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Apskritojo stalo diskusija 

„Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos aktualijos“ 
 

2013 m. balandžio 18 d., 13.00-16.00 val. 

Teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius 

Kolegijų salė (3 aukštas) 
 

DISKUSIJOS DALYVIŲ IŠKELTOS PROBLEMOS IR SIŪLYMAI: 

Nr. Diskusijos 

klausimas 

Problema Siūlymas 

1.  Valstybės įsiskolinimas bei vėlavimas atsiskaityti su advokatais už suteiktas paslaugas 
 

ii. Būtinumas ieškoti 

būdų, kaip 

reformuoti sistemą 

Problema egzistuoja, jog asmenų, turinčių teisę gauti 

valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, skaičius 

nuolat didėja. Tai nulemia ir valstybės įsiskolinimo 

advokatams už suteiktas teisines paslaugas 

besitęsiančią problemą. Todėl, tikslinga permąstyti ir 

peržiūrėti sistemą, įvertinti ar nėra galimybių ją 

supaprastinti, padaryti mažiau biurokratišką.  

(Adv. Inga Abramavičiūtė) 

- 

Lėšų trūkumas advokato paslaugai apmokėti. <...> 

(Adv. Diana Vaitkevičienė) 

<...> apriboti prašančiųjų 

sąrašą. Tada pagerės teismų 

darbo kokybė, sumažės bylų, 

sutrumpės procesas. <...> 

2.  Ar advokatas yra 

paslaugos teikėjas? 

- - 

3.  Dėl advokato paslaugų apmokėjimo 
 

(i) Budėjimas 

savaitgaliais 

Netinkamai taikomos ir aiškinamos LR 

Vyriausybės nutarimu patvirtintų Advokatams 

už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir 

koordinavimą mokamo užmokesčio dydžio 

taisyklių 4 p. nuostatos, numatančios, kad 

“Advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę 

pagalbą, už budėjimą ne darbo dienomis ir 

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos 

teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje 

nurodytos išvados (toliau – išvada) teikimą 

papildomas užmokestis nemokamas. 

Advokatams nuolat teikiantiems ATP į darbo 

laiką Tarnyba neįskaičiuoja budėjimo 

savaitgaliais. Savaitgaliais budintys advokatai 

priversti dirbti be išeiginių dienų visą savaitę. 

(Adv. Artūras Cibulskas) 

[Teisingumo ministerija] 

turėtų išaiškinti 

Tarnyboms kaip tinkamai 

taikyti šią teisės normą. 

Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutarčių 

2.2.2. punkte yra numatyta pareiga advokatams teikti 

antrinę teisinę pagalbą 40 valandų per savaitę darbo 

dienomis, taip pat nedarbo ir švenčių dienomis (pagal 

budėjimo grafikus), kai antrinė teisinė pagalba 

teikiama baudžiamosiose bylose. Advokatams už 

- 

http://www.infolex.lt/ta/125383
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suteiktą antrinę teisinę pagalbą yra mokamas 

pastovus mokestis. Esant tokiam teisiniam 

reglamentavimui tampa neaišku: jeigu advokatas 2 

dienas per savaitę budi (poilsio dienomis) ar tą 

savaitę jis turi teisę teikti ATP mažiau negu 40 

valandų ir gauti pilną apmokėjimą už tą savaitę? Ar 

tai yra tiesiog neatlygintina pareiga budėti poilsio 

dienomis ir vis tiek teikti teisinę pagalbą dar 40 

valandų? 

(Klaipėdos VGTPT) 

(a) Advokatų 

pastabos 

(ii) Paslaugos turėtų būti apmokėtos pagal faktiškai sugaištą laiką 

Yra b/b, kurios tęsiasi kelerius metus, nutarime 

numatytas max valandų skaičius. Jį pasiekus, atsistoti 

per posėdį ir išeiti, keisti kitu advokatu ar teikti 

labdarą? Tas pat liečia ir nukentėjusiojo atstovavimą 

b/b (skirta tik 2 val.). (Adv. Diana Vaitkevičienė) 

Panaikinti max valandų 

skaičių, mokėti už faktiškai 

sugaištą laiką. 

Pažymą Tarnyba išrašo, remdamasi atliktu darbu, 

pateikiant įrodymus, teismas sumažina išlaidas, kas 

turi skųsti teismo sprendimą <...> (Adv. Diana 

Vaitkevičienė) 

<...> Advokatas darbą atliko, 

jam turi būti sumokėta už 

atliktą darbą pilna suma. 

Jei viršijamas laikas, mokama daugiau tada, kai 

viršijamas 1,5 karto. Moka už faktą, nors nutarime 

parašyta, kad turi mokėti už visą stadiją. Jei viršijame 

mažiau nei 1,5 karto, nemokama. (Adv. Diana 

Vaitkevičienė) 

Mokėti už faktiškai sugaištą 

laiką. 

(iii) Reikalavimas pateikti pažymą apie valstybės išlaidas teismui iki 

baigiamųjų kalbų, nežinant, kiek jos užtruks  

<…> bylos išlaidas patvirtinantys dokumentai turi 

būti pateikti teismui iki baigiamųjų kalbų, todėl 

advokatas pateikdamas prašymą Tarnybai 

paskaičiuoti išlaidas už antrinę teisinę pagalbą 

nežino, kiek truks paskutinis teismo posėdis. (Adv. 

Kristina Mikolaitė) 

Prašymą dėl išlaidų 

priteisimo turėtų būti galima 

pateikti po teismo sprendimo 

paskelbimo arba įsiteisėjimo, 

panašiai kaip šiuo metu 

reglamentuota ABTĮ. 

(iv) Dokumentų pažymai dėl išlaidų gauti VGTP tarnyboms faksavimas ir 

siuntimas paštu 

Pažymai dėl išlaidų gauti dokumentus faksuojam, 

apmokėjimui gauti, siunčiam, kam dvigubai reikia 

Tarnybai dokumentų? (Adv. Diana Vaitkevičienė) 

Nedubliuoti siunčiamų 

dokumentų. Įvertinti ir 

apmokėti už fakso išlaidas. 

(v) Pareiga teikti įvairias formas, dokumentus, pildyti ataskaitas, teikti 

valstybėms institucijoms – neleidžia susikaupti bei tinkamai atstovauti 

klientą 

Pastoviai turim galvoti ne apie bylos eigą, o apie tai, 

ar pažyma gauta, ar teismui pateikta, ar priteista tiek 

kiek pažymoje surašyta, ar neviršytas laikas, ar 

parašas kliento paimtas. (Adv. Diana Vaitkevičienė) 

Galėtų būti paprastesnė 

tvarka. 

<…> didžiausia bėda <…>  išplitęs popierizmas. Jei 

advokatas jau paskirtas konkrečioje byloje (yra 

institucijos ir Tarnybos ryšys), kam reikalinga dar 

pateikti Tarnybai popierinį paskyrimą, nuosprendį, 

kitokius dokumentus, kurie vargina ir teismą, ir kitas 

institucijas. (Adv. Elena Šajauskienė) 

Šiuolaikinės komunikacijos 

tikrai gali išgelbėti daug 

Lietuvos miškų! 

Pagal LR Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

įstatymą ir jį detalizuojančius teisės aktus 

advokatams yra primesta visa eilė funkcijų, 

nesuderinamų su teisinės pagalbos teikimu. Tos 

funkcijos yra biurokratinės, susijusios su įvairiausių 

formų ar dokumentų, ataskaitų pildymu ir 

pateikinėjimu valstybės institucijoms. (Adv. Valdas 

[N]aikinti visas įstatymines ir 

poįstatymines nuostatas, 

sudarančias sąlygas valstybės 

institucijų atstovams 

reikalauti iš advokatų 

atlikinėti biurokratines 

funkcijas. <...> 
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Falkauskas) 

(b) VGTP tarnybų 

pastabos 

(i) Efektyvių kontrolės mechanizmų dėl advokatų faktiškai sugaišto laiko 

patikrinimo nebuvimas bei įrodinėjimo ir atsakomybės priemonių 

taikymo problemos  

 Advokatų faktiškai sugaišto laiko kontrolės 

„mechanizmai“ dėl laiko, sugaišto ruošiant konkretų 

procesinį dokumentą, dėl laiko, sugaišto 

pasirengimui bylai, dėl laiko, sugaišto susipažinti su 

teismų praktika ir pan. 

Tarnybos įgaliojimai vertinti advokatų faktiškai 

sugaištą laiką, įrodinėjimo problematika. Tarnybos 

teisės priimti sprendimus „išskaičiuoti“ dalį 

užmokesčio problematika. 

 (Vilniaus VGTPT) 

- 

Nėra ribojamas advokatų nuolat teikiančių antrinę 

teisinę pagalbą laikas, galimas sugaišti konkrečioje 

bylos stadijoje. Galimai dėl to advokatų, nuolat 

teikiančių antrinę teisinę pagalbą, vienai bylai 

sugaištas laikas (ir atitinkamai kaina) yra didesnė nei 

advokatų prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą.  

(Kauno VGTPT) 

Turėtų būti įtvirtintos, bent 

jau rekomendacinės laiko 

normos konkrečiai bylos 

stadijai, priklausomai nuo 

bylos rūšies. Viršijus stadijai 

skirtą laiką, turėtų būti 

numatyta pareiga tai pagrįsti. 

(ii) Neigiamas požiūris į pareigų vykdymą dėl ataskaitų teikimo bei 

prašymų išmokėti užmokestį teikimą 

Advokatų neigiamas požiūris į viską, kas susiję su 

atitinkamų pareigų vykdymu, organizuojant savo 

veiklą, kuri yra susijusi ne su asmens teisių gynimu 

procesiniuose veiksmuose, tačiau su ataskaitų 

teikimu, prašymų išmokėti užmokestį teikimu. 

(Vilniaus VGTPT) 

- 

Advokatai prireikus teikiantys antrinę teisinę pagalbą 

dažniau prašo išrašyti pažymas teismui „paskutinę 

minutę“ ar nepaprašo tarnybos jas išrašyti, jeigu 

paprašo – nepateikia teismui. 

(Kauno VGTPT) 

- 

 

(iii) Neteisingų duomenų pateikimas ataskaitose 

Advokatų prireikus teikiančių antrinę teisinę pagalbą 

prašymuose išmokėti užmokestį konkrečioje byloje, 

kai neviršijamas bylos stadijai skirtas laikas, dažnai 

pateikiami neteisingi duomenys apie vykusius 

posėdžius, jų datas ir posėdžių trukmę, kadangi 

sugaišto laiko pagal esamą teisinį reglamentavimą 

nereikia pagrįsti. Tarnyba priversta tikrinti 

prašymuose nurodytus duomenis, nes negali 

pasitikėti advokatų pateikiamais duomenimis. 

Duomenų tikrinimas užima nemažai laiko. Tam 

pakankamų žmoniškųjų pajėgumų ji neturi. Tarnyba 

turi galimybę sutikrinti duomenis su Liteke nurodytų 

teismo posėdžių duomenimis, tačiau ikiteisminio 

tyrimo duomenų ji patikrinti negali.  

(Kauno VGTPT) 

Ikiteisminio tyrimo 

pareigūnas, prokuroras ar 

teismas turėtų patvirtinti savo 

parašu posėdžio datą ir 

trukmę, neatsižvelgiant į tai 

ar buvo viršytas bylos 

stadijai skirtas laikas ar ne.  

Ataskaitose vykdomas valandų prirašymas. 

(Panevėžio VGTPT) 

- 

(iv) Nepakankamai operatyviai pateikiamos tarnybai ikiteisminio tyrimo 

pareigūno, prokuroro ar teismo sprendimo kopijos, paskirti advokatą 

 Nepakankamai operatyviai vykdoma VGTP 

įstatymo 21 str. 5 d. t.y. dažnai ikiteisminio 

tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo 

sprendimo paskirti advokatą kopija Tarnybai 

- 
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pateikiama tik kai pateikiamas prašymas 

išmokėti užmokestį.  
(Šiaulių VGTPT) 

 (v) Pareigos pranešti apie antrinės teisinės pagalbos nutraukimą 

ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teisėjui nevykdymas 

Pareigos pranešti apie antrinės teisinės pagalbos 

nutraukimą ikiteisminio tyrimo pareigūnui, 

prokurorui ar teisėjui nevykdymas, kai ATP suteikta 

BPK 51 str. tvarka. Opiausias BPK 51 str. 1 d. 7 p., 

kai teismai skiria šiuo pagrindu gynėją, o asmuo 

atlieka laisvės atėmimo bausmę. Advokatas nelaiko 

pareiga pranešti teismui, kad yra ATP nutraukimo 

pagrindas arba reikėtų svarstyti klausimą dėl ATP 

suteikimo kitu pagrindu. Rezultate Tarnyba atsisako 

išmokėti užmokestį, o advokatas piktinasi, kad turi 

„revizuoti“ teismo nutartį. (Vilniaus VGTPT) 

- 

4.  Dėl advokato patirtų išlaidų kompensavimo 

(i) Vėluojant 

advokatų 

užmokesčio 

išmokėjimui, 

advokatai yra 

priversti kredituoti 

valstybę, 

padengdami klientų 

įrodymų rinkimo 

išlaidas. 

LR Vyriausybės nutarimu patvirtintų 

Advokatams už antrinės teisinės pagalbos 

teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio 

dydžio taisyklių 30p. numatoma, kad 

advokatams Taisyklėse nurodyti užmokesčio 

dydžiai gali būti didinami išlaidų, susijusių su 

antrinės teisinės pagalbos teikimu, suma tik po 

to, kai pateikiami šias išlaidas patvirtinantys 

dokumentai. Kitaip tariant advokatas iš “savo 

kišenės” privalo apmokėti kliento įrodymų 

rinkimo išlaidas (vertimus, išrašus iš viešųjų 

registrų, mokamas pažymas ir kt.), o jam 

atlyginama tik po to kai jis pateikia šias išlaidas 

patvirtinančius dokumentus. Taigi, advokatas 

privalo kredituoti valstybę padengdamas kliento 

išlaidas. Tai dar būtų pakenčiama, jei būtų laiku 

atsiskaitoma su advokatais. Kai atsiskaitymai 

vėluoja advokatai neturi galimybės rinkti 

“mokamų” įrodymų arba patiria nuostolius. LR 

Mokesčių inspekcija gali pareikalauti užsimokėti 

mokesčius ir už lėšas gauta.  

(Adv. Artūras Cibulskas) 

Keisti reglamentavimą, 

numatant, kad Tarnyba 

apmokėtų pagal advokato 

prašymą ir pateikta  

sąskaita iš institucijos, kuri 

teikia mokamą paslaugą 

(nebūtinai jau apmokėtą). 

T.y., Tarnyba apmokėtų ne 

advokato, o institucijos 

pateiktą sąskaitą. 

(ii) Negalėjimas į 

pažymą dėl išlaidų 

įtraukti išlaidas už 

Registrų centro 

pažymų gavimą 

Į pažymą negalima įtraukti išlaidų už Registrų centro 

pažymas, nes sąskaita atsiunčiama sekantį mėnesį. 

(Adv. Diana Vaitkevičienė) 

Traukti išlaidas avansu. 

(iii) Advokatų kuro 

išlaidos 

skaičiuojamos 

neatsižvelgiant į 

žiemos metu 

sugaištą laiką 

Kuro išlaidos skaičiuojamos atsižvelgiant į vasaros 

kuro normas. Neįvertinamas kelionės laikas, kuris 

sugaištamas žiemos metu. (Adv. Diana Vaitkevičienė) 

Patvirtinti ir žiemos meto 

kuro normas. 

(iv) Problemos dėl 

kuro kvitų 

originalų atidavimo 

tarnyboms 

Problema su kuro kvitais. Originalai lieka Tarnyboje, 

kaip nurašyti į išlaidas, kai kuro užpilta daugiau, nei 

sunaudota? Taip pat, jei esi PVM mokėtojas. (Adv. 

Diana Vaitkevičienė) 

Kuro kvitai turi likti pas 

advokatą, Tarnybai turėtų 

pakakti jo kopijos. 

(v) Neapmokamos Pažyma paskaičiuojama už sugaištą laiką, ji Teismai galėtų priteisti 
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pašto išlaidų, kai 

pažyma dėl išlaidų 

siunčiama teismui 

kitame mieste. 

siunčiama į teismą kitame mieste, pašto išlaidos jau 

neapmokamos. Mums nuostoliai. (Adv. Diana 

Vaitkevičienė) 

pagrįstas išlaidas, kurios 

buvo turėtos po pažymos 

išrašymo. 

5.  Dėl galimybių tinkamai atstovauti klientą 
 

(a) Advokatų 

pastabos 

(i) Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą civilinės teisės 

srityje,  darbo krūvis 

Advokatai turi po 90-110 Tarnybos pavedimų 

(bylų), kai normaliai teikiant antrinę teisinę 

pagalbą, užtikrinant jos kokybę, advokatas galėtų 

dirbti su 40-50 pavedimais (bylomis). Per mėnesį 

gaunamų pavedimų skaičius siekia 26 pavedimų 

(bylų). Kad pavedimų skaičius kas mėnesį 

neaugtų, advokatas turi vidutiniškai  įvykdyti 

pavedimų (užbaigti bylų) tiek, kiek gauna naujų. 

Per mėnesį vidutiniškai yra 21 darbo dieną. 

Reiškia, advokatas kasdien turi įvykdyti 

mažiausiai po vieną pavedimą (užbaigti vieną 

bylą). Tai neįmanoma.  Nors valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos kolegijos 

nutarimu nuspręsta advokatui-civilistui per 

mėnesį duoti po 9 – 12 naujų bylų, faktiškai to 

nesilaikoma, nes norinčiųjų pasinaudoti 

nemokama antrine teisine pagalba vis daugėja. 

Prie tokio darbo krūvio advokatai objektyviai 

negali užtikrinti teisinės pagalbos kokybės. 

Todėl valstybės garantuojama teisinė pagalba yra 

akivaizdžiai kompromituojama. (Adv. Leonidas 

Zubanovas) 

Ši problema kyla dėl 

advokato, nuolat teikiančio 

antrinę teisinę pagalbą 

civilinės teisės srityje, 

paskyrimo. Reiškia, 

advokato nereikia skirti. 

Valstybės garantuojamos 

teisinės pagalbos tarnybos 

ar kitos institucijos turėti 

tik nustatyti asmens teisę į 

valstybės garantuojamą 

teisinę pagalbą ir išduoti 

jam dėl atitinkamą 

dokumentą. Asmuo, 

norintis gauti šią teisinę 

pagalbą, pats susiranda 

advokatą ir sudaro su juo 

teisinių paslaugų sutartį. 

Advokatui už antrinę 

teisinę pagalbą apmoka 

institucija, nustačiusi 

asmens teisę į šią pagalbą. 

(ii) Antrinės teisinės pagalbos teikimas civilinėse bylose, kurios visiškai 

neturi perspektyvos ar turi labai mažą perspektyvą 

Dauguma antrinės teisinės pagalbos gavėjų yra žemo 

išsilavinimo ir intelekto žmonės, žmonės su 

psichiniais sutrikimais, asocialūs asmenys. Kaip 

taisyklė, jie turi savo, skirtingą nuo teisininkų, 

nuomonę apie teisinę sistemą, įstatymus, apie 

pageidaujamo sprendimo civilinėje byloje priėmimo 

galimybes. Šie žmonės prigalvoja tokių bylų, kurių 

teisininkai net negali įsivaizduoti.. Kai kurie, net 

neslėpdami, planuoja, kad iškels užsibrėžtą bylų 

skaičių, nesvarbu yra tam pagrindas ar ne. Kiti 

giriasi, kad teisme jau yra iškėlę tiek ir tiek bylų.  

2009 metais Valstybės kontrolė, atlikdama auditą 

Klaipėdos tarnyboje, atliko eksperimentą. Auditorių 

prašymų trys advokatai pateikė duomenis, kad iš 

turimų 285 bylų, jų nuomone, 164 bylos ( 57,5 proc.) 

visai neturi perspektyvos arba turi labai mažą 

perspektyvą (2009 08 07 Valstybinio audito ataskaita 

Nr.VA-P-40-12-15 „Valstybės garantuojama antrinė 

teisinė pagalba“). Iš šio pavyzdžio galima spręsti apie 

antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų darbo 

efektyvumą ir tikslingumą bei apie prasmingą 

valstybės lėšų panaudojimą. 

Daugumai pareiškėjų paaiškinus, jog jų reikalavimai 

yra iš esmės nepagrįsti ir jie neturi perspektyvos 

Tarnyba ar kita valstybės 

institucija turėti nustatyti tik 

asmens teisę į valstybės 

garantuojamą teisinę pagalbą 

pagal jo turto ir pajamų lygį, 

o advokatą jis turėtų susirasti 

pats. Nė vienas advokatas 

nesudarys teisinių paslaugų 

sutarties, jeigu asmens 

civilinių teisių pažeidimas 

yra tik pareiškėjo 

vaizduotėje. Tokiu būdu, 

aiškiai neperspektyvios bylos 

ne tik nepateks į teismą, bet 

jos nebus ir ruošiamos. Taip 

pat nebus rengiami po kelis 

kartus toje pačioje civilinėje 

byloje ir kasaciniai skundai. 
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tokios bylos laimėti, pareiškėjai vis tiek dažniausiai 

kategoriškai reikalauja ruošti procesinius dokumentus 

ir kreiptis į teismą, o pralaimėję bylą pirmosios 

instancijos teisme , reikalauja teismo sprendimą 

skųsti ne tik apeliacine, bet ir kasacine tvarka. Be to, 

nemaža dalis pareiškėjų reikalauja apskųsti teisėtus ir 

pagrįstus pirmosios ar apeliacinės instancijos teismų 

sprendimus, o kasacine tvarka rašomi net keli 

kasaciniai skundai, nes atrankos kolegijai atsisakius 

priimti kasacinį skundą, reikalaujama rašyti naują ir 

naują. Tokiu būdu, Tarnyba, antrinę teisinę pagalbą 

teikiantys advokatai ir teismai apkraunami 

neperspektyviomis bylomis nei nepagrįstais, teisinio 

pagrindo neturinčiais skundais. 

(Adv. Leonidas Zubanovas) 

 (iii) Nepagrįsti klieno reikalavimai, skundai bei sudėtinga paslaugų 

teikimo atsisakymo procedūra 

Nepagrįsti kliento reikalavimai – sudėtinga 

atsisakymo procedūra, esant skundui, advokatas bus 

kviečiamas į teismą aiškintis, kas mokės už sugaištą 

laiką. Lengviau surašyti procesinį dokumentą nei 

atsisakyti teikti paslaugą. (Adv. Diana Vaitkevičienė, 

Ramūnas Kniazevas, Alvydas Rutkauskas) 

Tarnyba turėtų labiau atsijoti 

nepagrįstus reikalavimus ar 

normuoti pagalbos teikimą. 

Jeigu advokatas <...> asmeniui pasako, kad jo 

planuojama iškelti byla yra negalima,  neturi jokios 

perspektyvos ar ji yra labai mažos perspektyvos, jis 

tampa mirtinu tokio asmens priešu. Tokiais atvejais 

teisinės pagalbos gavėjai daro tik advokatą 

įžeidžiančias išvadas: advokatas nenori dirbti, 

advokatas nori pinigų, advokatas dirba priešingai 

šaliai. Taip pat šie asmenys dažnai reikalauja, kad 

advokatas procesiniame dokumente (ieškinyje, 

skunde ir pan.) formuluotų ginčo dalyką taip, kaip jie 

nurodo, nors tai teisiniu požiūriu yra marazmas ir 

kliedesiai. Neretai reikalaujama atlikti tam tikrus 

veiksmus (pavyzdžiui, išreikalauti „įrodymus“ – 

dokumentus, reikšti prašymus, priešinius 

reikalavimus, tikslinti ieškinį), kurie neturi nieko 

bendro su nagrinėjama byla, nepagrįsti faktinėmis 

aplinkybėmis ar apskritai yra absurdiški. Advokatui 

atsisakius ruošti tokį „procesinį dokumentą“, ar 

atlikti reikalaujamą veiksmą,  daromos tos pačios 

išvados. Tačiau tuo neapsiribojama. Antrinės teisinės 

pagalbos gavėjai rašo skundus Tarnyboms, 

Teisingumo ministerijai, Prezidentui, Advokatų 

tarybai. Mažų mažiausiai antrinės teisinės pagalbos 

gavėjas raštu prašo Tarnybos pakeisti jam paskirtą 

„negerą“ advokatą. Jeigu Tarnyba atsako, kad 

pareiškėjo prašyme nurodyti argumentai nesudaro 

pagrindo pakeisti advokatą, pareiškėjas supranta, kad 

jis toliau negalės bendradarbiauti su advokatu, dėl 

kurio rašė skundą. Todėl pareiškėjas pakartotinai 

raštu kreipiasi į Tarnybą ir taip sutirština 

„argumentus“, taip apdergia advokatą purvu, kad jis 

ne tik pakeičiamas, bet  ir suabejojama jo 

kompetencija ir sugebėjimais.  

Dar baisiau, kada advokatas, 

vykdydamas LR Valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos įstatymo ( toliau – VGTPĮ ) 23 str. 2 dalyje 

[Problemų] nebūtų, jeigu 

advokatas nebūtų skiriamas 

valstybės institucijos. Jeigu 

advokatas teiktų antrinę 

teisinę pagalbą pagal teisinių 

paslaugų sutartį, kilus 

konfliktui ar tik kilus pavojui 

konfliktui kilti, advokatas 

galėtų atsisakyti pavedimo. 

Tuomet nebūtų  skundų ar jų 

skaičius būtų minimalus, 

nebūtų advokatams keliamų 

civilinių ir baudžiamųjų bylų, 

o antrinės teisinės pagalbos 

gavėjas galėtų susirasti sau 

tinkamą advokatą. 
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įtvirtintą prievolę, praneša Tarnybai apie 

paaiškėjusias VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalyje nurodytas 

aplinkybes, kurios yra pagrindas spręsti dėl antrinės 

teisinės pagalbos nutraukimo. Jeigu Tarnyba 

nutraukia antrinės teisinės pagalbos teikimą, 

pareiškėjas, kaip taisykle, Tarnybos sprendimą 

nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą skundžia 

administraciniam teismui. Jeigu pats pareiškėjas 

neįtraukia antrinę teisinę pagalbą teikusio advokato į 

administracinę bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, 

tai padaro pats administracinis teismas. Taip 

advokatas pasidaro bylininku su savo buvusiu 

klientu. Kadangi Tarnybos darbuotojai nežino bylos 

aplinkybių ir nutraukdami antrinę teisinę pagalbą, 

vadovavosi vien advokato pranešimu, pagrindinė 

našta įrodyti, jog antrinės teisinės pagalbos teikimas 

buvo nutrauktas teisėtai, tenka advokatui. Tuomet jo 

buvęs klientas taip pat visą pyktį išlieja  ant 

advokato.  

Dalis advokatų, nenorėdami bylinėtis 

ir konfliktuoti  su savo klientu, nenorėdami būti 

įžeidinėjami ir žeminami, nepraneša Tarnybai apie 

aplinkybes, kurios yra pagrindas nutraukti antrinės 

teisinės pagalbos teikimą. Tokiu atveju byla keliama 

ir nagrinėjama teisme ir, savaime aišku, pralaimima. 

Tuomet advokatas sulaukia priekaištų ir skundų, kad  

dėl jo buvo pralaimėta byla, kad apskritai antrinę 

teisinę pagalbą teikiantys advokatai negali laimėti 

bylų. <...> (Adv. Leonidas Zubanovas) 

(iv) Reikalavimas pateikti leidimą susitinkant su pareiškėju tardymo 

izoliatoriuje, nežinant koks teisėjas ar prokuroras turi duoti leidimą 

Norint susitikti su pareiškėju, esančiu tardymo 

izoliatoriuje, reikalaujamas teisėjo arba prokuroro 

leidimas. Advokatas dažnai, net nežino, koks teisėjas 

ar prokuroras turi išduoti tokį leidimą. (Adv. Kristina 

Mikolaitė) 

Esant valstybės 

garantuojamos teisinės 

pagalbos teikimo sprendimui, 

supaprastinti advokato ir 

pareiškėjo susitikimo tvarką 

tardymo izoliatoriuje, 

nereikalaujant, papildomų 

leidimų. 

(v) Teisėjų nevienodas požiūris į privačių ir VGTP advokatų užimtumą, 

derinant atidėtos bylos tolimesnį nagrinėjimą 

Dažnai teisėjai, atidėdami bylos nagrinėjimą, laiką 

derina tik su privačiais advokatais, neatsižvelgdami į 

valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančių 

advokatų užimtumą kitose bylse. . (Adv. Kristina 

Mikolaitė) 

Reikia suvienodinti teisėjų 

požiūrį į advokatus. 

(vi) VGTP įstatyme įtvirtinto taikaus ginčų sprendimo prioriteto principo 

apsunkinimas 

2011-07-11 LR Teisingumo ministro įsakymu 

Nr. 1R-176 patvirtintų Antrinės teisinės pagalbos 

išlaidų dydžio apskaičiavimo rekomendacijų 11 

p. numato atvejus kada advokatas neprivalo 

kreiptis į tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos 

išlaidų dydžio apskaičiavimo. Šiame sąraše nėra 

įraukta atvejo kada sudaroma taikos sutartis. 

Todėl dažnai gali susidaryti situacija, kad taikos 

sutartis procese žlunga vien dėl teismui pateiktos 

pažymos už ATP išlaidas, nes šalys nesutinka jų 

Keisti reglamentavimą ir 

numatyti, kad advokatas 

neprivalo kreiptis į tarnybą 

dėl antrinės teisinės 

pagalbos išlaidų dydžio 

apskaičiavimo kai 

sudaroma taikos sutartis. 
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apmokėti, o teismas privalo šias išlaidas 

paskirstyti. Taip stipriai apsunkinamas LR CPK 

ir LR Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

įstatyme įtvirtinto taikaus ginčų sprendimo 

prioriteto principas. (Adv. Artūras Cibulskas) 

 Advokatai, sudarydami taikos sutartis byloje, 

apsprendžia valstybės išlaidų klausimą taip, kad jos 

nėra priteisiamos valstybės naudai. Taikos sutartyje 

nurodoma, kad kiekviena šalis lieka prie savo išlaidų.  

(Kauno VGTPT) 

Numatyti, kad advokatai, 

sudarydami taikos sutartis, 

neturi teisės atsisakyti 

priteisti valstybės patirtų 

antrinės teisinės pagalbos 

išlaidų. 

(ii) Teisinės pagalbos neteikimas klientui laiko tarpe, kai baudžiamoji 

byla atiduota teismui, bet dar nepaskirtas VGTPT advokatas 
Problema egzistuoja tokia, kad tarp baudžiamosios 

bylos stadijų (pabaigus ikiteisminį tyrimą ir perdavus 

bylą į teismą) atsiranda laiko tarpas (kol teismas 

paskiria bylą nagrinėti į teisiamąjį posėdį), kurio 

metu klientas negauna antrinės teisinės pagalbos, 

kadangi nėra priimto nutarimo (nutarties) dėl 

advokato paskyrimo byloje. Susidaro situacijos, kai 

užsienietis klientas apie du mėnesius neturi jokios 

galimybės susisiekti su advokatu, kadangi tas, kuris jį 

gynė ikiteisminio tyrimo metu, teisminio nagrinėjimo 

metu turi būti paskirtas teismo, ką teismas padaro tik 

po to, kai priima nutartį nagrinėti bylą teisiamojo 

posėdžio metu. Šis laiko tarpas gali trukti ir apie kelis 

mėnesius, todėl vien dėl sprendimo paskirti gynėją 

nepriėmimo, kas visiškai nepriklauso nuo kliento, 

klientas negauna teisinės pagalbos, nors turi teisę ją 

gauti. (Adv. Inga Abramavičiūtė)  

Turėtų būti peržiūrėtas 

advokato paskyrimo teisinis 

reguliavimas baudžiamosiose 

bylose.  

(b) VGTP tarnybų 

pastabos 

(i) Nėra pildomas naujai sukurtas LITEKO advokatų užimtumo modulis 

 Nėra pildomas naujai sukurtas LITEKO 

advokatų užimtumo modulis. (Šiaulių VGTPT) 

- 

(ii) Advokatų kvalifikacijos nekėlimas 

Ne visi advokatai kelia kvalifikaciją. (Šiaulių 

VGTPT) 

- 

Advokatai nesimoko.  Reikalavimas tūrėti balų, 

nevykdomas. (Panevėžio VGTPT) 
- 

(iii) Nenoras dirbti su sudėtingomis bylomis 

Advokatai prireikus teikiantys antrinę teisinę pagalbą 

renkasi bylas, t.y. sugalvoja priežastis kaip atsisakyti 

ginti ar atstovauti, jeigu mato, kad byla bus 

sudėtinga. Pateisinimui nurodo įvairias priežastis: 

didelis užimtumas, turėjimas pakankamai savo bylų, 

atsisakymas vykti į kitą miestą dėl to, kad neturi 

automobilio ar kt., atostogos (apie kurias iš anksto 

nėra pranešta) ar liga, nors bylose pagal susitarimą 

atstovaujama. Dėl to advokatai prireikus teikiantys 

antrinę teisinę pagalbą yra dažniau keičiami. (Kauno 

VGTPT) 

Advokatų nuolat teikiančių 

antrinę teisinę pagalbą 

skaičius, turėtų išlikti toks, 

kuris sudarytų sąlygas 

užtikrinti antrinės teisinės 

pagalbos teikimą, esant 

sudėtingoms situacijoms.  

Nenoras dirbti su sunkiomis bylomis ar darbo 

reikalaujančiomis. (Panevėžio VGTPT) 

- 

[A]dvokatų noras išvengti didelės apimties - 

sudėtingų bylų, „žinomesnių“ bylų, rezonansinių 

bylų, juridinių asmenų gynybos b/b ir pan. (Vilniaus 

VGTPT) 

 

- 
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(iv) Nenoras vykti į kitus regiono miestus teikti teisinę pagalbą 

Dažnai atsisakoma vykti į kitus regiono miestus 

teikti antrinę teisinę pagalbą, ypač skubiais 

atvejais (dėl suėmimo ir kt.). (Šiaulių VGTPT) 

- 

Nenori vykti į kitus miestus, motyvas mažas 

apmokėjimas. (Panevėžio VGTPT) 
- 

(v) Antrinės teisinės pagalbos teikimas ja linkusiems piktnaudžiauti 

asmenims 

Kai antrinė teisinė pagalba yra suteikta Tarnybos 

sprendimu, nustačius piktnaudžiavimo faktą antrinės 

teisinės pagalbos teikimas yra nutraukiamas. Tačiau 

kai antrinė teisinė pagalba yra teikiama LR BPK 51 

str. pagrindu ar kitais atvejais, kai teismas pripažįsta 

būtiną gynėjo dalyvavimą, antrinė teisinė pagalba turi 

būti teikiama nepriklausomai nuo to ar įtariamasis 

bendrauja su jam paskirtu advokatu. Taigi net ir tais 

atvejais, kai ginamasis akivaizdžiai piktnaudžiauja 

savo procesinėmis teisėmis, teikia nepagrįstus 

skundus Tarnybai ir kitoms institucijoms, skleidžia 

apie gynėją tikrovės neatitinkančią informaciją, 

įžeidinėja gynėją, Tarnyba vis tiek turi parinkti 

įtariamajam gynėją. Dažnai susidaro tokia situacija, 

kai ginamasis pateikęs melagingus skundus Lietuvos 

advokatūrai ar teismui inicijuoja privataus kaltinimo 

bylas jį ginantiems advokatams ir taip tyčia kelia 

interesų konfliktus. Tuo tarpu Tarnyba tokiam 

ginamajam turi parinkti vis kitą advokatą, dėl ko yra 

vilkinamas bylų nagrinėjimas. Pažymėtina, kad nors 

tokie pareiškėjų privataus kaltinimo skundai teismų 

yra pripažįstami nepagrįstais, baudžiamųjų bylų 

iniciavimas advokatams daro bet kokį pasitikėjimą, 

kuriuo turi būti grindžiami advokato ir kliento 

santykiai, neįmanomu, o paskirti advokatai aktyviai 

priešinasi tokiems paskyrimams, skundžia juos 

teismui arba tiesiog nutraukia antrinės teisinės 

pagalbos teikimo sutartis su Tarnyba. Manytina, kad 

advokatų vertimas teikti antrinę teisinę pagalbą 

įtariamajam esant tokioms aplinkybėms pažeistų 

advokato veiklos laisvės, nepriklausomumo ir 

lojalumo klientui principus. (Klaipėdos VGTPT) 

 

6.  Advokatų pastabos 

dėl VGTP veiklos 

organizavimo 

(i) Neturėjimas galimybės advokatų kontoros (nuolat teikiančios teisinę 

pagalbą) atstovui dalyvauti advokatų atrankos komisijoje 

Dalyvavimas advokatų atrankoje 2005-04-15 LR 

Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-167 

patvirtintų Advokatų, teikiančių antrinę teisinę 

pagalbą, konkurso nuostatų 17. p. nenumato, kad 

advokatų atrankos komisijoje dalyvauja 

advokatų kontoros, kurioje pretenduoja dirbti 

konkurse dalyvaujantis advokatas, atstovas. 

Susidaro tokia situacija, kad advokatų kontoros 

advokatai pastatomo prieš faktą, jog yra atrinktas 

kolega, kurį jie privalo priimti į kontorą (t.y. 

sudaryti su juo partnerystės sutartį). Tai ne tik 

nelogiška, bet ir neteisinga. (Adv. Artūras 

Cibulskas) 

Keisti reglamentavimą ir į 

atrankos komisiją įtraukti 

advokatų kontoros, kurioje 

pretenduoja dirbti 

advokatas, atstovą. 

 


