
Konfliktinių situacijų sprendimas tarp 
advokatų ir advokatų-klientų 

 
 

Kęstutis Švirinas 

  
2013 m. lapkričio 8 d. 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 
 



www.sorainen.com 

LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
Drausmės komisijos 

Daugelyje Europos valstybių Advokatų asociacijos pripažįstamos 
savireguliacinėmis institucijomis. 
 

Paprastai advokatų drausmės klausimus nagrinėja specializuotos 
drausmės komisijos. 
 

Drausmės komisijos gali būti: 

a) Nepriklausomos ginčų nagrinėjimo institucijos 

  arba  

b) advokatūros institucija (dažnesnis atvejis). 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
Pranešimo turinys 

Drausmės komisijų sudėtis, kompetencija ir funkcijos, taip pat sprendimo 
apskundimo galimybės (apeliacinė tvarka) Europos valstybėse skiriasi. 

 

Drausmės komisijų modelius charakterizuojantys aspektai: 

 

I. Drausmės komisijų sudėtis 

II. Drausmės komisijų kompetencija ir funkcijos 

III. Kompetencija nagrinėti ginčus dėl teisininko atlygio 

IV. Drausmės komisijų sprendimų apskundimas apeliacine tvarka 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
I. Drausmės komisijų sudėtis 

Įprastai drausmės komisijos nariai skiriami arba renkami 
numatyto laikotarpio kadencijoms. 
 

Galimi modeliai: 

A. Drausmės komisiją sudaro išimtinai advokatūros nariai 

B. Drausmės komisija sudaryta iš advokatūros narių ir iš kito 
profilio teisininkų (pvz.: teisėjai) 

C. Į drausmės komisijos sudėtį įtraukiami ir neprofesionalai, 
t.y. ne teisininkai 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
I. Drausmės komisijų sudėtis (A) 

A. Drausmės komisiją sudaro išimtinai advokatūros nariai 
 

Pavyzdžiai: 
 

Lenkijoje veikia specializuoti advokatų asociacijos įkurti drausmės 
teismai („Sąd Dyscyplinarny“), kuriuose nagrinėjami advokatų ir 
advokatų padėjėjų pareigų nevykdymo klausimai.  

Visi drausmės teismo teisėjai yra advokatai. 
 

 

Vengrijoje Drausmės tribunolus („Fegyelmi bizottságából“) regionuose 
sudaro 3 nariai, kuriuos iš vietinės advokatūros narių skiria 
Drausmės komiteto vadovas. 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
I. Drausmės komisijų sudėtis (B) 

B. Drausmės komisija sudaryta iš advokatūros narių ir iš kito profilio 
teisininkų (Estijoje, Slovėnijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, 
Suomijoje): 

 

Įprastai į komisijas įtraukiami teisėjai, verslininkus ir vartotojus 
atstovaujantys teisininkai. 

 

Pavyzdžiai: 
 

       Slovėnijos drausmės komisija („disciplinska komisija“) sudaro: 

• 2 Aukščiausiojo teismo teisėjai (vienas iš jų yra pirmininkas) ir  

• 3 renkami advokatai 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
I. Drausmės komisijų sudėtis (B) 
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Pavyzdžiai: 
 

Nyderlanduose kiekvieno Apeliacinio teismo jurisdikcijoje veikia 
Drausmės taryba („de Raad van Discipline“). Kiekvieną Drausmės 
tarybą sudaro: 

• Profesionalus teisėjas – tarybos pirmininkas ir  

• 9 advokatai 
 

     Suomijoje drausmės komisiją („Valvontalautakunta“) sudaro 9 nariai: 

• pirmininkas ir 5 nariai – advokatai, renkami Advokatų asociacijos;  

• 3 nariai – teisinį išsilavinimą turintys ne Advokatų asociacijos nariai  

 (juos Teisingumo Ministerijos siūlymu skiria Vyriausybė; Advokatūra ministerijai 
teikia nuomonę dėl kandidatų kvalifikacijos).  

Kiekvienam komisijos nariui priskiriamas asmeninis atitinkamos 
kvalifikacijos pavaduotojas. 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
I. Drausmės komisijų sudėtis (C) 

C. Į drausmės komisijos sudėtį įtraukiami ir neprofesionalai, 
t.y. ne teisininkai 

 

Pavyzdžiai: 
 

Islandijoje drausmės komitetas („Úrskurðarnefnd lögmanna“) sudarytas iš 
trijų narių: 

• 1 narys (advokatas) yra renkamas advokatų asociacijos; 

• 1 narys (ne teisininkas) skiriamas Vidaus reikalų ministro; 

• 1 narys, turintis atitikti Aukščiausiojo teismo teisėjui keliamus 
reikalavimus, yra skiriamas paties Aukščiausiojo teismo. 

 

Švedijoje 3 narius – visuomenės atstovus skiria Vyriausybė  

  (drausmės komisiją („Disciplinnämnden“) iš viso sudaro 11 narių). 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 

Danijos drausmės tarybą („Advokatnævnet“) sudaro 21 narys: 

• Pirmininkai yra 3 teisėjai, skiriami iš skirtingų instancijų teismų. Visus 
juos skiria Aukščiausiojo teismo pirmininkas; 

• 9 nariai yra teisininkai, skiriami Danijos advokatūros ir teisės draugijos; 

• 9 Drausmės tarybos narius (ne teisininkus) skiria Teisingumo ministras. 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
II. Kompetencija ir funkcijos 

Drausmės komisijų kompetencija apibrėžiama teisės aktuose (įprastai – 
Advokatūros įstatyme, taip pat drausmės, etikos kodeksuose). 

 

Įprastos (minimalios) visų drausmės komisijų funkcijos – teisininkų etikos ir 
profesinės praktikos pažeidimų nagrinėjimas. 

 

Dažnai nustatyta platesnė drausmės komisijų kompetencija  

pvz., kompetencija spręsti ginčus tarp advokato ir jo kliento dėl atlygio 
dydžio. 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
II. Kompetencija ir funkcijos 

Pavyzdžiai: 
 

Estijos Garbės teismas („Eesti Advokatuuri aukohus“): 

• Svarsto advokatų drausminius pažeidimus; 

• Taikinimo procedūros būdu sprendžia klausimus, susijusius su advokato 
užmokesčio pagrįstumu ar kliento teisinių paslaugų išlaidomis; 

• Nagrinėja ginčus tarp advokatų, kylančius iš jų profesinės veiklos; 

• Svarsto kitus Garbės teismo kompetencijai priskirtus klausimus. 
 

Norvegijoje drausmės komitetas („Disiplinærutvalgene“) nagrinėja: 

• skundus, kuriais advokatai kaltinami pažeidę profesinės etikos taisykles 
ar įstatymus; 

• skundus dėl per didelio advokato prašomo atlygio už suteiktas paslaugas. 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 

Danijos drausmės tarybos kompetencija apima: 

• Skundų nagrinėjimą dėl teisininkų profesinio elgesio taisyklių pažeidimo 
(drausmės bylos); 

• Skundų, susijusių su atlygiu už teisininko paslaugas, nagrinėjimą; 

• Nagrinėja klausimus dėl pašalinimo iš Danijos advokatūros ir teisės 
draugijos narių atšaukimo (revocation of disbarment). 
 

Airijoje klientams numatyta galimybė paduoti skundą dėl advokatų 
profesinės drausmės tribunolui („Professional Conduct Tribunal“), jeigu: 

• Advokatas pažeidė tinkamos profesinės praktikos standartus; 

• Advokatas padarė profesinį nusižengimą; 

• Advokatas žemina advokato profesijos reputaciją. 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
III. Ginčai dėl teisininko atlygio 

Kai kurių valstybių drausmės komisijų kompetencijai priskiriami ginčai dėl 
teisininko atlygio.  

 

Visgi paprastai kompetencija šiuo klausimu yra ribota: 

• sprendimai gali būti rekomendacinio pobūdžio (pvz., Suomija, Šveicarija); 

• paprastai numatyta galimybė sprendimą dėl atlygio dydžio skųsti 
teismams (pvz., Prancūzija, Islandija); 

• Šveicarijoje (Ciuriche) numatyta galimybė Mokesčių komisijai arbitruoti 
ginčą tik jeigu abi šalys sutinka. 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 

Pavyzdžiai: 
 

Klientas, nesutinkantis su advokato pateikta sąskaita (Prancūzija): 

• visų pirma turi kreiptis į patį advokatą su prašymu detalizuoti išlaidas. 
Klientas turi teisę sustabdyti mokėjimą iki sąskaitos gavimo. 

 Jei nepavyksta susitarti, klientas registruotu laišku gali kreiptis į 
kompetentingos advokatūros prezidentą (Bâtonnier du barreau) 
(„vertinimo procedūra“): prezidentas išklauso abi šalis ir nustato 
mokėtiną sumą.  

 Jei klientas nesutinka su advokatūros prezidento sprendimu, gali kreiptis 
į apeliacinį teismą. Tokiu atveju ginčas nagrinėjamas teisme. 

• Jei netenkina apeliacinio teismo sprendimas, paskutinė galimybė yra 
apskųsti šį sprendimą kasaciniam teismui. 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 

Pavyzdžiai: 
 

Ciurichas (Šveicarija): prašymas dėl sąskaitos peržiūrėjimo gali būti 
teikiamas Ciuricho Advokatūros Mokesčių komisijai 
(Honorarkommission).  

 

Ši komisija nevertina advokato suteiktų paslaugų kokybės.  
 

Pagal prašymą Mokesčių komisija teikia neįpareigojančią nuomonę dėl 
Ciuricho Advokatūros narių sąskaitoje nurodytų įkainių pagrįstumo.  

 

Kai abi šalys sutinka, Komisija gali arbitruoti ginčą, susijusį su teisininko 

įkainiais. 

15 

III. Ginčai dėl teisininko atlygio 



www.sorainen.com 

LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
IV. Apeliacija 

Skundai dėl drausmės komisijos sprendimų skirtingose valstybėse gali būti 
priskiriami nagrinėti: 

 

A. Teismų sistemoje; 
 

B. Numatytoje specialioje nuo teismų sistemos atskiroje institucijoje; 
 

C. Kai kuriose valstybėse sprendimą apeliacine tvarka gali skųsti išimtinai 
tik advokatas, kuriam pritaikyta sankcija. 
 

 

Drausmės komisijų, kurioms numatyta didesnė kompetencija, sprendimai  

paprastai apeliacine tvarka skundžiami teismams (arba taikomas modelis,  

kuomet skųsti sprendimą gali tik kaltu pripažintas teisininkas).  
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 

A. Skundai nagrinėjami teismų sistemoje 

 

Skundus nagrinėja profesionalūs teisėjai teismuose: 

• Latvijoje skundai gali būti paduodami teismams pagal administracinio 
proceso teisės taisykles; 

• Slovėnijoje skundus nagrinėja Aukščiausiasis teismas, 5 teisėjų 
kolegija; 

• Prancūzijoje sprendimą galima skųsti Apeliaciniam teismui. Apeliacinio 
teismo sprendimai gali būti skundžiami Kasaciniam teismui civilinio 
proceso tvarka; 

• Tik profesionalūs teisėjai nagrinėja apeliacinius skundus Estijoje, 
Vokietijoje, Lichtenšteine. 

17 

IV. Apeliacija 



www.sorainen.com 

LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 

B. Skundai nagrinėjami specialioje nuo teismų sistemos atskiroje 
institucijoje (Ispanija, Vengrija, Austrija, Liuksemburgas) 
 

• Norvegijoje regioninių drausmės skyrių sprendimus galima apskųsti 
drausmės komitetui, kurio sprendimai yra nebeskundžiami; 

• Belgijoje prie kiekvieno Belgijos Apeliacinio teismo yra Apeliacinė 
drausmės taryba („Conseil de discipline d'appel de l'Ordre“), kuriai gali 
būti skundžiami drausmės tarybos (“Conseil de l’Ordre”/”Raad van de 
Orde”) sprendimai.  Skundus nagrinėja Apeliacinio teismo atstovas ir 4 
advokatai; 

• Lenkijoje kiekvienos apygardos Advokatūra turi vietinius drausmės 
teismus. Skundus dėl apygardų drausmės teismų sprendimų nagrinėja 
Aukščiausiasis drausmės teismas („Wyższy Sąd Dyscyplinarny“); 

• Nyderlanduose Drausmės tarybos sprendimai gali būti skundžiami 
Drausmės teismui („het Hof van Discipline“), kurį sudaro 3 teisėjai ir 2 
advokatūros teisininkai. Pirmininkas visada yra teisėjas. 
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LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 

C. Sprendimą apeliacine tvarka gali skųsti išimtinai tik advokatas, kuriam 
pritaikyta sankcija (Danija, Suomija, Švedija, Čekija, Graikija): 
 

Tik jeigu drausmės bylose skundas tenkinamas, kaltu pripažintas advokatas 
turi teisę apskųsti drausmės komisijos sprendimą. 

 

Tokio reguliavimo tikslas – užtikrinti drausminės sistemos nepriklausomumą 
ir tuo pačiu garantuoti kaltu pripažinto advokato teisę į gynybą. 

 

• Suomijoje skundą pateikęs asmuo nėra laikomas proceso šalimi ir dėl to 
neturi teisės į apeliaciją; 

• Kai kuriose valstybėse visus drausmės komisijos sprendimus turi teisę 
skųsti valstybės pareigūnas (pvz., Suomijoje, Švedijoje – Teisingumo 
kancleris) 
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D. Kiti modeliai 

 

• Tripakopė sistema Italijoje:  

 pirmosios instancijos sprendimai gali būti skundžiami 
Nacionalinei Advokatūros tarybai Romoje („Consiglio Nazionale 
Forense“).  

 Skųsti pirmosios instancijos sprendimų teismams nėra 
galimybės. 

 Apeliacinės instancijos sprendimus yra galimybė skųsti 
Kasaciniam teismui („Corte di Cassazione“). 

 

• Slovakijoje paprastai apeliacines funkcijas atlieka Advokatūros 
taryba. Atskirais atvejais, kai tai numatyta pagal specialią teisės 
normą, apeliacinė instancija gali būti teismas. 
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Apibendrinimas 

• Daugelyje Europos valstybių šalia advokatūrų yra įkurtos drausmės 
komisijos. 

• Drausmės komisijos gali būti teisminės sistemos dalis arba, dažniau, 
nepriklausoma advokatūros institucija. 

• Drausmės komisijų sudėtis, kompetencija ir funkcijos, taip pat sprendimo 
apskundimo galimybės (apeliacinė tvarka) Europos valstybėse skiriasi. 

• Drausmės komisijų kompetencija apibrėžiama teisės aktuose. 

• Drausmės komisijų, kurioms numatyta didesnė kompetencija, 
sprendimai paprastai apeliacine tvarka skundžiami teismams. 

• Neretai taikomas modelis, kuomet skųsti drausmės komisijos sprendimą 
gali tik kaltu pripažintas teisininkas. 
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Lietuva 

Jogailos 4 

LT-01116 Vilnius 

tel. +370 52 685 040 

faks. +370 52 685 041 

lithuania@sorainen.com 

Estija 

Pärnu mnt 15 

10141 Talinas 

tel. +372 6 400 900 

faks. +372 6 400 901 

estonia@sorainen.com 

Latvija 

Kr. Valdemāra iela 21 

LV-1010 Ryga 

tel. +371 67 365 000 

faks. +371 67 365 001 

latvia@sorainen.com 

Baltarusija 

ul Nemiga 40 

220004 Minskas 

tel. +375 17 306 2102  

faks. +375 17 306 2079  

belarus@sorainen.com  

www.sorainen.com 

LIETUVA  ESTIJA  LATVIJA BALTARUSIJA 
Kontaktai 

Ačiū! 

Kęstutis Švirinas 

Partneris  

tel.  +370 52 644 895 

mob. +370 69 826 053 

Kestutis.svirinas@sorainen.com 


