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DĖL ADVOKATO TEISĖS Į APMOKĖJIMĄ UŽ SUTEIKTAS TEISINES
PASLAUGAS ĮGYVENDINIMO
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalis numato, kad klientas su
advokatu dėl teisinių paslaugų teikimo susitaria pasirašydami sutartį. Šioje sutartyje šalys susitaria
dėl apmokėjimo už advokato atliktus pavedimus. Advokatūros įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, jog advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą
užmokestį. Taigi, klientui nevykdant šios savo pareigos, advokatas turi teisę ginti savo pažeistas
teises. Advokato profesinė veikla reikalauja laikytis teisinių ir moralinių įsipareigojimų klientui,
teismams ir kitoms institucijoms, advokato profesijai, visuomenei (Lietuvos advokatų etikos
kodekso 1.2 p.). Advokatų veikla be kita ko grindžiama tokiais principais kaip kliento paslapties
neatskleidimas bei lojalumas klientui ir interesų konflikto vengimas (Advokatūros įstatymo 5 str. 4
ir 5 p.). Praktikoje dažnai kyla klausimų, kaip tokioje situacijoje suderinti visus šiuos principus.
Vadovaudamasi Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 4 ir 5 punktais, taip pat Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalimi, Advokatų taryba nusprendžia:
1.

Rekomenduoti advokatams, siekiantiems išsireikalauti iš kliento skolą už suteiktas
paslaugas, ginčą spręsti taikiai, nepažeidžiant advokato veiklos principų.

2.

Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, advokatams rekomenduojama nutraukti teisinių paslaugų
sutartį su klientu. Nutraukus teisinių paslaugų sutartį su klientu advokatui rekomenduojama:
2.1. Klientui pageidaujant pateikti jam atliktų paslaugų ataskaitą;
2.2. Informuoti teismus, kuriuose yra vedamos kliento bylos, apie nutrauktą teisinių paslaugų
sutartį su klientu;
2.3. Grąžinti klientui reikalingus dokumentus arba informuoti klientą apie dokumentų grąžinimo
laiką ir vietą;
2.4. Imtis kitų priemonių, kad būtų užtikrinta kliento interesų apsauga;
2.5. Šiame sprendime nurodytus veiksmus atlikti operatyviai, tinkamai, išlaikyti advokatui
pateiktų duomenų konfidencialumą (neapribojant advokato teisių imtis teisiškai pagrįstų
veiksmų kreipiantis į teismą dėl skolos už teisines paslaugas priteisimo).

3.

Advokatas turi teisę perduoti savo reikalavimo teisę į kliento skolą kitam asmeniui:
3.1. Jei kitam asmeniui, kuriam perduodama reikalavimo teisė į kliento skolą, yra taikomas
konfidencialumo principas, arba
3.2. Jei teisinių paslaugų sutartyje yra numatyta sąlyga perduoti reikalavimo teisę į kliento skolą
trečiai šaliai.

4.

Advokatams, nusprendusiems kreiptis į teismą dėl skolos už teisines paslaugas priteisimo,
svarbu įsitikinti, kad teisinių paslaugų sutartis su klientu yra nutraukta.

5.

Advokatams, nusprendusiems kreiptis į teismą dėl skolos už teisines paslaugas priteisimo,
svarbu įvertinti, ar prašyti uždaro teismo posėdžio siekiant užtikrinti advokato ir kliento
santykių turinio konfidencialumą.

6.

Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

Advokatų tarybos pirmininkas
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