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PATVIRTINTA 
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 

2019 m. spalio 14 d. sprendimu 

ASMENS, SIEKIANČIO BŪTI PRIPAŽINTU ADVOKATU, 
DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Asmens, siekiančio būti pripažintu advokatu, dokumentų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), 
reguliuoja asmenų, siekiančių būti pripažintų advokatais prašymų pateikimo ir dokumentų nagrinėjimo tvarką. 

2. Asmuo, siekiantis būti pripažintas advokatu, Lietuvos advokatūrai pateikia šiuos dokumentus:
2.1. prašymą pripažinti advokatu pagal šio Aprašo 1 priede pateiktą formą. Prašyme turi būti nurodyti asmens 

duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, pilietybė, elektroninis paštas ir telefono numeris), 
advokatų kvalifikacinio ar veiklos organizavimo egzamino išlaikymo data, ir kita aktuali informacija. 

2.2. vienkartinio stojamojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančio kvito kopija;
2.3. dokumentus, nurodytus Asmens, norinčio laikyti advokatų kvalifikacinį arba veiklos organizavimo 

egzaminą, prašymų pateikimo ir susijusių dokumentų nagrinėjimo tvarkos apraše, jeigu nuo paskutinio teikimo šie 
dokumentai ar juose nurodyti duomenys keitėsi. Jeigu dokumentai ar juose nurodyti duomenys nesikeitė – asmuo 
turi tai nurodyti prašyme dėl pripažinimo advokatu.

3. Asmuo gali pateikti dokumentus asmeniškai, elektroniniu paštu arba registruotu paštu. Kai dokumentai ir 
(ar) dokumentų kopijos teikiami elektroniniu būdu, jie turi būti pasirašyti ir patvirtinti asmens, siekiančio būti 
pripažintu advokatu elektroniniu parašu.

4. Dokumentai, išduoti ne Lietuvos Respublikos valstybine kalba, turi būti pateikiami Lietuvos advokatūrai 
išversti į valstybinę lietuvių kalbą vertimo tikrumą tvirtina vertimo biuras ar vertėjas.

5. Asmens, siekiančio būti pripažintu advokatu, 2.1. - 2.4. punktuose nurodyti ir reikalavimus atitinkantys 
dokumentai teikiami į artimiausią Advokatų tarybos posėdį (arba prašyme nurodoma kita data) Advokatų 
tarybos sprendimui priimti, jeigu jie pateikti iki Lietuvos advokatūros interneto svetainėje skelbiamos paskutinės 
dokumentų teikimo dienos to mėnesio Advokatų tarybos posėdžiui. Sprendimas dėl vėliau pateiktų prašymų ir 
dokumentų priimamas vėlesniame Advokatų tarybos posėdyje.

6. Advokatų taryba ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas nuo Lietuvos Respublikos advokatūros 
įstatymo 9 straipsnyje nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl asmens pripažinimo advokatu 
ir jo įrašymo į pripažintų advokatų sąrašą. Šis sprendimas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per dešimt darbo 
dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

7. Asmuo į Advokatų tarybos posėdį, kuriame bus nagrinėjamas jo prašymas dėl pripažinimo advokatu, 
pakviečiamas elektroniniu paštu. Asmens pakviesto į Advokatų tarybos posėdį dalyvavimas yra privalomas. 
Asmuo negalintis atvykti dėl svarbių priežasčių į Advokatų tarybos posėdį, ne vėliau kaip iki Advokatų tarybos 
posėdžio dienos apie neatvykimą turi informuoti Lietuvos advokatūrą. Advokatų tarybai pareikalavus asmuo 
turi pateikti neatvykimo priežastį patvirtinančius dokumentus. Advokatų tarybai pripažinus asmens neatvykimo 
priežastį svarbia, jis kviečiamas į vėlesnį Advokatų tarybos posėdį. Jeigu Advokatų taryba neatvykimo priežasčių 
nepripažįsta svarbiomis arba asmuo neatvyksta, tuomet Advokatų taryba turi teisę priimti sprendimą asmens 
nepripažinti advokatu.
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