ignas Vėgėlė

PATVIRTINTA:
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos
pirmininko
2017 m. vasario mėn. 22 d.
įsakymu Nr. 25
ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, KEITIMO,
GRĄŽINIMO IR NAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Advokatų ir advokatų padėjėjų pažymėjimų išdavimo, keitimo, grąžinimo ir naikinimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato advokato (advokato padėjėjo) pažymėjimo išdavimo, keitimo,
grąžinimo ir naikinimo tvarką.
2. Šiame Apraše naudojamos sąvokos suprantamos:
2.1.Europos sąjungos advokatūrų ir teisės bendrijų tarybos (toliau - CCBE) pažymėjimas – dvipusis
nustatytos formos dokumentas (lustinė kortelė), kuriame yra įrašoma tam tikra skaitmeninė
informacija ir kuris patvirtina advokato tapatybę bei jo vykdomą advokato veiklą. Šio pažymėjimo
vienoje pusėje įrašomas advokato vardas ir pavardė, asmens kodas, pažymėjimo numeris,
pažymėjimo data, pažymėjimo galiojimo terminas ir kiti duomenys; kitoje pusėje – advokato vardas
ir pavardė, pažymėjimą išdavusi institucija, pažymėjimą išdavusi šalis, pažymėjimo numeris,
pažymėjimo galiojimo terminas ir kiti duomenys. CCBE pažymėjimas suteikia teisę jo turėtojui
naudotis su pažymėjimu susietomis paslaugomis tiek Lietuvos Respublikoje, tiek kitose Europos
Sąjungos valstybėse narėse. CCBE pažymėjimo forma pateikiama Aprašo 1 priede.
2.2.Nacionalinis pažymėjimas – vienpusis nustatytos formos dokumentas (lustinė kortelė), kuriame yra
įrašoma tam tikra skaitmeninė informacija ir kuris patvirtina advokato padėjėjo tapatybę bei jo
vykdomą advokato padėjėjo veiklą. Šio pažymėjimo vienoje pusėje įrašomas advokato padėjėjo
vardas ir pavardė, asmens kodas, pažymėjimo numeris, pažymėjimo data, veiklos pradžios data ir
kiti duomenys. Nacionalinis pažymėjimas suteikia teisę jo turėtojui naudotis su pažymėjimu
susietomis paslaugomis Lietuvos Respublikoje. Nacionalinio pažymėjimo forma pateikiama Aprašo
2 priede.
2.3.Seno pavyzdžio pažymėjimas – advokato (advokato padėjėjo) pažymėjimas, iki šio Aprašo
įsigaliojimo dienos išduotas asmenims, įrašytiems į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą
(Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą).
2.4.Naujo pavyzdžio pažymėjimas – CCBE ir nacionalinis pažymėjimas.
2.5.Pažymėjimas/-ai – šio Aprašo 2.1 – 2.3 punktuose nurodyti advokatų (advokatų padėjėjų)
pažymėjimai.
II SKYRIUS
PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS
3. Asmeniui, po šio Aprašo įsigaliojimo dienos įrašytam į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą,
išduodamas CCBE pažymėjimas. Asmeniui, po šio Aprašo įsigaliojimo dienos įrašytam į Lietuvos
advokatų padėjėjų sąrašą, išduodamas nacionalinis pažymėjimas.
4. Naujo pavyzdžio pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo įrašyti
advokatą į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą priėmimo dienos/sprendimo įrašyti advokato
padėjėją į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą dienos, jei kartu su prašymu dėl įrašymo į atitinkamą
sąrašą Lietuvos advokatūrai buvo pateikta (el. paštu atsiųsta) advokato (advokato padėjėjo)
nuotrauka, kurios rezoliucija ne mažesnė nei 600 dpi.
5. Naujo pavyzdžio pažymėjimą pasirašo Lietuvos advokatūros advokatų tarybos (toliau – Advokatų
taryba) pirmininkas.

6. Advokatas (advokato padėjėjas), gaudamas naujo pavyzdžio pažymėjimą, pasirašo Advokatų ir
advokatų padėjėjų pažymėjimų registravimo žurnale, kurį tvarko atsakingas Lietuvos advokatūros
administracijos darbuotojas.
7. Naujo pavyzdžio pažymėjimas išduodamas neatlygintinai ir galioja 5 metus.
III SKYRIUS
PAŽYMĖJIMO KEITIMAS
8. Pažymėjimas keičiamas, jeigu:
8.1.advokatas siekia pasikeisti seno pavyzdžio pažymėjimą į CCBE pažymėjimą arba advokato
padėjėjas siekia pasikeisti seno pavyzdžio pažymėjimą į nacionalinį pažymėjimą;
8.2.pasibaigė anksčiau išduoto naujo pavyzdžio pažymėjimo galiojimo terminas;
8.3.advokatas (advokato padėjėjas) pakeitė vardą ir/ar pavardę;
8.4.pažymėjime yra netikslių įrašų;
8.5.anksčiau išduotas pažymėjimas tapo netinkamas naudoti (pvz.: susidėvėjo, buvo sugadintas ir pan.);
8.6.anksčiau išduotas pažymėjimas buvo prarastas (pamestas, pavogtas ir pan.).
9. Keičiant pažymėjimą, advokatams išduodamas CCBE pažymėjimas, o advokatų padėjėjams nacionalinis pažymėjimas.
10. Advokatas (advokato padėjėjas), norėdamas pakeisti pažymėjimą, Lietuvos advokatūrai pateikia:
10.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių turi būti keičiamas anksčiau išduotas
pažymėjimas;
10.2. advokato (advokato padėjėjo) nuotrauką, kurios rezoliucija ne mažesnė nei 600 dpi;
10.3. anksčiau išduotą pažymėjimą, jei jis keičiamas šio Aprašo 8.1 – 8.5 punktuose nustatytais
atvejais. Jei advokatas (advokato padėjėjas) nepateikia anksčiau išduoto pažymėjimo, tai jo prašyme
turi būti nurodyta (-os) priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas anksčiau išduotas pažymėjimas.
11. Jeigu naujo pavyzdžio pažymėjimas turi būti keičiamas dėl to, kad pasibaigė anksčiau išduoto naujo
pavyzdžio pažymėjimo galiojimo terminas, prašymą pakeisti naujo pavyzdžio pažymėjimą
advokatas (advokato padėjėjas) Lietuvos advokatūrai turi pateikti ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų
iki naujo pavyzdžio pažymėjimo galiojimo termino pabaigos.
12. Pakeistas naujo pavyzdžio pažymėjimas išduodamas neatlygintinai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
nuo šio Aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų gavimo Lietuvos advokatūroje dienos.
13. Jeigu advokatas (advokato padėjėjas) prarado pažymėjimą, apie tai jis turi nedelsdamas pranešti
Lietuvos advokatūrai.
IV SKYRIUS
PAŽYMĖJIMO GRĄŽINIMO IR NAIKINIMO TVARKA
14. Advokatai, siekiantys būti išbraukti iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo, ir advokatų
padėjėjai, siekiantys būti išbraukti iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo, pažymėjimą grąžina
vadovaudamiesi Advokatų tarybos 2013-09-05 sprendimu patvirtinta Advokatų ir advokatų padėjėjų
išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių advokatų ir advokatų padėjėjų sąrašo tvarka.
15. Advokatas (advokato padėjėjas), gavęs naują pažymėjimą ir suradęs prarastąjį, privalo nedelsdamas
grąžinti pastarąjį Lietuvos advokatūrai.
16. Keitimui pateikti pažymėjimai, taip pat grąžinti pažymėjimai sunaikinami teisės aktų nustatyta
tvarka.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Pažymėjimas yra Lietuvos advokatūros nuosavybė. Advokatas (advokato padėjėjas) privalo saugoti
jam išduotą pažymėjimą ir neperleisti jo tretiesiems asmenims.
____________

Advokatų ir advokatų padėjėjų pažymėjimų išdavimo,
keitimo, grąžinimo ir naikinimo tvarkos aprašas
1 priedas

CCBE advokato pažymėjimas (dvipusis)

Advokatų ir advokatų padėjėjų pažymėjimų išdavimo,
keitimo, grąžinimo ir naikinimo tvarkos aprašas
2 priedas

Nacionalinis advokato padėjėjo pažymėjimas (vienpusis)

