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Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo antrojo skirsnio 7 straipsnis numato
reikalavimus asmeniui siekiančiam tapti advokatu.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 60 straipsnio 2 dalies 18
punktu Lietuvos advokatūros advokatų taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Asmens siekiančio būti pripažintu advokatu dokumentų pateikimo tvarką.
2. Nustatyti, kad Asmens siekiančio būti pripažintu advokatu dokumentų pateikimo tvarka
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Asmens siekiančio būti pripažintu advokatu dokumentų pateikimo tvarka
1. Ši tvarka nustato reikalavimus asmeniui siekiančiam būti pripažintu advokatu.
2. Asmuo, siekiantis būti pripažintas advokatu Lietuvos advokatūrai pateikia šiuos
dokumentus:
2.1. Prašymą pripažinti advokatu, prašyme nurodant pareiškėjo asmens duomenis: vardą,
pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, pilietybę bei kontaktinius duomenis.
Prašyme privalo būti nurodyta, jog nėra Advokatūros įstatyme nurodytų pagrindų, dėl
kurių asmuo negalėtų būti pripažintas advokatu.
2.2. Dokumentą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos (pasas arba asmens tapatybės
kortelė) ar Europos Sąjungos valstybės narės (pasas) pilietybę.
2.3. Dokumentą patvirtinantį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą:
2.3.1. teisės bakalauro, teisės bakalauro ir teisės magistro diplomą, jeigu asmuo
įgijo dvipakopį universitetinį teisinį išsilavinimą.
2.3.2. teisės magistro diplomą ar teisininko profesinės kvalifikacijos laipsnį, jeigu
asmuo įgijo vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą.
2.3.3. asmuo įgijęs išsilavinimą užsienio valstybėje pateikia diplomą ir jo vertimą,
bei Studijų kokybės vertinimo centro sprendimą-pažymą.
2.3.4. asmuo įgijęs teisės krypties socialinių mokslų daktaro laipsnį užsienyje
pateikia diplomą ir jo vertimą, bei Lietuvos mokslo tarybos daktaro laipsnio
akademinį pripažinimą.
2.4. Dokumentus, patvirtinančius ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pareigybių sąrašą stažą arba turimą ne
mažesnį kaip septynerių metų teisėjo darbo stažą arba dokumentą patvirtinantį teisės
krypties socialinių mokslų daktaro ar habilituoto daktaro mokslo laipsnį:
2.4.1. teisinio darbo stažo komisijos sprendimas-pažyma. Pažyma pateikiama, kai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame pareigybių sąraše nėra
nurodytos pareigybės; pareigybės aprašyme nėra numatytas vien tik aukštasis
teisinis universitetinis išsilavinimas; arba Advokatų tarybai kyla abejonių dėl
teisinio darbo funkcijų atlikimo.
2.4.2. dokumentas-pažyma iš darbovietės, kurioje dirbtas teisinis darbas arba kitas
patvirtinantis dokumentas. Pažymoje privalo būti nurodyti tikslūs darbo
laikotarpiai ir einamos pareigos, pateikiamas pareigybės aprašymas (pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pareigybių sąrašą).
2.4.3. teisinio darbo stažas skaičiuojamas nuo to laiko, kai asmuo įgijo teisės
bakalauro kvalifikacinį laipsnį, jeigu asmuo įgijo dvipakopį teisinį
išsilavinimą ir nuo teisės magistro arba teisininko profesinės kvalifikacijos
laipsnio, kai asmuo įgijo vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą. Jeigu
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asmuo įgijo magistro kvalifikacinį lapinį pirmiau, negu kad įgijo bakalauro
kvalifikacinį laipsnį, teisinio darbo stažas skaičiuojamas nuo bakalauro
kvalifikacinio laipsnio įgijimo.
2.5.Rekomendaciją, kurioje turi būti nurodyta, kad rekomenduojamasis atitinka
Advokatūros įstatyme nurodytus reikalavimus dėl nepriekaištingos reputacijos, taip
pat nurodytos rekomenduojamo asmens asmeninės ir dalykinės savybės.
Rekomendaciją turi teisę pateikti praktikuojantys advokatai, turintys ne mažesnį nei
penkerių metų praktikuojančio advokato darbo stažą.
2.6.Charakteristiką iš paskutinės darbovietės. Asmuo atlikęs advokato padėjėjo praktiką
charakteristikos neteikia.
2.7.Užsienio piliečiai privalo pateikti dokumentą patvirtinantį valstybinės kalbos
mokėjimą atitinkantį Europos Tarybos B2 lygį. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų
patvirtinimo ir įgyvendinimo“).
2.8.Sveikatos pažymėjimą (forma 046/a patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. liepos
16 įsakymu Nr. V-556/1R-181 „Dėl pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų
sveikatos būklės reikalavimų ir sveikatos būklės tikrinimo taisyklių patvirtinimo“).
2.9.Socialinio draudimo pažymėjimą.
2.10.
Užpildytą advokato įskaitos lapą (anketos formą galima rasti Lietuvos
advokatūros tinklapyje www.advoco.lt).
2.11.
Išsamų gyvenimo aprašymą.
Dokumentai išduoti ne Lietuvos Respublikoje, pateikiami Lietuvos advokatūrai išversti į
valstybinę kalbą bei patvirtinti vertimų biuro.
Dokumentai pateikiami asmeniškai arba siunčiant paštu. 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.9 punktuose
išvardintų pateikiamų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos notariškai arba advokato
su kuriuo asmuo pasirašo atstovavimo sutartį.
Asmuo įrašytas į advokatų padėjėjų sąrašą arba asmuo, kuris kreipėsi dėl leidimo laikyti
Advokato kvalifikacinį egzaminą, teikdamas dokumentus dėl pripažinimo advokatu, privalo
pateikti tik tuos dokumentus, kurių nebuvo pateikęs su prašymu įrašyti į Advokatų padėjėjų
sąrašą arba su prašymu leisti laikyti Advokato kvalifikacinį egzaminą. Be to prašyme
nurodyti, jog anksčiau pateikti duomenys nepasikeitę.
Pareiškėjas privalo pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus Lietuvos advokatūrai ne
vėliau, kaip likus dešimčiai dienų iki artimiausio Advokatų tarybos posėdžio. Sprendimas
dėl vėliau pateiktų prašymų ir dokumentų bus priimamas sekančiame Advokatų tarybos
posėdyje.
Šio sprendimo nuostatos išskyrus 2.5 ir 2.6 punktus mutatis mutandis taikomos, asmenims
teikiantiems Lietuvos advokatūrai prašymą ir dokumentus laikyti advokatų kvalifikacinį
egzaminą.

