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ADVOKATAS MINDAUGAS KUKAITIS,  

Lietuvos Advokatų Garbės Teismo pirmininkas  



2009-2010 m. ataskaitinio laikotarpio 
metais Advokatų garbės teismas 
išnagrinėjo 70 drausmės bylas;  

2010-2011 m. ataskaitinio laikotarpio 
metais Advokatų garbės teismas 
išnagrinėjo 38 drausmės bylas;  

2011-2012 m. ataskaitinio laikotarpio 
metais Advokatų garbės teismas 
išnagrinėjo 38 drausmės bylas; 

2012-2013 m. ataskaitinio laikotarpio 
metais Advokatų garbės teismas 
išnagrinėjo 107 drausmės bylas.  





Skirtų nuobaudų – išbraukti iš advokatų 
sąrašo metinis palyginimas:   

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 
sprendimas 

2 
sprendimai  

1 
sprendimas 

3 
sprendimai 

2 
sprendimai 





Pagrindinės drausmės 
bylų aktualijos: 

 



DĖL GRIEŽČIAUSIOS 
NUOBAUDOS (išbraukimo): 

apžvelgsiu paskutines 5 bylos 



Pašalintų dviejų advokatų byloje buvo konstatuota: 

 praktikavo ne toje vietoje, kur deklaruota advokato 
darbo vieta; 

abu neužtikrino korespondencijos priėmimo; 

nepateikė Advokatūrai nei sveikatos pažymėjimo, 
nei draudimo liudijimo poliso; nemokėjo įmokų 
bendriems advokatūros reikalams; 

nepateikė paaiškinimų Advokatūrai; 
nebendradarbiavo su Advokatūra.  

 



Pašalinto advokato byloje buvo konstatuota: 

pats pažeidė advokato nepriklausomumą, suteikęs teises 
UAB veikti advokato vardu ne advokatui;  

advokatas nebendradarbiavo su Advokatūra; 

advokatas neužtikrino korespondencijos priėmimo; 

advokatas nepateikė Advokatūrai nei sveikatos 
pažymėjimo, nei draudimo liudijimo poliso, nemokėjo 
įmokų bendriems advokatūros reikalams.  

Teikė paslaugas klientams nesąžiningai, nerūpestingai.  



 

Pašalinto advokato byloje buvo konstatuota: 

LR Advokatūros įstatymo 48 straipsnis vienareikšmiškai 
ir imperatyviai nustato, kad advokatas su klientu turi 
sudaryti rašytinės formos sutartį. Advokatas teikė 
teisines paslaugas klientui nesudaręs rašytinės sutarties.   

Advokatas nepaneigė pareiškime nurodytų faktų, jog 
advokatas gynybai naudojo neteisėtas priemones.  

Advokatas nepateikė Advokatūrai nei sveikatos 
pažymėjimo, nei draudimo liudijimo poliso; daugiau 
kaip 3 metus nemokėjo įmokų bendriems advokatūros 
reikalams; nepateikė paaiškinimų Advokatūrai; 
nebendradarbiavo su Advokatūra.   

 



Pašalinto advokato padėjėjo byloje buvo konstatuota: 

 Bylos nagrinėjimo metu advokato padėjėjas pripažino, kad nepagrįstai 
įtraukė į klientui pateiktą sąskaitą ženklius paslaugų kiekius, kurie nėra 
teisinės paslaugos. Advokatų garbės teismo vertinimu ataskaitoje 
nurodytų paslaugų trukmė neatitinka realaus ir protingai būtino tokių 
veiksmų atlikimui laiko (pvz.: 5 val. atstovavimas dėl signalizacijos kodų 
perėmimo ir pan.). Be to, advokato padėjėjas net neturi įrodymų, kad 
susitarė su kliente, jog ji mokės 300 Lt už valandą teisinio darbo 
užmokestį, nors visus savo darbus apmokestino būtent šiuo tarifu; 

 Advokato padėjėjas realiai dirba Vilniuje kitoje advokatų kontoroje, o 
praktikos vadovas yra kitame mieste. Be to, Advokato padėjėjas 
neužtikrino savo korespondencijos konfidencialumo.  

 Advokato padėjėjas, klaidino Lietuvos advokatūros organus drausmės 
bylos procese. 

 



KITOSE BYLOSE  

NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ PAGRINDAI: 











PRISTATOMA NAUJO 
ADVOKATŲ ETIKOS KODEKSO  
PROJEKTO KONCEPCIJA: 

 



PAGRINDINIAI ADVOKATŲ VEIKLOS IR ELGESIO PRINCIPAI: 

Tradicijų ir papročių taikymas; 

Veiklos laisvė ir nepriklausomumas; 

Sąžiningumas ir nepriekaištingas elgesys; 

Veiklos teisėtumas; 

Kliento paslapties neatskleidimas; 

Kompetencija ir pareigingumas; 

Lojalumas klientui; 

Interesų konflikto vengimas; 

Advokatų tarpusavio santykių demokratiškumas, kolegiškumas 
ir sąžininga konkurencija; 

Advokatų ir Lietuvos advokatūros organų santykių 
geranoriškumas; 

Pagarba valstybei ir visuomenei. 


