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LIETUVOS ADVOKATŪRA 

DRAUSMĖS KOMITETAS 

 

2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. sausio 1 d. laikotarpio 

ATASKAITA 

  

 

Visuotinio advokatų susirinkimo patvirtintas Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašas 

numato, jog Advokatų taryba sprendimą dėl drausmės bylos iškėlimo ar neiškėlimo priima drausmės 

komiteto, atlikusio advokato veiksmų ar neveikimo, dėl kurių gali būti keliama drausmės byla, tyrimą, 

teikimu. Drausmės komiteto tyrimas baigiamas surašant rekomendacinę išvadą. 

 

Advokatų tarybos sprendimu ataskaitiniu laikotarpiu Drausmės komiteto nariais buvo advokatai Rasa 

Aurelija Kučinskaitė, Indrė Panavaitė, Virginija Žukienė, Ingrida Krolienė, Jūratė Radzevičienė, 

Zenonas Naus, Arūnas Cibulskas, Mindaugas Dūda, Gytis Kuncevičius, Vilma Eigirdienė, Eduardas 

Zaleskis. Drausmės komiteto pirmininko pareigas eina paskirtas Advokatų Tarybos narys advokatas 

Mindaugas Kukaitis. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį (2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. sausio 1 d.) Drausmės komitetas gavo ir atliko 

279 tyrimus dėl advokatų etikos ir profesinės veiklos galimo pažeidimo. Advokatų Taryba per 

ataskaitinį laikotarpį išnagrinėjo 239 tyrimus ir iš jų iškėlė advokatams ir advokatų padėjėjams 54 

drausmės bylas (iš jų – pagal 42 gautus pareiškėjų skundus ir 12 pagal Lietuvos advokatūros nustatytas 

aplinkybes dėl įsipareigojimų Lietuvos advokatūrai nevykdymo); 184 Advokatų tarybos sprendimais 

nuspręsta nekelti advokatams ir advokatų padėjėjams drausmės bylų; vienu atveju Advokatų tarybos 

sprendimu nuspręsta nutraukti drausmės procedūrą. 
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Metų sulyginimas

Atliktas tyrimų skaičius Po tyrimo iškelta drausmės bylų sk.
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Skundus pagal pareiškėjo pobūdį/jo santykį su skundžiamu advokatu ar advokato padėjėju, būtų 

galima skirstyti šia procentine išraiška: 

 

 
 

Žemiau pateikiame Advokatų Tarybos sprendimų ištraukas dėl išnagrinėtų tyrimų: 

 

SAUSIS 

 

Posėdyje Advokatų taryba svarstė 30 posėdžiui pateiktų Drausmės komiteto išvadų dėl drausmės 

bylos (ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato / advokato 

padėjėjo profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 9 drausmės bylos.    

Pirmu nagrinėtu atveju pareiškėjas nurodė, kad ikiteisminiame tyrime VGTPT prokuroro prašymu 

paskyrė advokatą kaip įgaliotąjį atstovą nukentėjusiajam mažamečiui. Advokatas su atstovaujamu 

nukentėjusiuoju prieš apklausą pas ikiteisminio tyrimo teisėją net nepabendravo ir nesusipažino su 

juo. Pareiškėjas prašė advokato paimti ir teisėjui arba prokurorui perduoti galimus bylai įrodymus, 

tačiau advokatas atsisakė juos paimti ir apžiūrėti. Įvertinus pareiškėjo bei advokato nurodomas 

aplinkybes, konstatuotina, kad advokatas galimai pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekso ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatas, todėl Advokatų taryba nusprendė iškelti jam 

drausmės bylą. 

 

Kitu nagrinėtu atveju pareiškėjas nurodė, jog advokatas Registrų centre teiravosi pareiškėjo asmens 

duomenų. Pareiškėjas kreipėsi į advokatą paaiškinimo, kokiu tikslu jis domėjosi pareiškėjo asmens 

duomenimis, tačiau advokatas vengia aiškaus atsakymo. Advokatas paaiškino, jog Advokatų profesinė 

bendrija su klientu sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį, kurios pagrindu įsipareigojo klientui teikti 

teisines paslaugas, sietinas su kliento vykdoma didmenine prekyba. Gavus kliento pavedimą parengti 

komercinį pasiūlymą pareiškėjui dėl jam priklausančio žemės sklypo su mišku pirkimo-pardavimo, iš 

Gyventojų registro buvo nupirkti duomenys apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą, kadangi 

deklaruotos gyvenamosios vietos adresu turėjo būti siunčiamas komercinis pasiūlymas. Advokato 

teisinę paslaugą suteikus, visi su šiuo pavedimu susiję pareiškėjo asmens duomenys buvo ištrinti. 

Tyrimo medžiagos duomenys patvirtina, jog advokatas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir 

Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatas, todėl Advokatų taryba nusprendė jam iškelti drausmės 

bylą. 

Institucijų kreipimaisi
-15 %

Kreipimaisi dėl 
antrinės teisinės 

pagalbos teikimo -18 
%

Klientų kreipimaisi -
30 % 

Priešingos proceso 
pusės kreipimaisi -

25 %

Advokatūros 
iniciatyva -

2 % 

Kiti - 10 %
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Posėdyje nagrinėtas atvejis, kai pareiškėja nurodė, kad apeliacine tvarka nagrinėjamoje baudžiamojoje 

byloje, kurioje ji yra nukentėjusioji, advokatas gina nuteistąjį. Dėl advokato veiksmų, t. y. negalėjimo 

tinkamai atstovauti ginamojo, teko atidėti du posėdžius. Dėl tokių veiksmų nukentėjusioji, laiku apie 

tai nesužinojusi, turėjo atvykti į bylą, nutraukti savo tiesioginių funkcijų vykdymą, patyrė ekonominių 

nuostolių. Pareiškėja pažymi, kad savo pranešime advokatas nurodė datas, kada jis yra laisvas, į kurias 

atsižvelgdamas teismas skyrė posėdį advokatui tinkamu laiku. Tačiau tą dieną advokatas pareiškė, kad 

bylos nagrinėti nėra galimybės, nes jis nesusipažinęs su byla ir jam reikia laiko pasiruošti apeliaciniam 

procesui ir byla turi būti atidėta. Teismas tokį prašymą tenkino ir posėdį atidėjo. Advokatas 

paaiškinimo dėl pareiškėjos skunde nurodomų aplinkybių nepateikė, nors buvo elektroniniu paštu 

informuotas apie gautą skundą ir paprašytas pateikti paaiškinimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 

advokatas galimai pažeidė Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatas, todėl Advokatų taryba 

nusprendė iškelti drausmės bylą.   

 

Dar vienu atveju pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas ieškovės ieškinys 

atsakovams. Ieškinyje atsakovo atstovu nurodytas advokato padėjėjas, kuris veikė kaip įgaliotas 

atsakovo atstovas ikiteisminėje ginčo stadijoje. Advokato padėjėjas kelis kartus teikė teismui 

prašymus atidėti bylos nagrinėjimą. Advokato padėjėjas likus vienai dienai iki paskirto bylos 

nagrinėjimo pateikė prašymą panaikinti jo prieigą prie bylos, nes jis apsižiūrėjo, jog nėra įgaliotas 

byloje atstovauti atsakovo. Atsakovui apie jo atžvilgiu iškeltą bylą nėra pranešęs, nors procesiniai 

dokumentai advokato padėjėjui buvo įteikiami per Elektroninių paslaugų portalą. Pareiškėjo teigimu, 

toks advokato padėjėjo sąmoningas neveikimas lėmė situaciją, kad, praėjus daugiau kaip pusei metų 

nuo bylos iškėlimo dienos, paaiškėjo, jog vienas iš atsakovų nėra informuotas apie vykstantį teisminį 

procesą. Peržiūrėjęs turimus su klientu pasirašytus dokumentus, advokato padėjėjas padarė išvadą, kad  

atstovavimo sutartis nesuteikia jam teisės dalyvauti civilinėje byloje, o su klientu tą savaitę susisiekti 

negalėjo (klientas yra neįgalus ir gyvena užsienyje). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, advokato 

padėjėjas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatas, taip 

pat nevykdo įsipareigojimų Lietuvos advokatūrai (nekelia kvalifikacijos), todėl Advokatų taryba 

nusprendė jam iškelti drausmės bylą.   

 

Pareiškėja skunde nurodė, VGTPT sprendimu advokatas buvo paskirtas trečiajam asmeniui teikti 

antrinę teisinę pagalbą minėtoje byloje. Paaiškėjo, kad ieškovui priklausantys išversti procesiniai 

dokumentai šiuo atveju buvo verčiami pasinaudojant trečiajam asmeniui skirtomis valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos lėšomis. Pareiškėjos nuomone, išdėstytos aplinkybės liudija apie 

nemokamą antrinę teisinę pagalbą gaunančio trečiojo asmens ir jam skirto advokato piktnaudžiavimą 

valstybės garantuojama teisine pagalba bei trečiojo asmens materialinėmis bei procesinėmis teisėmis. 

Advokatas Advokatūrai paaiškinimo nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, advokatas galimai 

pažeidė Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatas, taip pat nevykdo 

įsipareigojimų Advokatūrai (nemoka įmokų, nepateikė profesinės civilinės atsakomybės draudimo), 

todėl Advokatų taryba nusprendė jam iškelti drausmės bylą.   

 

Kitu nagrinėtu atveju pareiškėjas nutartyje baudžiamojoje byloje nurodė, kad nubaudė kaltinamojo 

gynėją advokatą už nedalyvavimą teismo posėdyje be svarbių priežasčių 500 Eur bauda, o už 

pakartotinį neatvykimą į teismo posėdį be svarbios priežasties – 1000 eurų bauda. Advokatas apie savo 

neatvykimo į teismą priežastis teismui nepranešė ir nepateikė dokumentų, patvirtinančių, jog jis 

nedalyvavo teismo posėdyje dėl svarbių priežasčių. Advokatas teigė, kad jis nedalyvavo dėl sveikatos 

priežasčių, tačiau įrodymų pateikti nenorėtų dėl asmens duomenų neatskleidimo. Įvertinus 

informaciją, advokatas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso 

nuostatas, taip pat nevykdo įsipareigojimų Advokatūrai (nemoka įmokų), todėl Advokatų taryba 

nusprendė jam iškelti drausmės bylą.   
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Taryba nagrinėjo atvejį, kur pareiškėjas prašo išnagrinėti advokatės elgesį. Vienu atveju advokatei 

buvo skirta administracinė nuobauda už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą, kitu atveju ji buvo 

sustabdyta neblaivi vairuojanti automobilį, trečiu atveju advokatė nufilmuota telefonu, kur matyti kaip 

advokatė priėjusi apspjauna filmuojančio asmens (pareiškėjo) automobilio.  Advokatė neneigia fakto, 

kad jai buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas už tai, kad ji būdama viešoje vietoje 

įžeidė kitą asmenį. Be to, advokatei buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas už tai, 

kad ji vairavo transporto priemonę neblaivi. Savo kaltę dėl pažeidimo ji pripažįsta pilnai ir nuoširdžiai 

gailisi. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, advokatė galimai pažeidė Advokatūros įstatymo, Lietuvos 

advokatų etikos kodekso bei kitas advokato veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, taip pat 

nevykdo įsipareigojimų Lietuvos advokatūrai (nekelia kvalifikacijos), todėl Advokatų taryba 

nusprendė jai iškelti drausmės bylą.   

 

Dar vienu nagrinėtu atveju pareiškėja nurodė, kad jai buvo iškelta bankroto byla. Iki bankroto bylos 

iškėlimo advokatas atstovavo pareiškėją visuose teismo procesuose, taip pat atstovavo ir teismo 

procese, kuriame buvo svarstomas bankroto bylos iškėlimo klausimas. Advokatui buvo gerai žinoma 

įmonės padėtis, nes bankroto bylos iškėlimo metu jis byloje teikė įmonės buhalterinės apskaitos 

duomenis. Advokatas iki šiol atstovauja prieš savo buvusį klientą (bankrutuojančią įmonę), 

atstovaudamas kitas šalis, kai šalių interesai yra priešingi. Tai patvirtina, kad advokatui, veikusiam 

kaip Pareiškėjos atstovui, buvo prieinama Pareiškėjos informacija kitų šalių atžvilgiu, o šiuo metu jau 

atstovaudamas priešingus interesus turinčią šalį, advokatas kaip tik ir gali pasinaudoti Pareiškėjos 

pateikta (gauta) informacija. Remiantis išdėstytu, advokatas galimai pažeidė Lietuvos advokatų etikos 

kodekso nuostatas, todėl Advokatų taryba nusprendė advokatui iškelti drausmės bylą.   

Paskutiniu nagrinėtu atveju pareiškėja nurodė, kad civilinėje byloje advokatas teisinių paslaugų 

sutarčių pagrindu atstovauja atsakovę ir trečiąjį asmenį. Pareiškėja pažymėjo, kad civilinėje byloje 

ieškovė prašo priteisti iš jos kaip atsakovės žalos atlyginimą. Ieškinyje dėl žalos atlyginimo, palūkanų 

priteisimo, ieškovė kreditoriams padarytą žalą kildina iš juridinio asmens organų pareigos kreiptis į 

teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo. Pareiškėjos, kaip atsakovės, ir trečiojo asmens 

pozicijos civilinėje byloje yra visiškai skirtingos. Atsakovės ir priešingus interesus nei jos, kaip 

atsakovės, turinčio trečiojo asmens atstovas advokatas šioje civilinėje byloje užduodamas klausimus 

ir procesiniuose dokumentuose naudoja informaciją, kurią sužinojo bylose, kuriose atstovavo įmonę 

ir įmonės skolininką. Advokatas iš esmės patvirtino visas pareiškėjos nurodytas faktines aplinkybes. 

Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad advokatas galimai pažeidė Lietuvos advokatų etikos 

kodekso ir Advokatūros įstatymo nuostatas, todėl Advokatų taryba nusprendė iškelti jam drausmės 

bylą.  

 

VASARIS 

 

Posėdyje Advokatų taryba svarstė 19 posėdžiui pateiktų Drausmės komiteto išvadų dėl drausmės 

bylos (ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato / advokato 

padėjėjo profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 2 drausmės bylos.    

Pirmu nagrinėtu atveju pareiškėjas nurodė, kad advokatas atstovavo pareiškėją civilinėje byloje dėl 

bankroto bylos iškėlimo, pareiškėjo vardu teikė atskirąjį skundą dėl teismo nutarties iškelti įmonei 

bankroto bylą. Šioje byloje pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl baudos už neperduotą turtą ir 

dokumentaciją skyrimo buvusiam bendrovės vadovui, kurį ėmėsi atstovauti tas pats advokatas. Be to, 

toje pačioje byloje gautas bendrovės kreditoriaus prašymas dėl patvirtintų kreditorinių reikalavimų 

pagrįstumo peržiūrėjimo, kur teisminiame ginče kreditoriaus interesus atstovavo tas pats advokatas. 

Advokatas paaiškino, kad kreditorius yra trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų, šios įmonės 

atstovavimas nėra priešingas atsakovo interesams, o atsakovo buvusį vadovą taip pat atstovauja kaip 

trečiąjį asmenį atsakovo pusėje. Tyrimo metu nustatyta, kad advokatas, civilinėje byloje atstovavęs 

atsakovą ir formaliai tebebūdamas atsakovo atstovu, toje pačioje byloje atstovavo priešingą materialinį 

teisinį suinteresuotumą turinčius trečiąjį asmenį, pareiškiantį savarankiškus reikalavimus, kreditorių 
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ir suinteresuotą asmenį. Darytina išvada, kad advokatas galimai pažeidė LR Advokatūros įstatymo ir 

Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatas, už ką advokatui nuspręsta iškelti drausmės bylą. 

 

Kitu nagrinėtu atveju dėl advokato buvo gautas pareiškėjo skundas, kuris tyrimo metu buvo 

pripažintas nepakankamu pagrindu kelti drausmės bylą. Tačiau tyrimo metu buvo nustatyta, kad 

advokatas nėra pateikęs galiojančių advokato sveikatos bei profesinės civilinės atsakomybės draudimo 

liudijimo. Nepaisant Lietuvos advokatūros prašymo paaiškinti šių pažeidimų priežastis ir šiuos 

pažeidimus pašalinti (pateikti galiojantį profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą ir 

advokato sveikatos pažymėjimą), advokatas pažeidimų nepašalino ir paaiškino: „Dėl Jūsų reikalavimo 

turiu pranešti, kad paskutiniu laiku aš labai retai dalyvauju pagal paskyrimą tik baudžiamosiose bylose 

ir šiuo atveju civilinei atsakomybei kilti tikimybės nėra. Draustis dėl civ. atsakomybės (kuriai atsirasti 

jokių prielaidų nėra) būtų tik paprastas formalumas ir lėšų naudojimas, nes tiek pensija, tiek uždarbis 

iš paskyrimo yra varganas. Atsižvelgiant į mano amžių ir materialinę padėtį prašau žmogiško 

supratimo.“ Papildomai paaiškėjo, kad advokatas tinkamai nekelia kvalifikacijos. Atsižvelgiant į tai, 

kas išdėstyta, advokatas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso 

nuostatas (nevykdo įsipareigojimų Lietuvos advokatūrai (nepateikė civilinės atsakomybės draudimo, 

medicininės pažymos, nekelia kvalifikacijos), todėl Advokatų taryba nusprendė advokatui iškelti 

drausmės bylą.   

 

Be to, Advokatų taryba priėmė sprendimą iškelti advokatams (pagal Advokatūros buhalterijos pateiktą 

sąrašą) drausmės bylas dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms vykdyti nemokėjimo. 

 

KOVAS 

 

Posėdyje Advokatų taryba svarstė 21 posėdžiui pateiktą Drausmės komiteto išvadą dėl drausmės bylos 

(ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato / advokato padėjėjo 

profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 3 drausmės bylos.  

Pareiškėjai (sutarties šalys) nurodė, jog sutarties šalys bendru sutarimu priėmė sprendimą dėl 

Koncesijos sutarties pakeitimo ir teisminių ginčų, susijusių su Koncesijos sutartimi. Pagrindines 

pretenzijas dėl Koncesijos sutarties pakeitimo tariamo neteisėtumo raštuose pateikė advokatas. 

Advokatas aktyviai dalyvavo rengiant Koncesijos sutartį ir skirtingu metu yra atstovavęs abi sutarties 

šalis. Tokiu būdu advokatui buvo žinomos visos aplinkybės, vidinė informacija apie Koncesijos 

sutarčiai keliamus tikslus, pageidaujamas Koncesijos sutarties nuostatas ir kt., nes advokatas aktyviai 

dalyvavo Koncesijos sutarties ruošimo procese, kai abi Koncesijos sutarties šalys vedė derybas ir 

nustatinėjo šios sutarties sąlygas. Advokatas paaiškinimą pateikė pakartotinai prašomas, jis nurodė, 

kad konfidencialumo pareigos nepažeidė. Šiame kontekste pasakytina, jog Lietuvos advokatūra neturi 

pakankamos informacijos, kad būtų atsakyta į klausimą, kas galimai yra teisus kilusiame ginče. Tuo 

tarpu dėmesys atkreiptinas į kitas aplinkybes. Iš pareiškėjų pateiktų dokumentų matyti, kad advokatas 

2006 m. teikė teisines pagalbas vienam iš pareiškėjų derinant minėtos Koncesijos sutarties sąlygas. 

Tai reiškia, jog advokatas iki šiol galimai disponuoja konfidencialia informacija, kurią jis gavo iš šio 

savo kliento rengiant minėtą sutartį, dėl jos sąlygų derantis su kitu pareiškėju. Atsižvelgiant į tai, kas 

išdėstyta, advokatas galimai pažeidė Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl advokatui 

nuspręsta iškelti drausmės bylą.  

 

Pareiškėjas kreipėsi į advokato padėjėją dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, sudarė sutartį, 

tačiau sutarties egzemplioriaus negavo. Sudarant sutartį sumokėjo advokato padėjėjui per kelis kartus 

sumokėjo tam tikras sumas, tačiau advokato padėjėjas jokių veiksmų neatliko. Pareiškėjui atsisakius 

advokato padėjėjo paslaugų, šis pinigų negrąžina. Advokato padėjėjas paaiškino, kad konsultavo 

pareiškėją, buvo sudaryta atstovavimo sutartis, pareiškėjas sumokėjo nurodytas sumas. Po kurio laiko 

pareiškėjas pareikalavo spręsti jo klausimą neteisėtomis ir neetiškomis priemonėmis. Advokato 

padėjėjui atsisakius, pareiškėjas pareikalavo grąžinti sumokėtus pinigus. Advokato padėjėjas atsisakė 
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grąžinti honorarą, nes jis buvo sumokėtas šalių susitarimu, teisinio pagrindo nutraukti atstovavimo 

sutartį nebuvo. Darytina išvada, kad advokato padėjėjas galimai pažeidė LR Advokatūros įstatymo ir 

Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatas, už ką jam nuspręsta iškelti drausmės bylą. 

 

Trečias nagrinėtas atvejis susijęs su tuo pačiu advokato padėjėju. Advokato padėjėjas įsipareigojo 

pareiškėjui jo atstovaujamosios vardu parengti pareiškimą teismui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto 

nustatymo. Už teisines paslaugas pareiškėjas sumokėjo honorarą. Advokato padėjėjas pareiškimą 

parengė ir pateikė teismui. Teismo nutartimi civilinė byla buvo perduota nagrinėti kitam teismui pagal 

teismingumą, kuris nutartimi nustatė terminą pareiškimo trūkumams pašalinti, tačiau advokato 

padėjėjas jų nepašalino ir todėl šis pareiškimas buvo paliktas nenagrinėtu. Gauto honoraro advokato 

padėjėjas negrąžino. Manytina, kad advokato padėjėjas galimai pažeidė LR Advokatūros įstatymo, 

Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatas, todėl jam iškelta drausmės byla.  

 

BALANDIS 

 

Posėdyje Advokatų taryba svarstė 13 posėdžiui pateiktų Drausmės komiteto išvadų dėl drausmės bylos 

(ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato / advokato padėjėjo 

profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 4 drausmės bylos.  

Pareiškėja sudarė su advokatu teisinių paslaugų sutartį dėl santuokos nutraukimo dokumentų 

parengimo. Visus būtinus dokumentus pareiškėja rinko pati, advokatas nė karto jai neskambino, o 

paskambinus advokatui dėl informacijos apie procesą, paaiškėjo, kad jo telefonas nebenaudojamas. 

Teismo raštinėje pareiškėja sužinojo, kad advokatui per EPP išsiųsta teismo nutartis dėl dokumentų 

pateikimo, o taip pat ir kita nutartis dėl termino pasibaigimo. Apylinkės teismo nutartyje nurodoma, 

kad teisme gavus prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, teismo 

nutartimi buvo nustatytas 10 d. terminas trūkumams pašalinti, tačiau jų nepašalinus, prašymas buvo 

laikomas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjams. Šioje nutartyje pažymima, kad pareiškėjų atstovui - 

advokatui teismo nutartis dėl pareiškimo trūkumų šalinimo įteikta per EPP sistemą. Tokiu būdu 

advokatas nevykdė savo profesinių pareigų nepriekaištingai ir kvalifikuotai, nepatikrino EPP 

sistemoje duomenų, dėl ko pareiškėjams buvo grąžintas jų prašymas. Advokatas galimai pažeidė 

Advokatūros įstatymo ir Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl nuspręsta jam iškelti drausmės 

bylą. 

 

Advokatas galimai sudarė ne teisinių paslaugų sandorius su savo klientu, kurie galima pažeidė interesų 

konflikto vengimo draudimą. Advokatas galimai neužtikrino konfidencialios informacijos atskleidimo 

draudimo. Yra duomenų prielaidai, jog advokatas priėmė pavedimą teikti teisines paslaugas juridiniam 

asmeniui ne iš įgalioto atstovo, o priešingus interesus turinčios šalies prašymu. Advokatas galimai 

supainiojo savo asmeninius turtinius interesus su pareiga užtikrinti advokato veiklos principų 

laikymąsi kliento atžvilgiu, todėl Taryba nusprendė kelti jam drausmės bylą.     

 

Buvo nagrinėtas pareiškėjos skundas, kuriame nurodyta, kad advokatas buvo paskirtas teikti ieškovei 

valstybės apmokamą teisinę pagalbą, tačiau, nepaisant aplinkybės, kad teisinė pagalba buvo reikalinga 

skubiai, su advokatu savaitę nebuvo galima susisiekti telefonu. Galiausiai pavykus susisiekti su 

advokatu paaiškėjo, kad advokatas įteikė teismui ieškinį nepateikęs ieškinio pareiškėjai susipažinti, o 

ieškinys suformuluotas ir pareikštas neišsamiai. Pareiškėja pažymi, kad jau gautas ir atsakovo 

advokato priešieškinis, o advokatas net neišsiaiškino, kad atsakovui yra pritaikyta kardomoji priemonė 

– nesiartinti prie jo atstovaujamo asmens ir nepilnamečių vaikų, nes vyksta ikiteisminis tyrimas dėl 

atsakovo smurtinių veiksmų. Siekiant išsiaiškinti skundui įvertinti reikšmingas aplinkybes, advokatas 

buvo pakviestas į Advokatų drausmės komiteto posėdį, tačiau neatvyko bei nenurodė neatvykimo 

priežasčių. Remiantis išdėstytu, manytina, kad advokatas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir 

Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl jam keltina drausmės byla. 
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Pareiškėjas (įmonė) skunde nurodo, kad su advokato padėjėja sudarė teisinių paslaugų sutartį dėl 

atstovavimo civilinėje byloje. Ieškovų iniciatyva buvo areštuotos Atsakovo sąskaitos banke. Advokato 

padėjėja pradėjo reikalauti susitaikyti su ieškovais ir sumokėti jiems jų reikalaujamą sumą. Pareiškėjui 

sutikus mokėti mažesnę sumą, advokato padėjėja atsiuntė jiems taikos pasiūlymą, kuris buvo 

persiųstas ieškovams. Kai pareiškėjas gavo kitą ieškinį dėl skolos priteisimo, kreipėsi į advokato 

padėjėją dėl atstovavimo ir šioje byloje, kur advokato padėjėja taip pat pasiūlė susitaikyti ieškovams 

išmokant tam tikrą sumą. Nuvykus pas ieškovus pareiškėjas sužinojo, kad jiems pareiškėjo advokato 

padėjėja buvo jau buvo sutikusi su taikos sutarties sąlygomis su mokėtina didesne suma nei pareiškėjas 

buvo sutaręs su advokato padėjėja. Pasiteiravus apie tai advokato padėjėjos, ji pranešė, kad daugiau 

pareiškėjo neatstovaus, kad jie ieškotų kito advokato, nors buvo likusios kelios dienos iki teismo 

posėdžio. Pareiškėjas pareikalavo, kad advokato padėjėja grąžintų jai sumokėtus pinigus, advokato 

padėjėja atsisakė, argumentuodama, kad darbą atliko. Advokato padėjėja paaiškinime patvirtino, kad 

pareiškėją atstovavo dviejose civilinėse bylose, ir nurodė, kad negalėjo pareiškėjo tinkamai atstovauti, 

nes jai buvo perduodama klaidinga informacija. Kaip matyti iš tyrimo medžiagos, sudarytoje teisinių 

paslaugų teikimo sutartyje nenurodyta, koks mokėjimo už paslaugas modelis buvo šalių pasirinktas, 

sutarties priede nebuvo nurodyti visi procesiniai dokumentai, už kurių rengimą vėliau buvo prašoma 

sumokėti, taip pat advokatės padėjėja neveikė taip, kad klientas galėtų laiku susirasti kitą advokatą ir 

nebūtų trikdomas bylos procesas. Atsižvelgiant į tai, kas išvardinta darytina prielaida, jog advokato 

padėjėja galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatų 

reikalavimus, todėl jai iškelta drausmės byla. 

 

BIRŽELIS 

 

Posėdyje Advokatų taryba svarstė 25 posėdžiui pateiktas Drausmės komiteto išvadas dėl drausmės 

bylos (ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato / advokato 

padėjėjo profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 7 drausmės bylos.  

Advokato padėjėjas, neturėdamas Lietuvos advokatūros patvirtintos vienerių metų advokato padėjėjo 

praktikos atlikimo ataskaitos, atstovavo asmenį pirmosios instancijos teisme dviejose civilinėse 

bylose. Advokato padėjėjas paaiškino, kad toks teisinis reguliavimas jam buvo nežinomas, pripažino 

padaręs pažeidimą dėl neapdairumo. Be to, atliekant tyrimą nustatyta, kad advokato padėjėjas savo 

veiklos dokumentuose ir interneto tinklapyje nurodo vykdantis profesinę veiklą ne praktikos vadovės 

darbo vietoje, bet per teisinių ir lobistinių paslaugų kontorą. Advokato padėjėjas paaiškino esąs 

oficialiai registruotas lobistas ir šias paslaugas gali reklamuoti tokiomis priemonėmis, kokias mano 

esant tinkamomis. Advokato padėjėjui rekomenduota vykdant lobistinę veiklą nenaudoti kartu teisinių 

paslaugų teikimo.  

 

Advokatūroje buvo gautas pareiškėjos skundas, kuri yra advokato padėjėja. Pareiškėja skunde nurodė, 

kad teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl jos nepilnamečio vaiko bendravimo su tėvu tvarkos 

nustatymo. Pareiškėjos teigimu, vyrą atstovaujanti advokatė, turėdama tikslą gauti iš vaikų psichiatro 

pareiškėjos atžvilgiu nepalankias išvadas, galimai darė neteisėtą jam poveikį. Be to, pareiškėja teigia, 

jog advokatė, pažeisdama pareiškėjos teises ir neturėdama jos sutikimo, fotografavo ar filmavo 

pareiškėjos asmeninę erdvę (vaiko namus). Advokatė atsikirsdama į skundą teigė, jog jos klientas 

priėmė sprendimą kreiptis į psichiatrą dėl pačios pareiškėjos darytų vaizdo medžiagos įrašų įvertinimo 

pateikiant išvadą. Advokatė pripažino, kad visas pastabas ir pasiūlymus davė savo klientui, o klientas 

pats sprendė kaip naudoti iš advokatės gautą informaciją. Advokatų Taryba išklausė abiejų kolegių 

išsakytus argumentus bei dėjo maksimalias pastangas, kad nors ir priešingus procesinius interesus 

turinčios kolegės rastų protingas išeitis, kolegiškai bendradarbiautų, išlaikytų viena kitos atžvilgiu 

profesionalų dalykiškumą, bendražmogišką santykį ir pagarbą. Advokatų Taryba skyrė Tarybos narį 

kolegių tarpusavio dialogui ir korektiškam bendradarbiavimui atkurti, tačiau ir po šios sutaikymo 

procedūros paaiškėjo, jog kolegės nepakeitė tarpusavio bendravimo nekorektiškos retorikos, neatkūrė 
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profesionalaus, dalykiško santykio ir pagarbos viena kitos atžvilgiu, todėl Advokatų Taryba nusprendė 

iškelti abejoms kolegėms drausmės bylas dėl nekolegiško elgesio viena kitos atžvilgiu. 

Pareiškėja su advokate sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį dėl pareiškėjos sutuoktinio gynimo 

ikiteisminiame tyrime. Pareiškėja su advokate sutarė dėl tam tikro honoraro, kuris advokatei buvo 

sumokėtas per du kartus. Vėliau advokatė, pareiškėjos teigimu, siūlė susimokėti prokurorui už laisvę, 

taip pat be pareiškėjos ir jos sutuoktinio žinios tikrino jų turtinę padėtį ir iš VĮ Registrų centras gavo 

išrašus. Be to, advokatė pareiškėjai pranešė, kad atstovavimas (gynyba) teisme jiems kainuos 10-15 

tūkst. eurų. Pareiškėja pradėjo abejoti advokatės sąžiningumu ir nutarė atsisakyti jos paslaugų. 

Kadangi advokatė nesudalyvavo nei viename ikiteisminio tyrimo veiksme, pareiškėja paprašė grąžinti 

dalį pinigų. Advokatė neigia, kad pareiškėja ar jos sutuoktinis yra sumokėję sutartą honorarą, 

nepripažįsta už gynybą teisme prašiusi 10-15 tūkst. eurų. Duomenis apie kliento nekilnojamąjį turtą 

advokatė, jos teigimu, gavo jo prašymu. Taip pat advokatė nurodė, kad pati nutarė nutraukti teisinių 

paslaugų sutartį su kliente dėl neadekvataus jos sutuoktinio elgesio bei nesumokėto honoraro. Iš 

pateikto garso įrašo matyti, jog advokatė elgėsi nesąžiningai: galimai gavusi pinigus iš pareiškėjos, 

neišdavė pinigų priėmimo kvito, o nutraukusi teisinių paslaugų sutartį iki galo neįvykdžius visų savo 

sutartinių įsipareigojimų, negrąžino dalies honoraro. Advokatė galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 

ir Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl jai iškelta drausmės byla. 

 

Pareiškėjas kreipėsi prašydamas įvertinti, ar advokato padėjėja galėjo atstovauti klientą baudžiamojoje 

byloje apeliacinės instancijos teisme ir ar tokiu atstovavimu nėra pažeidžiamas Advokatūros įstatymo 

reikalavimas, jog advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose. Taip pat prašo 

įvertinti advokato (praktikos vadovo) profesinį elgesį dėl leidimo advokato padėjėjai atstovauti klieno 

interesus apeliacinės instancijos teisme. Taip pat prašo įvertinti, ar advokatas nepažeidė dokumentų 

nuorašų tvirtinimo tvarkos. Advokatas paaiškino, jog žinojo šią situaciją, pažymėjo, jog apygardos 

teismo teisėjų kolegija apeliacine tvarka nagrinėdama baudžiamąją bylą nusprendė, jog advokato 

padėjėja teisėtai atstovauja kliento interesus, bei nurodo, jog ne advokato, o apygardos teismo leidimu, 

advokato padėjėjai buvo leista atstovauti klientui apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant 

baudžiamąją bylą. Advokatas nurodo, jog Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, nereiškė jokių 

pastabų dėl netinkamo į bylą teikiamų dokumentų tvirtinimo, kadangi kopijos atitiko pateiktus 

originalus. Iš surinktų duomenų matyti, kad advokato padėjėja apeliacinėje instancijoje dalyvavo pagal 

notarinį įgaliojimą, kaip atstovas, tačiau už šią paslaugą išrašė ir gavo honorarą kaip advokato 

padėjėja, ir tam advokatas pritarė. Manytina, kad advokato padėjėja ir advokatas galimai pažeidė 

Advokatūros įstatymo ir Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl jiems iškeltos drausmės bylos.  

 

Pareiškėja skunde nurodė, kad teismo posėdyje, byloje dėl vaiko išlaikymo, advokatas nepagarbiai 

elgėsi jos atžvilgiu, šaukė ir ją įžeidinėjo, prieš teismo posėdį pareiškėjai grasino, ką girdėjo 

pareiškėjos advokatė. Išklausius prie skundo pridėtą garso įrašą daugelis skunde nurodytų aplinkybių 

pasitvirtino. Įrodymų, patvirtinančių grasinimo faktą pareiškėja nepridėjo. Advokato elgesys teismo 

posėdyje galimai prasilenkia su tinkama retorika ir elgsena. Advokatas, prašomas Lietuvos 

advokatūros, nepateikė paaiškinimų dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių. Išvardinti veiksmai 

sudaro pagrindą konstatuoti Advokatų etikos kodekso nuostatų, numatančių advokato pareigą saugoti 

profesinę garbę ir orumą, nediskredituoti advokato vardo bei advokato bendradarbiavimo su Lietuvos 

advokatūra pareigą, galimą pažeidimą, todėl advokatui nuspręsta kelti drausmės bylą. 

 

Vadovaujantis Lietuvos advokatūros Balansinės sąskaitos ataskaitos duomenimis, advokato 

įsiskolinimas advokatūros funkcijų vykdymui atitinka 15 (penkiolikos) mėnesių įmokų laikotarpį. 

Advokatas nors ir nurodė, kad įmokų negali sumokėti dėl sveikatos sutrikimų, tačiau per nurodomą 

laikotarpį nesikreipė į Lietuvos advokatūrą ir nepranešė pareigos mokėti nario įmokas nevykdymo 

priežasčių bei nepateikė sveikatos sutrikimus patvirtinančių duomenų, kas būtų suteikę jam galimybę 

būti atleistam nuo įmokos sumokėjimo arba įmoka būtų sumažinta. Pateiktame paaiškinime advokatas 

nurodė, kad neturi objektyvių duomenų, patvirtinančių jo sveikatos sutrikimus. Manytina, kad 

advokatas pažeidė Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl jam iškelta drausmės byla.  
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Pareiškėjas skunde nurodė, jog VGTPT skyrė jam advokatą. Pareiškėjas nurodo, jog pats buvo 

pasiruošęs ieškinio projektą ir priklausančius dokumentus, bei minėtus dokumentus pateikė advokatui, 

kad jis juos pakoregavęs elektroniniu būdu pateiktų teismui. Nurodo, jog pirmojo susitikimo metu su 

advokatu, pastarasis jam pareiškė, jog neturi laiko, bei nurodė, jog su pareiškėju nebendraus telefonu, 

o tik el. paštu. Pareiškėjui kilus įtarimui, jog advokatas neatlieka tinkamai savo pareigų, jis kreipėsi 

pagalbos į kitą advokatę. Pareiškėjui kreipusis į teismą susipažinti su savo byla, jis sužinojo, jog 

ieškinyje nurodyta suma neatitinka suderintos su advokatu sumos, taip pat nepateiktas atsiliepimas į 

atskirą skundą dėl turto arešto, dėl ko pareiškėjo atstovė advokatė turėjo imtis skubių veiksmų tikslinti 

ieškinį, prašyti teismų pratęsti terminus ir k.t. Advokatas paaiškino, kad pareiškėjui buvo siunčiamas 

ieškinys susipažinimui, nurodo, jog ieškinio sumą tikslino pats pareiškėjas ir teismui buvo pateiktas 

ieškinys pagal pareiškėjo nurodytą sumą, o po to, kai buvo pareikštas ieškinys, pareiškėjas pradėjo 

reikšti pretenzijas. Susipažinus su tyrimui pateikta medžiaga manytina, jog advokatas pažeidė 

Advokatūros įstatymo ir Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl jam iškelta drausmės byla. 

 

LIEPA 

 

Posėdyje Advokatų taryba svarstė 23 posėdžiui pateiktas Drausmės komiteto išvadas dėl drausmės 

bylos (ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato/advokato 

padėjėjo profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 7 drausmės bylos.  

Teismo posėdyje nagrinėjant prokuroro pareiškimą dėl anksčiau paskirto suėmimo termino pratęsimo 

advokatas/-ė paprašė suėmimo termino pratęsimo klausimą spręsti teismo nuožiūra, nes nebuvo 

susipažinęs/-usi su bylos medžiaga ir nebendravo su pareiškėju. Advokatas/-ė iš esmės patvirtino, kad 

teismo posėdyje dalyvavo nesusipažinęs/-usi su bylos medžiaga, nes pavaduoja kolegą,  ir 

nežinodamas/-a įtariamojo pozicijos, kas yra nurodyta ir teismo posėdžio protokole. Toks visiškai 

formalus advokato/-ės dalyvavimas baudžiamajame procese niekaip neatitinka advokato pareigų ir 

kliento interesų, kurių advokatas/-ė net nepabandė išsiaiškinti. Advokatas/-ė galimai pažeidė 

Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl nuspręsta jam/jai iškelti drausmės bylą. 

 

Pareiškėjas skunde nurodė, kad advokatas/-ė, civilinėje byloje dėl vaiko gyvenamosios vietos 

pakeitimo atstovaujantis/-i atsakovę, rašo melagingus skundusį darbovietę, po posėdžio teismo salėje 

ir teisme dirbantiems asmenims pasakoja apie pareiškėją tikrovės neatitinkančius ir pareiškėją 

šmeižiančius faktus, įžeidinėja jį teismo posėdžių sekretorės akivaizdoje. Tyrimo medžiagoje esantys 

objektyvūs duomenys (vaizdo, garso įrašais, jų stenogramomis) patvirtina pareiškėjo skunde 

nurodytas aplinkybes, todėl manytina, kad advokatas/-ė galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir 

Advokatų etikos kodekso reikalavimus, dėl ko jam/jai iškelta drausmės byla. 

 

Advokatas/-ė, rengęs/-usi ieškinį dėl dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, taip pat dėl 

vaiko išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo, vienašališkai nutraukė teisinių paslaugų sutartį iki 

paskirto teismo posėdžio likus penkioms dienoms, tuo nevykdydamas/-a pareigos taip, kad klientas 

galėtų laiku susirasti kitą advokatą ir nebūtų trikdomas bylos procesas. Atsižvelgiant į tai, kas 

išdėstyta, manytina, kad advokatas/-ė galimai pažeidė Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl 

jam/jai iškelta drausmės byla. 

 

Advokatas/-ė buvo paskirta/-a teikti asmeniui valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, tačiau teisines 

paslaugas teikė ir apeliacinį skundą parengė advokato padėjėjas. Pareiškėjas (teismas) prašo 

susipažinti su teismui pateiktu apeliaciniu skundu ir įvertinti jo kokybę bei etiškumą. Pareiškėjo 

vertinimu, kai kurios apeliacinio skundo dalys pasižymi užgaulia hiperbolizuota argumentacija, 

demonstruoja nepagarbą tiek priešingai proceso šaliai, tiek teismui, tiek konkrečią bylą nagrinėjusiam 

teisėjui. Advokatas/-ė patvirtino, kad skundą parengė advokato padėjėjas, o jis/ji pasirašė skundą jo 

net neskaitęs/-čiusi. Atsižvelgiant į tyrimo metu surinktą medžiagą darytina išvada, kad advokatas/-ė 
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galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl jam/jai iškelta 

drausmės byla. 

Pareiškėjas nurodė, kad advokato padėjėjas/-a nevykdė teismo įpareigojimo pateikti teisę atstovauti 

atsakovą patvirtinančius dokumentus, nors parengiamajame teismo posėdyje jam/jai buvo leista 

dalyvauti kaip atsakovo atstovui/-ei, pačiam/-iai patikinus, kad nurodytus įgaliojimus tikrai turi. Į 

vėliau paskirtą teismo posėdį advokato padėjėjas/-a neatvyko, apie neatvykimo priežastis teismo 

neinformavo. Atlikus tyrimą manytina, kad advokato padėjėjas/-a galimai pažeidė Advokatų etikos 

kodekso reikalavimus. Dėl to, ir dėl nevykdomų įsipareigojimų Lietuvos advokatūrai (įmokų Lietuvos 

advokatūrai skola) advokato padėjėjui/-ai iškelta drausmės byla. 

 

Advokato padėjėjas/-a daugiau nei dešimt mėnesių nevykdo pareigos mokėti nario įmokas. Advokato 

padėjėjas/-a nesikreipė į Lietuvos advokatūrą dėl atleidimo nuo mėnesinės įmokos ar dėl jos 

sumažinimo. Apie tai, kad negali įvykdyti Advokatūros organų sprendimų advokato padėjėjas/-a 

Advokatūros neinformavo, nevykdymo priežasčių nenurodė, paprašytas/-a pateikti paaiškinimą, jo 

nepateikė. Dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti nemokėjimo advokato padėjėjui/-ai 

iškelta drausmės byla. 

 

Advokatas/-ė daugiau nei dvidešimt vieną mėnesį nevykdo pareigos mokėti nario įmokas, nesikreipė 

į Lietuvos advokatūrą dėl atleidimo nuo mėnesinės įmokos ar dėl jos sumažinimo. Apie tai, kad negali 

įvykdyti Advokatūros organų sprendimų advokatas/-ė Advokatūros neinformavo, nevykdymo 

priežastis nurodė formaliai, patvirtinančių dokumentų nepateikė. Advokatas/-ė nuo 2012 m. nekelia 

kvalifikacijos, to priežasčių nenurodo. Dėl įsipareigojimų Lietuvos advokatūrai nevykdymo 

advokatui/-ei iškelta drausmės byla. 

 

RUGPJŪTIS 

 

Posėdyje Advokatų taryba svarstė 29 posėdžiui pateiktas Drausmės komiteto išvadas dėl drausmės 

bylos (ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato/advokato 

padėjėjo profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 2 drausmės bylos.  

Advokatas/-ė, teikęs/-usi teisines paslaugas gyvenamojo namo savininkų bendrijai ir už jas gavęs/-usi 

atlygį, šiuo metu atstovauja buvusį bendrijos pirmininką byloje prieš bendriją. Tyrimo duomenys 

leidžia manyti, kad advokatas/-ė dabartinio kliento interesais vengia teikti dokumentus ir informaciją 

apie buvusį klientą pačiam buvusiam klientui, atskleidžia dabartiniam klientui iš bendrijos gautą 

informaciją. Advokato/-ės buvo prašoma likviduoti interesų konfliktą nustojant veikti dabartinio 

kliento interesais, tačiau advokatas/-ė šio prašymo netenkino. Manytina, kad tokiais savo veiksmais 

advokatas/-ė galimai pažeidė lojalumo klientui principą, įpareigojantį advokatą atsisakyti kliento, 

pavedimo ar kitaip vienašališkai nutraukti advokato ir kliento santykius, kai pavedimo vykdymas 

sąlygoja interesų konfliktą. Už Advokatūros įstatymo ir Advokatų etikos kodekso nuostatų galimus 

pažeidimus advokatui/-ei iškelta drausmės byla. 

 

Nustatyta, kad advokato padėjėjas/-a vėluoja sumokėti įmokas Lietuvos advokatūros funkcijoms 

atlikti už ilgesnį nei dvylikos mėnesių laikotarpį. Be to, advokato padėjėjas/-a nuo 2013 m. nėra 

surinkęs/-usi nei vieno kvalifikacijos tobulinimo balo ir nėra pateikęs/-usi Advokatūrai nustatytos 

formos medicininio pažymėjimo. Advokato padėjėjas/-a informavo, jog šiuo metu augina vaiką ir 

jokios teisinės veiklos nevykdo, be to, ketina teikti prašymą dėl išbraukimo iš praktikuojančių 

advokato padėjėjų sąrašų. Darytina išvada, kad advokato padėjėjas/-a galimai pažeidė Advokatūros 

įstatymo, Advokatūros įstatų ir Advokatų etikos kodekso nuostatas, todėl jam/jai nuspręsta iškelti 

drausmės bylą. 
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RUGSĖJIS 

 

Advokatų taryba apsvarstė 28 posėdžiui parengtas Drausmės komiteto medžiagas dėl drausmės bylos 

(ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato/advokato padėjėjo 

profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 9 drausmės bylos.  

Laisvės atėmimo įstaigoje buvo atliktas advokato, atėjusio susitikti su suimtuoju, patikrinimas. 

Tikrinant advokatui priklausančią kuprinę intraskopu, pareigūnai per monitorių pastebėjo modemą, 

USB atminties laikmeną, sulankstomą peilį bei į kompiuterio pakrovimo laidą panašius daiktus. Už 

neteisėtą daiktų įsinešimą į laisvės atėmimo vietą advokatui skirta administracinė bauda. Advokatas 

apylinkės teismui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti nutarimą dėl jo pripažinimo kaltu ir 

administracinę bylą nutraukti. Apylinkės teismas policijos komisariato nutarimą paliko nepakeistą. 

Advokatas apygardos teismui pateikė apeliacinį skundą, tačiau jis buvo atmestas. Susipažinus su 

tyrimui pateikta medžiaga Advokatų taryba padarė išvadą, kad advokatas galimai pažeidė 

Advokatūros įstatymo ir Etikos kodekso reikalavimus, todėl jam iškelta drausmės byla. 

 

Pareiškėja nurodė, jog su advokatu sudarė teisinės pagalbos sutartį dėl pareiškėjos atstovavimo teisme 

administracinėje byloje ir sumokėjo honorarą. Pareiškėja nurodė, jog advokatas vilkino bylą, dėl 

nežinomų priežasčių nedalyvavo teismo posėdyje, ir dėl to ji turėjo samdytis byloje dar vieną 

advokatą, kuriam taip pat sumokėjo honorarą. Taip pat pareiškėja nurodė, jog iš jos teisme buvo 

priteistos atstovavimo išlaidos. Pareiškėjos vertinimu, jei advokatas ją būtų tinkamai atstovavęs, ji šių 

išlaidų nebūtų patyrusi. Advokatas paaiškino, jog procesinių dokumentų (skundo) teismui nerengė, o 

sudarė susitarimą tik dėl pareiškėjos atstovavimo teisme. Kodėl nedalyvavo teismo posėdyje, 

advokatas nenurodė. Susipažinus su bylos medžiaga konstatuotina, jog advokatas galimai pažeidė 

Advokatūros įstatymo ir Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl advokatui iškelta drausmės 

byla. 

 

Pareiškėjas nurodė, kad advokato padėjėjui sumokėjo honorarą, už kurį pastarasis pažadėjo parengti 

ieškinį bei atstovauti pareiškėjo interesams teisme, tačiau paslaugų nesuteikė, taip pat nepateikė 

pareiškėjui sudarytos teisinių paslaugų sutarties kopijos. Advokato padėjėjas pripažįsta, jog buvo 

sutarę, kad pareiškėjui parengs ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, nes dėl priešingų teisei veiksmų 

pašlijo pareiškėjo psichinė sveikata. Tačiau advokato padėjėjas nurodo ieškinio surašyti negalėjęs, nes 

pareiškėjas nesikreipė į psichikos sveikatos centrą dėl psichinės būklės įvertinimo. Advokato padėjėjas 

buvo paprašytas pateikti Advokatūrai su pareiškėju pasirašytos teisinių paslaugų sutarties kopiją bei 

vykdant pareiškėjo pavedimą parengtų dokumentų kopijas, tačiau to Advokatūrai nepateikė. Iš turimų 

duomenų darytina išvada, kad advokato padėjėjas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Advokatų 

etikos kodekso nuostatas, todėl jam iškelta drausmės byla. 

 

Advokatas neatvyko į 4 teismo posėdžius skirtingose bylose, dažniausiai dėl nežinomų priežasčių, į 

vieną teismo posėdį atvyko pavėlavęs ir tik tuomet, kai jam paskambino kita byloje dalyvaujanti 

advokatė. Analogiškas advokato elgesys fiksuojamas ir kitų teisėjų nagrinėjamose bylose. Advokatas 

paaiškino, kad nagrinėjant neatvyko į posėdį dėl to, kad per EPP sistemą siunčiami pranešimai yra 

neinformatyvūs, nėra galimybės pasitikrinti posėdžių grafiko įvedus advokato duomenis; bylose 

siunčiama visa eilė pranešimų, tarp kurių sunku pastebėti paskirtas posėdžio datas. Tyrimo metu 

nustatyta, kad advokatas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Advokatų etikos kodekso 

reikalavimus, todėl jam iškelta drausmės byla. 

 

Pareiškėja teigia, kad advokatė paėmė honorarą, teisinių paslaugų sutarties pareiškėjai nedavė, o visus 

dokumentus rinko pati pareiškėja ir vežė advokatei. Pareiškėja nurodė, jog advokatė neatvyko į 2 

teismo posėdžius apeliacinės instancijos teisme, apie tai pareiškėjai pranešusi paskutinę dieną. 

Advokatė esą nurodžiusi Pareiškėjai, jog jos nedarbingumo lapelį reikia pristatyti į teismą, todėl 

pareiškėja vyko pas advokatę paimti šio dokumento. Pareiškėjai nepavyksta susisiekti su Advokate, į 
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telefono skambučius ji neatsako. Advokatė nurodė, jog su pareiškėja buvo susitikusi daugelį kartų, 

dalyvavo ikiteisminiame tyrime, pirmos instancijos teisme, surašė apeliacinį skundą, o pareiškėja yra 

konfliktiška asmenybė. Susipažinus su pateikta medžiaga ir tyrimo duomenimis yra pagrindas daryti 

išvadą, kad advokatė galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Advokatų etikos kodekso nuostatas, 

todėl jai iškelta drausmės byla. 

Pareiškėjas nurodė, kad su advokatu buvo sudaryta atstovavimo sutartis dėl bylos atnaujinimo, 

sumokėtas honoraras advokatui. Advokatas informavo pareiškėją apie bylos nagrinėjimo eigą ir 

pasiūlė perkelti procesą į rudenį, kadangi yra susiplanavęs atostogas. Buvo susitarta, kad apie visus 

veiksmus pareiškėjas bus informuotas advokato. Nesulaukęs žinių pareiškėjas susisiekė su advokatu 

telefonu ir iš jo sužinojo, kad į bylos nagrinėjimą advokatas neatvyko, kadangi pamiršo, dėl to byla 

buvo palikta nenagrinėta. Advokatas kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo, tačiau apylinkės 

teismas nutarė prašymą atmesti, nes pareiškėjo atstovas elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai. Advokatas 

kritiškai vertina savo veiksmus, supranta, kad yra už juos atsakingas, bet su pareiškėjo reikalaujama 

atlyginti, neva, jam padarytų nuostolių suma, nesutinka. Be to, advokato dalyvavimas Advokatų 

tarybos posėdyje buvo pripažintas būtinu, tačiau advokatas į Tarybos posėdį neatvyko nepaaiškinęs to 

priežasčių. Tyrimo medžiagoje yra duomenų, leidžiančių konstatuoti, kad advokatas galimai pažeidė 

teisės aktus, reglamentuojančius advokato veiklą ir advokato etikos reikalavimus, todėl jam iškelta 

drausmės byla. 

 

Advokato padėjėjas paskutinius kvalifikacijos kėlimo balus yra rinkęs už ataskaitinį laikotarpį nuo 

2014 iki 2015 metų ir surinkęs 6 kvalifikacinius balus iš privalomų 12 balų. Lietuvos advokatūra taip 

pat neturi duomenų apie tai, kad advokato padėjėjas turėtų galiojantį medicininį pažymėjimą. Lietuvos 

advokatūros turimais duomenimis, Advokato padėjėjo įmokų advokatūros funkcijoms vykdyti 

įsiskolinimų suma sudarė 257 eurus. Advokato padėjėjas nurodė, kad yra išvykęs gyventi į užsienį, 

kur studijuoja universitete magistro studijų programoje, ir grįžęs į Lietuvą pateiks studijų programos 

baigimą patvirtinantį dokumentą, kurį prašo įskaityti šias studijas kaip tinkamą kvalifikacijos kėlimą, 

bei galiojantį medicininį pažymėjimą, o įsiskolinimą apmokės artimiausiu metu. Dėl nevykdomų 

įsipareigojimų Lietuvos advokatūrai advokato padėjėjui iškelta drausmės byla. 

 

Advokatė nevykdo Advokatūros įstatymo, Advokatų Etikos kodekso numatytos advokato pareigos 

nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją (2009-2016 m. ir 2018-2019 m. laikotarpiu nekelia advokato 

profesinės kvalifikacijos), taip pat daugiau nei dvidešimt mėnesių nevykdo pareigos mokėti nario 

įmokas, paaiškinimų dėl situacijos nepateikia, todėl jai iškelta drausmės byla. 

 

Pareiškėjas nurodė, kad pradėta civilinė byla pagal jo sutuoktinės ieškinį dėl santuokos nutraukimo. 

Dėl atsiliepimo į ieškinį ir atstovavimo pirmosios instancijos teisme kreipėsi į Advokato padėjėją bei 

su juo sudarė atstovavimo sutartį. Mano, kad Advokato padėjėjas netinkamai atstovavo Pareiškėjo 

interesus, teikė nekokybiškas teisines paslaugas. Advokato padėjėjas paaiškinimo ir įrodymų 

nepateikė, į pakartotinį prašymą pateikti paaiškinimus ir teisinių paslaugų sutartį nereagavo. Tyrimo 

medžiagos duomenys patvirtina, kad advokato padėjėjas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir 

Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl jam iškelta drausmės byla. 

 

SPALIS 

 

Advokatų taryba svarstė 35 posėdžiui parengtas Drausmės komiteto medžiagas dėl drausmės bylos 

(ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato/advokato padėjėjo 

profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 3 drausmės bylos.  

Pareiškėjas/-a nurodo, jog Mokesčių mokėtojų registre mokėtoju įregistruotas/-a advokatas/-ė turi 

skolų VSDFV biudžetui. Susisiekus su advokatu/-e telefonu, jis/ji informavo, kad neturi galimybės 

sumokėti skolos. Jam/jai buvo išsiųsti raginimai dėl skolos sumokėjimo, pateikti vykdyti mokėjimo 

nurodymai į asmenines sąskaitas banke, antstolei įteikti vykdyti sprendimai dėl skolos išieškojimo 
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priverstine tvarka. Advokato/-ės įsiskolinimas tendencingai didėja. Pareiškėjas/-a informavo Lietuvos 

advokatūrą, kad advokatas/-ė nesikreipė į pareiškėją dėl įmokų, delspinigių įsiskolinimo sumokėjimo 

atidėjimo. Advokatas/-ė paaiškinime teigia, kad jo/jos gaunamos pajamos yra daug mažesnės už 

minimalų mėnesinį atlyginimą. Advokatas/-ė mano, kad vyksta įstatymo nustatyta skolos išieškojimo 

procedūra ir prašymas kelti drausmės bylą yra perteklinis. Advokatas/-ė nevengia ir antstolių, buvo 

nuvykęs/-usi su jais pakalbėti, deda visas pastangas darbo radimui, stengiasi pagerinti savo turtinę 

padėtį. 2018-08-27 Lietuvos advokatūros advokatų tarybos posėdyje, nagrinėjant pareiškėjo/-os 

skundą, buvo nuspręsta atidėti skundo nagrinėjimą, pasiūlant advokatui/-ei su pareiškėju/-a sudaryti 

sutartį dėl susidariusios skolos VSDFV išdėstymo, tačiau advokatas/-ė net ir tuomet nesikreipė į 

pareiškėją šiuo klausimu ir neprašė išdėstyti skolos mokėjimo. Atsižvelgiant į surinktus duomenis 

darytina išvada, kad advokatas/-ė galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Advokatų etikos kodekso 

reikalavimus, todėl jam/jai iškelta drausmė byla. 

 

Pareiškėjas/-a nurodo, jog jis/ji notaro patvirtintu įgaliojimu yra paskirta tvarkyti ir valdyti savo sesers 

kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Nurodo, jog pas seserį iki jai susergant sunkia liga, buvo 

apsigyvenęs advokatas, kuris su jos seserimi jokio bendro turto nebuvo įgijęs, o prieš pat sesers ligą 

jų santykiai nutrūko. Pareiškėjo/-os teigimu, advokatas pradėjo naudotis sesers automobiliu bei butu, 

taip pat savavališkai pakeitė seseriai priklausančio namo durų užraktus. Pareiškėjas/-a nurodo, jog 

įspėjo advokatą nustoti savivaliauti, į ką advokatas parašė pareiškimą policijai, apkaltindamas 

pareiškėją advokatui grasinus. Pareiškėjas/-a parašė pasiaiškinimą ir advokato nepagrįstos pretenzijos 

buvo atmestos. Taip pat advokatas be jokio pagrindo ant savo kontoros firminio blanko pastoviai rašo 

pretenzijas palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei, šias pretenzijas pasirašydamas kaip advokatas, 

dėl neva netinkamos pareiškėjo/-os sesers priežiūros ar gydymo, nors pareiškėjas/-a ir kiti giminaičiai 

gydymo įstaigai dėl sesers priežiūros bei gydymo jokių pretenzijų neturi. Dėl tokių advokato 

nepamatuotų ir nepagrįstų veiksmų pareiškėjas/-a nuolat turi atsiprašinėti gydymo įstaigos personalo. 

Advokatas paaiškinimo dėl skundo ir jame nurodytų aplinkybių Lietuvos advokatūrai nepateikė bei 

pozicijos dėl skundo dėl jo profesinės veiklos neišsakė. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, 

kad advokatas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Advokatų etikos kodekso reikalavimus, todėl 

jam iškelta drausmės byla. 

 

VGTPT sprendimu Pareiškėjui/-ai buvo suteikta antrinė teisinė pagalba civilinėje byloje ir skirtas/-a 

Advokatas/-ė. Pareiškėjas/-a paprašė VGTPT pakeisti Advokatą/-ę, kadangi jis/ji neatvyko į teismo 

posėdį, nors buvo pažymėjęs/-usi, kad atvyks, taip pat neparengė atsiliepimo į ieškinį. VGTPT gavo 

Advokato/-ės pranešimą, kuriame nurodyta, kad Pareiškėjas/-a nebendradarbiauja su Advokatu/-e, 

todėl negalima parengti atsiliepimo. Advokatas/-ė taip pat nurodė, kad išsiskyrė jo/jos ir Pareiškėjo/-

os pozicijos dėl bylos vedimo. Advokatas/-ė nurodė, kad teismo posėdyje nedalyvavo dėl to, jog 

dalyvavimas nebuvo būtinas, o atsiliepimo neparengė dėl Pareiškėjo/-os nebendradarbiavimo. 

Išdėstyto pagrindu manytina, kad Advokatas/-ė galimai pažeidė Advokatūros įstatymo ir Advokatų 

etikos kodekso reikalavimus, todėl jam/jai iškelta drausmės byla. 

 

LAPKRITIS 

 

Advokatų taryba svarstė 28 posėdžiui parengtas Drausmės komiteto medžiagas dėl drausmės bylos 

(ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato/advokato padėjėjo 

profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 3 drausmės bylos.  

Advokatas buvo paskirtas teikti antrinę teisinę pagalbą parengiant ieškinį Teismui. Advokatas per 11 

mėnesių parengė procesinius dokumentus teismui, kurie buvo su trūkumais, tačiau Advokatas trūkumų 

nepašalino. Pareiškėjai buvo praktiškai neįmanoma susiekti su advokatu. Advokato veikla teikiant 

antrinę teisinę pagalbą galimai neatitinka Etikos kodekso 9 str. 2 d. įtvirtintų reikalavimų visada veikti 

profesionaliai, pareigingai ir dalykiškai, savo profesines pareigas vykdyti nepriekaištingai, laiku, 

kvalifikuotai, stropiai ir protingai. 
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Etikos kodekso 10 str. 10 d. interalia nustato advokato pareigą nedelsiant informuoti klientą apie 

esminius pavedimo vykdymo įvykius, kad klientas galėtų laiku priimti reikiamą sprendimą. 

Pareiškėjos Tarnybai ir Lietuvos advokatūrai nurodytos bendravimo su Advokatu aplinkybės, taip pat 

aplinkybė dėl Teismo nurodytų trūkumų nepašalinimo ir nepranešimo apie juos savo klientei, 

suponuoja išvadą kad tokia Advokato veikla nesuderinama su Kodekso 10 st. 10 d. įtvirtintais lojalumo 

klientui reikalavimais. 

 

Advokatas(-ė) buvo paskirtas teikti antrinę teisinę pagalbą parengiant kasacinį skundą Teismui. 

Advokatas(-ė) per 5 mėnesius neparengė kasacinio skundo ir pasiūlė nutraukti pareiškėjui antrinės 

teisinės pagalbos teikimą, nes byla yra neperspektyvi, kadangi terminas kasaciniam skundui pateikti 

baigėsi. Advokatas(-ė) galimai pažeisdamas Advokatūros įstatymo 39 str. 1 d. 1 p., Lietuvos advokatų 

etikos kodekso 6 str. 2 d., 1 p., 9 str. 2 d., 13 str. 3 d. įpareigojančius advokatą sąžiningai atlikti savo 

pareigas, saugoti profesinę garbę, profesines pareigas vykdyti nepriekaištingai, stropiai ir laiku, per 5 

mėnesių terminą iki BPK 370 str. 2 d., nustatyto naikinamojo termino pateikti kasacinį skundą dėl 

nepaaiškinamų priežasčių kasacinio skundo neparengė ir nepateikė teismui, o vietoje to, suėjus BPK 

370 str. 2 d., nustatytam terminui, po mėnesio pateikė Tarnybai išvadą siūlydama nutraukti pareiškėjui 

antrinę teisinę pagalbą dėl bylos neperspektyvumo. Taip pat advokatas(-ė) privalėdamas vykdyti 

Lietuvos advokatūros sprendimus ir nutarimus, bei turėdamas pareigą bendradarbiauti, nepateikė 

paaiškinimų Lietuvos advokatūrai dėl skundo dėl advokato profesinės veiklos. Taip pat advokatas nuo 

2018 metų nevykdo reikalavimo kelti savo profesinę kvalifikaciją. 

 

Advokatas pateikė prašymą civilinėje byloje atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto 

pagrindu (kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos 

pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu). Apylinkės teismas nutartimi atsisakė atnaujinti procesą civilinėje 

byloje. Pareiškėja  kreipėsi laiku į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl advokato jai 

paskyrimo, tačiau Advokatas pareiškimą Teismui padavė praleidęs procesinius terminus. Advokatas 

taip pat neskundė teismas nutarties, o terminus praleido dėl savo atostogų. Advokatui keltina drausmės 

byla pažeidus LR Advokatūros įstatymo 39 straipsnyje numatytą advokato pareigą sąžiningai atlikti 

savo pareigas bei Lietuvos advokatų etikos kodekso 9 straipsnyje numatytą Advokato pareigą visada 

veikti profesionaliai, pareigingai ir dalykiškai, savo profesines pareigas vykdyti nepriekaištingai, 

laiku, kvalifikuotai, stropiai ir protingai; bei Lietuvos advokatų etikos kodekso 10 straipsnyje numatytą 

reikalavimą Advokatui būti lojaliam klientui, kas yra profesionalaus advokato ir kliento 

bendradarbiavimo ir tinkamo advokato funkcijų vykdymo būtinoji sąlyga, taip pat lemianti advokato 

pareigą paslaugas klientui teikti taip, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus. Lojalumo klientui 

principas įpareigoja advokatą užtikrinti advokato ir kliento tarpusavio santykių sąžiningumą teisėtumą 

bei etiškumą. Advokato ir kliento santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, tolerancija ir 

pasitikėjimu.  

 

GRUODIS 

 

Advokatų taryba svarstė 10 posėdžiui parengtas Drausmės komiteto medžiagas dėl drausmės bylos 

(ne)kėlimo atlikus Advokatūroje gautų pranešimų (skundų) apie galimą advokato/advokato padėjėjo 

profesinės etikos pažeidimą tyrimą.  

Iškeltos 3 drausmės bylos.  

Advokatas su Pareiškėja sudarė Teisinių paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo atstovauti 

civilinėje bylose, kuriose Pareiškėja yra bylos šalis pirmos ir antros instancijos teismuose. Šia sutartimi 

šalys susitarė, jog „5.2. Visais atvejais konkreti užduotis ir apmokėjimo už paslaugas dydis nustatomas 

šalių susitarimu. 5.3. Suteiktų pagal 1.1 - 1.3 punktuose nurodytų teisinių paslaugų apimtis ir jų 

apmokėjimo dydis fiksuojami Paslaugų teikėjo sąskaitoje“. Pažymėtina, jog šioje sutartyje nustatyta 

tvarka nebuvo susitarta dėl honoraro dydžio. Įrodymų, patvirtinančių, jog šalys buvo sudariusios 

susitarimą dėl honoraro dydžio nepateikta. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, jog Advokatas tinkamai 

neužpildė vieno pagrindinių advokato veiklos dokumentų - teisinių paslaugų sutartį, nes teikė teisines 
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paslaugas nesusitaręs dėl atlyginimo dydžio. Tokiu būdu advokatas elgėsi neatsakingai ir galimai 

pažeidė Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 50 str. 1 d., Etikos kodekso 10 str. 5 ir 6 d. 

reikalavimus tuo sukeldamas abejones dėl advokato sąžiningumo. 

Advokatas išrašė kvitą, tačiau nepateikė jokių įrodymų, už kokias suteiktas teisines paslaugas jam 

buvo sumokėtos šios ir kitos Pareiškėjos nurodytos lėšos. Tokiais savo veiksmais Advokatas elgėsi 

neatsakingai ir galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 50 str. 1 d. ir Kodekso 10 str. 5 ir 6 d. 

reikalavimus tuo sukeldamas abejones, jog jis galimai gavo atlygį už nesuteiktas teisines paslaugas. 

 

Iš tyrimo medžiagoje esančių duomenų yra pagrindas išvadai, kad advokato padėjėjas galimai ėjo 

įmonės vadovo funkcijas ir šiais veiksmais galimai nepaisė draudimų, numatytų Advokatūros įstatymo 

43 straipsnio 1 dalyje. Be to, Advokatas (praktikos vadovas) paaiškino, jog advokato padėjėjas veiklą 

vykdė savarankiškai ir jam - praktikos vadovui - nėra žinoma apie advokato padėjėjo santykius su 

minėta bendrove, kas gali būti vertinama kaip Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalies reikalavimo 

pažeidimo. Be to, Advokato padėjėjas skolą advokatūrai sumokėjo tik po to, kai buvo paragintas tai 

padaryti, paaiškinamas, jog įmokų nemokėjo dėl didelio darbo krūvio ir atostogų.  

 

Tyrimo medžiagos duomenys patvirtina, kad Advokato padėjėjas ignoravo Lietuvos advokatūros 

kreipimąsi, prašomas nepateikė paaiškinimų bei įrodymų, nesinaudojo teise paneigti Pareiškėjo 

skunde nurodytas aplinkybes dėl galimai neetiškų ir kitus profesinės veiklos reikalavimus 

pažeidžiančių jo veiksmų. Advokato padėjėjo elgesys paneigia Advokato padėjėjo bendravimo su 

Lietuvos advokatūra, grindžiamo abipuse pagarba ir bendradarbiavimu, idėją. Advokato padėjėjas 

nesinaudojo teise į gynybą ir nepaneigė Pareiškėjos nurodytų aplinkybių apie tai, kad jis vilkino 

procesinių dokumentų parengimą, į teismo posėdį atvyko nepasiruošęs, o į kitus teismo posėdžius 

apskritai neatvyko, dėl ko Pareiškėja, teisėjo nurodymu, susirado kitą advokatą, todėl advokato 

padėjėjas galimai elgėsi nesąžiningai, laiku ir rūpestingai nevykdė pavedimo Pareiškėjos atžvilgiu. 

Advokato padėjėjas galimai pažeidė Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto, 48 

straipsnio 1 dalies, Etikos kodekso 9 straipsnio 4 dalies, 13 straipsnio 1 dalies ir 4 dalies reikalavimus, 

todėl jam iškeltina drausmės byla. 

 

Drausmės komitetas posėdžiavo 12 posėdžių per ataskaitinį laikotarpį, pakeitė savo darbo 

organizavimą ir dabar į posėdžius pareiškėjus ir advokatus kviečia konkrečią valandą išskaidant bylų 

nagrinėjimo laikus, kas sudaro galimybę pareiškėjams ir advokatams nelaukti eilės, o atvykti tiesiai 

paskirtu laiku.   

Drausmės komiteto rekomendacijos: 

- Atsižvelgiant į didėjantį tyrimų skaičių rekomenduojame pakeisti bylų nagrinėjimo tvarką ir 

Advokatų taryboje bylas, kuriose Komiteto rekomendacija yra nekelti drausmės bylos, nagrinėti 

rašytinio proceso tvarka. 

- Rekomenduojame rengti VGTP teikiantiems advokatams papildomus kvalifikacijos kėlimo 

seminarus. 

 

 

Viliamės, jog mūsų darbas prisidės prie advokatų korporacijos tobulėjimo. 

 

 

 

Drausmės komiteto pirmininkas   Advokatas Mindaugas Kukaitis 


