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S P R E N D I M A S 

2007-08-10 

DĖL TEISINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 
 

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 51 straipsnyje nustatyta, kad kai kyla 

kliento ir advokato ginčas dėl teisinių paslaugų, klientas turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą ar 

teismą. Ginčų nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos advokatūra, suderinusi su Teisingumo 

ministerija. 2007-07-23 raštu Nr. (1.27)-7R-7236 Teisingumo ministerija pritarė Ginčų dėl teisinių 

paslaugų teikimo nagrinėjimo tvarkai. 
 
 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (Žin., 2004, Nr.50-1632) 
51 straipsnio 2 dalimi Advokatų taryba  n u s p r e n d ž i a : 
 

1. Patvirtinti Ginčų dėl teisinių paslaugų teikimo nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama). 
 
2. Nustatyti, kad Ginčų dėl teisinių paslaugų teikimo nagrinėjimo tvarkos aprašas įsigalioja 

nuo 2007 m. rugpjūčio 13 d. 
 
 
 
 
Advokatų tarybos pirmininkas   Rimas Andrikis 
 



 

 
 

PATVIRTINTA: 
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 
2007 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu 
 
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 
pirmininkas Rimas Andrikis 
 
________________ 

 
 

GINČŲ DĖL TEISINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Ginčų dėl teisinių paslaugų teikimo nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – tvarkos 
aprašas) nustato tarp kliento ir pagal sutartį ar kitais pagrindais jam atstovaujančio arba ginančio 
advokato kilusio ginčo dėl teisinių paslaugų (teisinės pagalbos) nagrinėjimo tvarką.  

1.2. Šis tvarkos aprašas parengtas atsižvelgiant į advokato profesinę veiklą reglamentuojančių 

teisės aktų nustatytus profesinius ir etinius reikalavimus bei Lietuvos advokatūros pastangas 

betkokias pretenzijas, kylančias iš teisinių paslaugų (teisinės pagalbos) teikimo, spręsti nedelsiant bei 
ginčo šalių geranorišku susitarimu. 

1.3. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 
Atsakymas – Lietuvos advokatūros įgalioto organo pareiškėjui ir advokatui teikiamas atsakymas 
raštu dėl išnagrinėto ginčo tarp kliento ir jo advokato bei priimto sprendimo. 
Ginčas – pareiškėjo raštu išdėstytas nesutarimas su advokatu dėl jam advokato teiktų ar teikiamų 

teisinių paslaugų (teisinės pagalbos).   
Komitetas – Advokatų tarybos sudarytas Ginčų sprendimo komitetas. 
Pareiškėjas – advokato pagal sutartį ar kitais pagrindais atstovaujamas ar ginamas klientas arba 
susitarimą dėl trečiojo asmens gynimo sudaręs asmuo, pateikęs Lietuvos advokatūrai rašytinį 

pareiškimą dėl advokato teisinių paslaugų (teisinės pagalbos). 
 

II. PAREIŠKIMO PATEIKIMAS 
 

2.1. Pareiškėjas turi teisę šiame tvarkos apraše nustatyta tvarka pateikti Lietuvos advokatūrai 

pareiškimą išspręsti pareiškėjo ir advokato ginčą dėl teisinių paslaugų (teisinės pagalbos) teikimo. 
Pareiškime turi būti nurodytos ginčo aplinkybes ir reikalavimas, pridedami sutarties su advokatu ir 
mokėjimo už suteiktas paslaugas dokumentai, kiti reikalavimo pagrįstumą įrodantys dokumentai 

(arba patvirtintos jų kopijos). 
2.2. Pareiškimas laikomas pateiktu ir tuo atveju, kai kita institucija jos gautą pareiškimą 

persiunčia Lietuvos advokatūrai. 
2.3. Nagrinėjamas tik įskaitomai valstybine kalba parašytas ir pareiškėjo pasirašytas pareiškimas, 

kuriame nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė ir tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti 

atsakymą. Nepasirašytas, neįskaitomas, nenormatyvine leksika ar nesuprantamai išdėstytas 

pareiškimas paliekamas nenagrinėtas ir grąžinamas pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastį. 
2.4. Pareiškimą pasirašo pareiškėjas ir (arba) jo atstovas pagal įstatymą arba pagal įgaliojimą. 

Kai į Lietuvos advokatūrą kreipiasi pareiškėjo atstovas, pareiškime taip pat nurodomi pareiškėjo 



 

atstovo vardas, pavardė, adresas, o prie pareiškimo turi būti pridėti dokumentai, patvirtinantys 
atstovo įgalinimus.  

2.5. Rašytinis pareiškimas (gautas asmeniškai iš pareiškėjo, atsiųstas paštu) užregistruojamas 
Lietuvos advokatūroje Pareiškėjui pageidaujant, jam gali būti įteikiama registracijos spaudu 

pažymėta pareiškimo kopija. 
 

III. PAREIŠKIMO NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS 
 

3.1. Advokatų tarybos pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas gauto pareiškimo kopiją 

pateikia advokatui ir pasiūlo pateikti paaiškinimą (atsiliepimą) bei jame išdėstytas aplinkybes 

pagrindžiančius dokumentus. 
3.2. Advokatas ir pareiškėjas turi teisę bet kada iki sprendimo dėl ginčo priėmimo ginčą išspręsti 

taikiai savo iniciatyva. Apie ginčo išsprendimą taikiu būdu advokatas ir pareiškėjas privalo 

nedelsiant informuoti Lietuvos advokatūrą. 
3.3. Ginčus dėl teisinių paslaugų (teisinės pagalbos) teikimo nagrinėja ir sprendimą balsų 

dauguma priima Advokatų tarybos sudarytas trijų advokatų Ginčų sprendimo komitetas, kuriam 

pirmininkauja didžiausią advokato stažą turintis Komiteto narys.  
3.4. Ginčas privalo būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo pareiškimo gavimo 

Lietuvos advokatūroje dienos. 
3.5. Komitetas atsisako nagrinėti ginčą: 
3.5.1. jeigu ginčas nėra priskirtinas Lietuvos advokatūros kompetencijai, tokiu atveju skundas 

persiunčiamas kompetentingai institucijai ir apie tai raštu pranešama pareiškėjui; 
3.5.2. jeigu yra priimtas Lietuvos advokatūros arba teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių 

ginčo šalių ir dėl to paties dalyko; 
3.5.3. jeigu teismas nagrinėja ginčą tarp tų pačių ginčo šalių ir dėl to paties dalyko. 
3.6. Sprendimas atsisakyti nagrinėti ginčą per 5 darbo dienas po jo priėmimo siunčiamas 

pareiškėjui. Sprendime nurodomi motyvai ir apskundimo tvarka. 
3.7. Pareiškėjas turi teisę bet kada iki sprendimo dėl ginčo priėmimo pakeisti savo kreipimosi 

dalyką ar pagrindą, pateikti naujus faktus, įrodymus, ar atsisakyti savo reikalavimo. Jei pareiškėjas 

atsisako savo reikalavimo, Komitetas nutraukia pradėtą ginčo nagrinėjimą. 
3.8. Ginčas nagrinėjamas raštu laikantis advokato ir kliento santykių konfidencialumo principo, 

užtikrinančio pareiškėjo teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir advokato profesinę paslaptį. 

Ginčo šalims pageidaujant ir tais atvejais, kai Komitetas nusprendžia, kad šalių dalyvavimas yra 

būtinas, siekiant objektyviai išnagrinėti ginčą tarp šalių, ginčo šalims gali būti siūloma dalyvauti 
Komiteto posėdyje ir pateikti paaiškinimus.  

3.9. Jei tolimesniam ginčo nagrinėjimui reikalingi papildomi paaiškinimai ir (ar) kiti rašytiniai 

įrodymai, Komitetas turi teisę raštu prašyti bet kurią ginčo šalį pateikti papildomus paaiškinimus, 

nurodydamas terminą paaiškinimų ar (ir) įrodymų pateikimui. 
 

3.10. Komitetas savo sprendimą priima atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas 

aplinkybes bei vadovaudamasis profesine etika ir sveiku protu bei sąžiningumu. 
3.11. Komitetas dėl ginčo priima vieną iš šių sprendimų: 

3.11.1. pripažinti pareiškimą nepagrįstu; 
3.11.2. rekomenduoti advokatui kaip geranoriškai išspręsti ginčą su pareiškėju; 
3.11.3. perduoti ginčą nagrinėti Advokatų tarybai; 
3.11.4. siūlyti Advokatui tarybai spręsti klausimą dėl drausmės bylos iškėlimo advokatui; 
3.11.5. sustabdyti ginčo nagrinėjimą iki išnyks aplinkybės, trukdančios išsamiam ir visapusiškam 

ginčo išnagrinėjimui. 
3.12. Advokatų tarybos pirmininko ar Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojo teikimu, taip 

pat kai Komiteto narys yra ginčo šalimi, Advokatų taryba turi teisę tiesiogiai išnagrinėti bet kurį 

ginčą dėl teisinių paslaugų (teisinės pagalbos) teikimo.  



 

3.13. Advokatų taryba dėl ginčo priima vieną iš šių sprendimų: 
3.13.1. pripažinti pareiškimą nepagrįstu; 
3.13.2. rekomenduoti advokatui kaip geranoriškai išspręsti ginčą su pareiškėju; 
3.13.3. iškelti advokatui drausmės bylą; 
3.13.4. sustabdyti ginčo nagrinėjimą iki išnyks aplinkybės, trukdančios išsamiam ir visapusiškam 

ginčo išnagrinėjimui. 
3.14. Sprendimą dėl ginčo pasirašo visi Komiteto nariai. Kai ginčą išnagrinėja Advokatų tarybą, 

sprendimą pasirašo Advokatų tarybos pirmininkas arba Advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas. 
3.15. Sprendimas dėl ginčo per 5 darbo dienas po jo priėmimo siunčiamas ginčo šalims. 

Sprendime nurodomi motyvai ir apskundimo tvarka. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

4.1. Šis tvarkos aprašas taikomas ir skundų dėl advokatų profesinės veiklos ir (ar) profesinės etikos 

pažeidimų nagrinėjimui. 
4.2. Išnagrinėtų ginčų dokumentai saugomi Lietuvos advokatūroje 3 metus. 

 _______________  
 


