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2013-04-12 Lietuvos advokatų metinis susirinkimas 
Advokatas Jonas Saladžius 

 
Gerbiami kolegos, brangūs 

svečiai,  
 

Šiandien norėčiau trumpai 
apžvelgti, kas vyksta advokatų 

profesijos srityje pasaulyje ir 

kaip šie procesai galėtų lemti 
pokyčius Lietuvos advokatūroje.  

 
Ar mūsų nestebina faktas, kad 

daug pažangių valstybių turi 
ribotos atsakomybės 

bendroves, o advokatų 
profesinės partnerystės Anglijoje jau yra žinomos 120 metų!  

 
Ar mūsų nešokiruoja, kad advokatų kontoros akcijas jau galima įsigyti 

vertybinių popierių biržoje Australijoje panašiai kaip įmonių „Apple“ ar „Nokia“ 
akcijas! 

 
Ar nėra skaudu, kad kai kuriose pasaulio valstybėse advokatų kontoros 

persamdo darbuotojus Indijoje, Azijoje ar Afrikoje standartizuotoms teisinėms 

paslaugoms suteikti. Klientas perka ne advokato paslaugą, o advokatų 
kontoros sukurtą „prekę“. Profesorius Richardas Susskindas apibūdino šį 

komodizacijos reiškinį Advokatų eros pabaiga (The End of Lawyers)! 
  

Reaguodama į įvairiausius kituose regionuose vykstančius procesus, Lietuvos 
Advokatų Taryba nusprendė peržiūrėti, kokią gerąją patirtį būtų galima perimti. 

Kartu Taryba pasiryžusi reaguoti į procesus, kurie keltų grėsmę mūsų 
Advokatūros tradicijoms ir vertybėms.  

 
Siekdama sudaryti sąlygas advokatams praktikuoti skirtingais pagrindais bei 

išspręsti su tuo susijusias mokestines problemas, Lietuvos Advokatų Taryba 
svarstė naujų advokatų veiklos formų reglamentavimą. LR Advokatūros 

įstatymas šiuo metu riboja galimybes turėti kai kurias pasaulyje žinomas 
advokatų veiklos formas. Iš esmės Lietuvoje advokatai savo veiklą vykdo 

savarankiškai, partnerystės pagrindais arba steigdami profesinę advokatų 

bendriją. Kitų šalių patirtis apima daugiau veiklos formų. Dažniausiai 
sutinkamos ribotos atsakomybės advokatų profesinės bendrijos (LLP) bei 

ribotos atsakomybės advokatų bendrovės arba įmonės (LLC).  
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Ribotos atsakomybės advokatų bendrijos ir advokatų bendrovės saugo 

advokatus nuo potencialių ieškinių, susijusių su vykdoma veikla, ir tam tikrais 
atvejais teikiama teisine pagalba. Tai ypač aktualu dabar, kai teisiniai santykiai 

yra sudėtingi, informacijos daug, klaidos rizika didelė.  
 

JAV yra steigiamos ribotos atsakomybės advokatų profesinės bendrovės (PLLC) 
kaip hibridinis veiklos modelis, turintis akcinės bendrovės ir partnerystės 

požymių. Tokioms bendrovėms yra taikomas itin palankus mokestinis režimas. 
Kontoros partneriai gali pasirinkti apmokestinimo būdą, t.y. kad būtų 

apmokestinti tik patys partneriai tiesiogiai (pati bendrovė yra skaidri mokesčių 
tikslais) ar apmokestinama būtų pati bendrovė, atleidžiant partnerius nuo 

mokesčių. Tokią bendrovę gali įsteigti net ir vienas advokatas. Partneriai 
bendrovėse neatsako už bendrovės bendruosius įsipareigojimus ir skolas. 

Tokios bendrovės savo esme turi skydą nuo alter ego atsakomybės kaip ir 

įprastos akcinės bendrovės akcininkai. Tokio pobūdžio advokatų bendrovės turi 
aiškią korporatyvinę struktūrą.  

 
Kita ne mažiau paplitusi forma – ribotos atsakomybės advokatų profesinės 

bendrijos. Bendrijos turi profesinės partnerystės požymių. Partneriai 
apmokestinami tik individualiai pagal partnerystės sutartyje apibrėžtas pajamų 

ir išlaidų priskyrimo taisykles. Ribotos atsakomybės bendrijos yra atleistos nuo 
mokesčių. Be to, ribotos atsakomybės bendrijose yra galimybės riboti partnerių 

atsakomybę. 
 

Abiejų formų advokatų kontorose advokatai laisvai perleidžia savo turtines 
teises tiek praktikuodami, tiek išeidami į pensiją, jeigu tą numato veiklos 

sutartis.  
 

Pasidairykime arčiau. Vokietijoje leidžiama steigti advokatų ribotos 

atsakomybės bendroves, o teisminė praktika, atsižvelgama į Vokietijos 
konstituciją, leido steigti net ir advokatų akcines bendroves. Skandinavijos 

valstybėse tai įprasta praktika. Švedai ir danai leidžia steigti įmones ir ribotos 
atsakomybės akcines bendroves. Advokatai Suomijoje ar Estijoje gali dirbti ir 

be kita ko įsteigę įmonę.  
 

Tokios veiklos formos kaip ribotos atsakomybės akcinės bendrovės, profesinės 
įmonės ar bendrijos yra patikrintos laiko. Kai kurios šalys žengė dar toliau, 

įtvirtindamos naujoviškas, tačiau kartais labai abejotinas veiklos formas.  
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Pagal klasikinį tradicinį advokatų kontorų modelį tik advokatai turi turėti 
nuosavybę bei valdymo teises į advokatų kontoras. Tačiau kai kuriose 

regionuose ar valstybėse formuojamos naujos kryptys.  

 
Iki 2007 m. advokatų kontora Slater & Gordon buvo klasikinė vidutinio dydžio 

advokatų kontora Australijoje. Šiandien šią kontorą žino plati teisinė 
visuomenė, nes tai pirmoji advokatų kontora pasaulyje, kurios akcijos yra 

parduodamos Sidnėjaus vertybinių popierių biržoje. Australijos įstatymai leidžia 
steigti advokatų profesines akcines bendroves, o nuo 2004 m. kontorų akcijas 

galima įsigyti ir nebūnant advokatu.  
 

Didžiosios Britanijos Advokatūra, nenorėdama atsilikti nuo mados tendencijų, 
2007 m. priėmė Teisinių paslaugų aktą. Pirmą kartą šiaip konservatyvumu 

pasižyminčioje Didžiojoje Britanijoje buvo leistos naujos Alternatyvios 
Advokatų Veiklos Struktūros (ABS).  

 
Kas tai?  

 

Iš esmės galimos trys formos: 
 

- Teisės disciplininė praktika (LDP) – veiklos modelis panašus į 
tradicinę advokatų kontorą. Tik advokatai gali būti advokatų kontoros 

parteriais, tačiau jiems suteikiama galimybė samdyti advokatų kontoros 
vadovais ne advokatus;  

- Ribotos atsakomybės advokatų bendrovės su išoriniu kapitalu 
(ABS). Advokatų bendrovėms leidžiama pritraukti ne tik advokatų, bet ir 

kitų asmenų kapitalą; 
- Daugiadisciplinė praktika (MDP) – kai advokatų kontoros teikia ne tik 

teisines paslaugas, bet kartu su kitomis reguliuojamomis profesijomis 
teikia ir kitokio pobūdžio paslaugas (tai ypač pasakytina apie mokesčių, 

nekilnojamojo turto, architektų, notarų, draudimo žalų, paveldėjimo 
paslaugas teikiamas advokatų kontorų).  

 

Tokių struktūrų šalininkai vardija daug galimybių advokatams:  
 

- pritraukti papildomą nuosavybės kapitalą; 
- teikti platesnį spektrą paslaugų ir taip daugiau užsidirbti;  

- pritraukti aukšto lygio vadovus ir talentus;  
- praktikuoti kartu su kitų profesijų atstovais teikiant kompleksinio 

pobūdžio paslaugas; 
- gauti dividendus iš advokatų veiklos; 
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- lengviau perleisti savo turtines teises ar jų dalį advokatų kontoroje, 
norint nutraukti veiklą ar išeinant į pensiją.  

 
 

 
 

Tačiau čia pat įvardijamos ir esminės rizikos:  
 

- Ne advokatai vadovai arba savininkai gali neigiamai paveikti klasikinį ir 

vertybėmis pagrįstą advokatų veiklos mikroklimatą; 
- Sudėtinga užtikrinti profesinės etikos reikalavimus;  

- Akcijos Alternatyvinėse Advokatų Veiklos struktūrose gali judėti laisvai ir 
tai sukuria veiklos priežiūros problemas.  

 
Anglijos Advokatūros primininkas 2012 m. Johnas Wottonas pasveikino šiuos 

naujausius teisinės rinkos pokyčius, kuriančius naujus veiklos metodus ir 
didinančius kliento pasirinkimo galimybes. Per kelis metus iki 2011 m. Anglijoje 

jau buvo įregistruota 490 teisinių disciplinų praktikų. [Tiesa reikia pripažinti, 
kad atsižvelgiant į tai, kad Anglijoje 2013 m. buvo daugiau nei 120,000 

solicitorių ir 10,000 baristerių bei daugiau nei 10,000 advokatų kontorų, tokių 
kontorų mastas nėra didelis].  

 
JAV kova dėl alternatyvių advokatų veiklos modelių užvirė dar prieš dvidešimt 

metų. Tačiau dabar tai įgauna naują pagreitį. Amerikos Advokatų Asociacijos 

Etikos Komisija (ABA Commision on Ethics 20/20) 2011 m. pabaigoje atmetė 
alternatyvių advokatų veiklos struktūrų pasiūlymus ir nusprendė drausti: 

 
- advokatų kontoros akcijomis prekiauti biržoje; 

- steigti JAV daugiadisciplines praktikas; 
- pasyviai ir nepraktikuojant advokatų kontoroje investavimo tikslais turėti 

advokatų kontorų akcijas.  
 

Tačiau ta pati Komisija suprasdama, kad Londonas, o ne New York‘as gali 
netrukus tapti modernių advokatų paslaugų centru pritarė tęsti tyrimus dėl 

bent jau ribotų galimybių alternatyviems advokatų veiklos modeliams. Komisija 
nusprendė diskutuoti tik dėl labai ribotų galimybių ne advokatams, bet kitiems 

advokatų kontoros darbuotojams turėti iki 25% nuosavybės teisės advokatų 
kontoroje.  

 

Ar Jūs atsiminsite tą, kuris atbėgo antras maratone, kažin. Tačiau atbėgę 
pirmieji išlieka mūsų atmintyje. JAV ta pati advokatų kontora, kuri laimėjo 

advokatų reklamos draudimo bylą JAV teismų maratone dar 1970 m., ką tik 
apskundė draudimus advokatų kontoroms pritraukti išorinį kapitalą iš kitų 

asmenų (ne advokatų). Kol kas procesai pradėti New York, New Jersey ir 
Konektikute, bet tikėtina, kad teismų procesas nuvilnys per visas JAV valstijas. 

Kontora teigia, kad yra daugybė investuotojų norinčių investuoti į teisinių 
paslaugų rinką JAV, kuri sudaro daugiau nei 260 milijardų dolerių per metus! 
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Kas vyksta arčiau mūsų – kontinentinėje Europoje. Vokietijoje kontorose 
leidžiamos partnerystės su patentiniais patikėtiniais, nekilnojamojo turto 

valdytojais, mokesčių konsultantais ir auditoriais, tačiau taikomi griežti 

advokatų daugumos reikalavimai. Ispanijoje leidžiama asocijuotis su sporto, 
meno ar nekilnojamojo turto ekspertais. Italija buvo užsimojusi leisti advokatų 

kontoros kapitalą įsigyti net be apribojimų. Tačiau sulaukė griežtos ir 
neigiamos Europos Advokatų tarybų tarybos reakcijos 2012-aisiais metais.  

 
Kokia struktūra bebūtų – visi sutaria, kad galima svarstyti įvairias formas, tik 

jeigu Advokatūra pasieks svarbiausius tikslus:  
 

- Įgyvendins teisės viršenybės principą 
- Pagerins teisės į teisingumą galimybes 

- Garantuos klientų interesų ir žmogaus teisių apsaugą 
- Turės nepriklausomą, diversifikuotą, striprią, efektyvią, profesiniais 

standartais pagrįstą advokatų profesiją 
 

Kaip matome, šie tikslai nėra orientuoti į draudimus ir suvaržymus. Kas galėtų 

pagalvoti, kad tokiomis revoliucinėmis priemonėmis dabar viliojanti Anglija, dar 
1960 m. draudė kontoroms turėti daugiau nei 20 partnerių. 

 
Alternatyvinės advokatų veiklos struktūros yra sudėtingas dalykas net ir labai 

išvystytoms teisinėms rinkoms ir jų buvimas iš tiesų reikalauja labai gilių 
įvertinimų ir sprendimų. Didžioji dalis nuostatų gali būti mums visai 

nepriimtinos.  
 

Apibendrintai galima pasakyti, kad Advokatų Taryba linkusi svarstyti 
klausimus, susijusius su advokatų veiklos formų, tokių kaip ribotos 

atsakomybės profesinės bendrijos ir bendrovės, reglamentavimu bei 
spręsti su tuo susijusias mokestines bei advokatų atsakomybės 

problemas. Su advokatų veiklos formomis glaudžiai siejasi kitas 
klausimas – apskritai teisinių paslaugų teikimo mandatas. Norėtųsi 

atkreipti dėmesį, kad kitų paslaugų teikėjų veikla yra neprižiūrima, ir 

nėra profesinės atsakomybės už netinkamą paslaugų teikimą. Todėl 
kyla daug pagrįstų abejonių, ar teisines paslaugas gali teikti bet kas. 

Ypač didelį susirūpinimą kelia tai, kad teismų praktikoje pasitaiko 
atvejų, kai ne advokatams yra priteisiamos net atstovavimo išlaidos. 

Lietuvos advokatūros Advokatų taryba siūlo taip pat diskutuoti, kaip 
tiksliai turi būti aiškiai reglamentuotas teisinių paslaugų teikimas.  
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Kita probleminė sritis, su kuria susiduria Lietuvos advokatūra, yra 
valstybės garantuojama teisinė pagalba.  

 

Būtina atkreipti dėmesį, kad teisės aktai, reglamentuojantys valstybės 
garantuojamą teisinę pagalbą,  turi būti nedelsiant suderinti su pagrindiniais 

advokatų veiklos principais:  
 

Pirma, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo funkcija turi 
būti priskirta Lietuvos advokatūrai.  

 
Antra, turi būti užtikrintas valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančių 

advokatų nepriklausomumas, jų skyrimą pavedant Lietuvos advokatūrai.  
 

Trečia, turi būti numatytas ir užtikrintas teisingas, pagrįstas ir protingas 
užmokesčio, mokamo už valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, 

dydis, jo apskaičiavimo bei peržiūrėjimo tvarka bei principai ir tinkamos 
mokėjimo sąlygos.  

 

Reformos, susijusios su valstybės garantuojama teisine pagalba vykdomos 
visoje Europoje. Valstybės sumažino valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos apimtis taupymo sumetimais. Anglijoje pagal 2012 m. priimtą teisės 
aktą LASPO 450 mln. svarų sumažintas teisinės pagalbos teikimas civilinės 

teisės srityje. Vis tik jau dabar manoma, kad tokios priemonės gali turėti 
neigiamą poveikį žmogaus teisių apsaugai. Teisinę pagalbą teikiantys 

advokatai prarado interesą teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą dėl 
ekonominių priežasčių. Po tokių apkarpymų Anglijoje jau yra vykdomas 

šviečiamasis darbas „kaip pačiam save atstovauti teisme“. Tokio atstovavimo 
pasekmės gali būti tragiškos.  

 
Airijoje teisinės pagalbos biudžetas taip pat buvo ženkliai sumažintas. Tuo 

tarpu teisinės pagalbos poreikis išaugo 93 procentais nuo 2006 m. Tai 
paskatino klientų aptarnavimo laukimo laiką ir kokybės sumažėjimą. Airijoje 

teisinės pagalbos centrai pranešė, kad laukimo laikas teisinei pagalbai teikti 

pailgėjo daugiau nei 4 mėnesiais ir dabar klientai laukia jau nuo 5 iki 10 
mėnesių. 

 
Žymiai gilesnės problemos yra Graikijoje, kur buvo įsteigtas atskiras fondas, 

siekiant apmokėti advokatų teikiamą garantuojamą teisinę pagalbą, bet, deja, 
dėl mokėjimų sustabdymo memorandumo visi mokėjimai už teisinę pagalbą 

vėluoja jau 2 metus nuo 2010 m. rugsėjo! 
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Negi viskas atrodo taip niūriai Europoje su valstybės garantuojama teisine 
pagalba. Tikrai ne!  

 
 

 
 

Cadder v. Lord Advocate byla Europos Žmogaus teisių teisme išprovokavo 
teisinės pagalbos reformą Škotijoje. Škotai įvedė naują apmokėjimo struktūrą 

siekiant garantuoti žmogaus teisių apsaugą. Švedijoje siekiama pagerinti 

teisinės pagalbos institutą ir išplėsti jo taikymą visose apeliacinėse 
instancijose. Vokietijoje klientui yra pilnai užtikrintas apmokėjimo klausimas už 

valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, o klientas pats pasirenka advokatą. 
Panašu, kad net broliškoje Estijoje valstybės pagalbos institutas tinkamai ir 

sklandžiai veikia. Pirmiausia, Estijos advokatūra atsakinga už valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos administravimą. Kiekvienais finansiniais 

metais Estijos advokatūra nustato apmokėjimo už pagalbą principus, 
valandinius įkainius (32 Eur už valandą) ar fiksuotus įkainius už tam tikrą 

darbą ar procesą. Kiekvienas advokatas yra prisijungęs prie Estijos valstybinės 
garantuojamos pagalbos sistemos (RIS). Bet kada advokatas gali deklaruoti, 

kad nori teikti teisinę pagalbą. Pranešimai yra generuojami advokatams pagal 
tam tikrus suderintus principus. Advokatas gavęs pranešimą konkrečiu atveju 

gali atsisakyti teikti teisinę pagalbą, tada tokia teisė automatiškai sistemoje 
bus priskirta kitam advokatui. Per 2011 m. buvo gauta ir sėkmingai išnagrinėta 

18 824 prašymų per RIS sistemą. 

 
Advokatų nepriklausomumas išlieka pagrindiniu ramsčiu kalbant apie 

nepriklausomą advokatų teikiamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. 
Beveik visos Europos valstybės – ar tai būtų mažoji Andora ar Vokietija – turi 

advokatus, kurie nepriklausomai teikia valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą. Europos Advokatų Tarybų Taryba ne kartą kritikavo bandymus 

suvalstybinti advokatūras ir paminti advokatų nepriklausomumą. Tai taikytina 
ir valstybės garantuojamai teisinei pagalbai. 

 
Atsižvelgiant į gerąją Europos praktiką Lietuvos advokatūros Advokatų 

Taryba yra pasiryžusi svarstyti ir atkreipti suinteresuotų institucijų 
dėmesį, kad valstybės pagalbos administravimas būtų perduotas 

advokatūrai, kuri pati užtikrintų nepriklausomų advokatų skyrimą. 
Pagalbą teikiantiems advokatams reikia užtikrinti tinkamą, pagrįstą ir 

protingą apmokėjimą už atliekamą milžinišką darbą užtikrinant 

žmogaus teisių apsaugą. Europos Advokatų Tarybų Taryba (CCBE) savo 
2012-ųjų metų pranešime pabrėžė, kad žmogaus teisių apsauga išlieka 

svarbiausiu prioritetu 1 mln. Europos advokatų! 
 

Dėkoju už dėmesį! 
 


