
SKUNDŲ DĖL ADVOKATŲ GALIMŲ 
VEIKLOS IR (AR) PROFESINĖS ETIKOS 

PAŽEIDIMŲ PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO 
BEI GALIMŲ PAŽEIDIMŲ TYRIMO 

LIETUVOS ADVOKATŪROJE TVARKOS

ATMINTINĖ



Skundų dėl advokatų galimų veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimų 
priėmimo ir nagrinėjimo bei galimų pažeidimų tyrimo 

Lietuvos advokatūroje tvarkos
ATMINTINĖ    

1. Kiekvienas suinteresuotas asmuo (toliau – pareiškėjas) turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą su 
motyvuotu skundu dėl advokato galimų veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimų. Prie skundo turi 
būti pridedama su advokatu sudarytos teisinių paslaugų sutarties (-čių) (jeigu sudaryta ir turima) ko-
pija bei pareiškėjo turimi įrodymai, patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes.

2. Advokatų tarybos pirmininkas turi teisę savo teikimu inicijuoti galimo advokato veiklos ir (ar) pro-
fesinės etikos pažeidimo aplinkybių tyrimą, kai Lietuvos advokatūra turi arba gauna duomenų apie 
galimą advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimą,

3. Lietuvos advokatūrai priėmus pareiškėjo skundą ar gavus Advokatų tarybos pirmininko teikimą, pra-
dedama skundo nagrinėjimo ir (ar) galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo aplin-
kybių tyrimo procedūra.  

4. Priimtas pareiškėjo skundas ir (ar) pranešimas apie nagrinėjimo pradžią išsiunčiamas advokatui, nu-
statant ne trumpesnį kaip 14 dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos paaiškinimui bei paaiški-
nimą pagrindžiantiems įrodymams pateikti. Advokato paaiškinimo nepateikimas arba pavėluotas jo 
pateikimas gali būti vertinami kaip Lietuvos advokatų etikos kodekso 13 straipsnio 4 dalies reikala-
vimų pažeidimas, už kurį advokatui gali būti keliama drausmės byla.

5. Advokato veiklos ir (ar) etikos galimo pažeidimo aplinkybių tyrimą, pradedamą pagal pareiškėjo 
skundą arba Advokatų tarybos pirmininko teikimu, atlieka Lietuvos advokatūros drausmės komitetas 
(toliau – Drausmės komitetas), kuris, įgyvendindamas jam pavestus veiklos tikslus ir jo kompeten-
cijai priskirtas funkcijas, inter alia turi teisę renkant drausmės bylai reikšmingus duomenis naudotis 
įstatymų nustatytomis teisėmis, susijusiomis su vykdoma advokato profesine veikla, bei reikalauti ir 
susipažinti su visais advokato veiklos dokumentais, susijusiais su galimais advokato veiklos ir (ar) 
profesinės etikos pažeidimais. 

6. Visi Drausmės komiteto nariams perduodami duomenys, dokumentai, Drausmės komitete svarstomi 
klausimai bei kita medžiaga ir informacija, kuri tampa žinoma Drausmės komitetui, yra konfidenciali 
ir be Advokatų tarybos pirmininko rašytinio pritarimo negali būti atskleidžiama tretiesiems asme-
nims, kuriais laikomi visi asmenys, nesantys Lietuvos advokatūros organų ar komitetų nariais ar 
Lietuvos administracijos darbuotojais, vykdančiais skundo nagrinėjimo ar galimo pažeidimo tyrimo 
procedūrą, todėl pareiškėjas, advokatas, dėl kurio gali būti keliama drausmės byla, bei kiti tretieji 
asmenys paprastai negali susipažinti su Drausmės komiteto turima tyrimo medžiaga. 

7. Pareiškėjo ir advokato, dėl kurio gali būti keliama drausmės byla, ir jų atstovų teisė dalyvauti skundo 
nagrinėjimo procedūroje ir būti išklausytiems, užtikrinama pareiškėją ir advokatą kviečiant dalyvauti 
Drausmės komiteto posėdyje, sudarant galimybę šiems asmenims duoti Lietuvos advokatūrai pa-
aiškinimus žodžiu arba raštu, teikti įrodymus, žodžiu arba raštu teikti argumentus ir samprotavimus 
galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo aplinkybių klausimais. 

8. Drausmės komiteto posėdis yra uždaras, todėl be pareiškėjo ir advokato, dėl kurio gali būti keliama 
drausmės byla, ir jų atstovų kiti asmenys dalyvauti posėdyje turi teisę tik Drausmės komitetui leidus 
ar pakvietus. Drausmės komiteto posėdyje dalyvaujantiems asmenims draudžiama daryti posėdžio 
garso ir (ar) vaizdo įrašus.

9. Drausmės komitetas, atlikęs tyrimą ir posėdyje išnagrinėjęs tyrimo medžiagą, kartu su tyrimo me-
džiaga teikia Advokatų tarybai rekomendacinę išvadą dėl galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės 



etikos pažeidimo aplinkybių vertinimo ir drausmės bylos (ne)iškėlimo. Drausmės komiteto išvada 
yra skirta išimtinai Advokatų tarybai ir nėra vieša.

10. Sprendimą iškelti arba neiškelti advokatui drausmės bylą pagal pareiškėjo skundą arba Advokatų 
tarybos pirmininko teikimu priima Advokatų taryba. 

11. Lietuvos advokatūra pareiškėjui ir advokatui praneša apie Advokatų tarybos posėdį, kuriame bus 
sprendžiamas drausmės bylos advokatui (ne)iškėlimo klausimas. Lietuvos advokatūra ypatingais 
atvejais gali pripažinti, kad pareiškėjo ir (ar) advokato dalyvavimas Advokatų tarybos posėdyje yra 
būtinas. Pareiškėjo ir (ar) advokato, kurių dalyvavimas pripažintas būtinu, neatvykimas į Advokatų 
tarybos posėdį nekliudo Advokatų tarybai priimti sprendimą dėl advokato drausmės bylos (ne)iškėli-
mo ar kitą procedūrinį sprendimą.

12. Pareiškėjo ir advokato, dėl kurio keliama drausmės byla, bei jų atstovų dalyvavimas Drausmės ko-
miteto posėdyje ir (arba) Advokatų tarybos posėdyje bei liudytojo paaiškinimų teikimas gali būti 
užtikrinami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, te-
lekonferencijas ir kitaip).

13. Lietuvos advokatūros pranešimai ir kiti dokumentai pareiškėjui, advokatui bei advokato padėjėjo 
praktikos vadovui siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis Lietuvos advokatūrai nurodytu elektro-
ninio pašto adresu. 

14. Advokatų tarybos sprendimas dėl advokato drausmės bylos (ne)iškėlimo siunčiamas advokatui ir 
pareiškėjui. Jei drausmės byla iškeliama advokato padėjėjui, priimtas sprendimas taip pat siunčiamas 
jo praktikos vadovui.  Advokatų tarybos sprendime esant duomenims, kuriuos reikia nuasmeninti, ar 
esant kitiems neskelbtiniems duomenims, siunčiamas sprendimo nuorašas, kuriame tie duomenys yra 
nuasmeninti ar kitaip neatskleidžiami.

15. Advokatų tarybai nutarus iškelti advokatui drausmės bylą, drausmės byla perduodama nagrinėti 
Advokatų garbės teismui.   

16. Advokatų tarybos sprendimai dėl advokato drausmės bylos (ne)iškėlimo gali būti skundžiami Vil-
niaus miesto apylinkės teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. Advokatų garbės 
teismo sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos teismui per trisdešimt dienų nuo sprendi-
mo nuorašo įteikimo advokatui dienos. 

 
Ši Atmintinė parengta remiantis LR Advokatūros įstatymu, Lietuvos advokatų etikos kodeksu, Advokatų 
drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašu, Skundų priėmimo priėmimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašu.

Skundo nagrinėjimo (galimo pažeidimo tyrimo) laiko rodyklė
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min. 14 d. ~ 20–40 d.   ~ 30 d.

Jeigu iškelta drausmės byla 
~ 30-60 d.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.229789?jf
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/48fda332074211ebbedbd456d2fb030d?jfwid=4t02bxm7j
http://www.advokatura.lt/lt/teisine-informacija/savivaldos-sprendimai/119.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html

