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Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir
LVAT) procesinių sprendimų ir Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo santraukos, kurios
LVAT nesaisto. Šis dokumentas yra skirtas tik informavimo tikslams. Oficialius nutarčių bei sprendimų
tekstus galite rasti, pasinaudoję interaktyviomis nuorodomis. Informacija dėstoma, remiantis Teisėjų
tarybos 2008 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 13P-50-(7.1.2) patvirtintu Teismų procesinių sprendimų
administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi.
I. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje
6. Socialinė apsauga
6.6. Bylos dėl išmokų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų
6.6.1. Bylos dėl valstybinių pensijų
Dėl Kompensavimo įstatymo netaikymo reikalavimui priteisti pagal Laikinąjį įstatymą sumažintą valstybinės
pensijos dalį
Aptariamu atveju pareiškėjas siekė atgauti jam paskirtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos
nepriemoką per laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., kuri susidarė dėl 2009 m.
gruodžio 9 d. Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo Nr. XI-537 (toliau – ir
Laikinasis įstatymas) 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies tiesioginio taikymo.
Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada dėl pareiškėjo skundo
reikalavimo, sietino su Laikinojo įstatymo 4 straipsnio taikymu, nepagrįstumo.
Teisėjų kolegija taip pat pritarė pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad pareiškėjui dėl
valstybinės pensijos sumažinimo pagal Laikinojo įstatymo 5 straipsnį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m.
rugpjūčio 31 d. turėtų būti priteisiama 685,52 Eur nepriemoka.
Pasisakydama dėl 2015 m. birželio 30 d. Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir
valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymo Nr. XII-1923
(toliau – ir Kompensavimo įstatymas) reikšmės nagrinėjamai bylai, teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad
šioje byloje nagrinėjamas pareiškėjo skundas teismui buvo paduotas 2014 m. gruodžio 16 d., t. y. iki
Kompensavimo įstatymo priėmimo ir jo įsigaliojimo (2015 m. rugpjūčio 1 d.). Pažymėta, kad pirmosios
instancijos teismo nurodyti argumentai dėl Kompensavimo įstatymo reikšmės nagrinėjamai bylai iš esmės
panašūs į argumentus, kurie buvo nurodyti LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 15 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. A-669-602/2016, kurioje buvo sprendžiama panaši teisės taikymo
laike problema.
Pažymėta, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje ir paminėtoje administracinėje byloje Nr. A669-602/2016 teisės taikymo laike situacijų panašumas pasireiškia tuo, kad byloje Nr. A-669-602/2016 buvo
sprendžiama situacija, kai po to, kuomet valstybės tarnautojų darbo užmokestį reglamentuojančios
Valstybės tarnybos įstatymo normos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimu buvo pripažintos
prieštaravusiomis Konstitucijai, buvo priimtas ir 2015 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos
asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės
neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas Nr. XII-1927 (toliau – ir
Grąžinimo įstatymas), kuriame buvo nustatyta dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo
užmokesčio dalies grąžinimo tvarka (pastebėta, kad, kaip ir šioje administracinėje byloje, buvo kreipiamasi į
teismą iki Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo priėmimo ir įsigaliojimo). Pažymėta, jog
aptariamame LVAT 2016 m. vasario 15 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-669-602/2016 buvo
prieita prie išvados, kad susiklosčiusioje situacijoje prioritetinę reikšmę turi (ir turi būti) taikomas Grąžinimo
įstatymas, kaip specialusis ginčo teisiniams santykiams išspręsti teisės aktas. Tačiau kartu teisėjų kolegija
pažymėjo, kad tokia išvada išplėstinės teisėjų kolegijos buvo padaryta, atsižvelgiant į konkrečią bylos
situaciją, kuri pasireiškė tuo, jog dėl byloje spręstinų teisės taikymo klausimų specialiai buvo pasisakyta
Konstitucinio Teismo 2014 m. balandžio 16 d. sprendime (kuriame buvo pateiktas paminėto Konstitucinio
Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimo išaiškinimas) bei Konstitucinio Teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutarime
(kuris buvo priimtas pagal šios išplėstinės teisėjų kolegijos kreipimąsi ir kuriame buvo išspręstas paminėtos
darbo užmokesčio nepriemokos grąžinimo laike įstatymo konstitucingumas). Tai yra specialiai aptarta
paminėtame išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 15 d. sprendime (49, 50 p.). Pastarųjų išplėstinės
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teisėjų kolegijos argumentų specifika, teisėjų kolegijos manymu, nulemia tai, kad nagrinėjama
administracinė byla ir paminėta administracinė byla Nr. A-669-602/2016 Teismų įstatymo 33 straipsnio 4
dalies taikymo požiūriu nėra analogiškos ar iš esmės panašios. Todėl teisėjų kolegija darė išvadą, kad LVAT
išplėstinės teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 15 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-669-602/2016
suformuluotos teisės aiškinimo taisyklės neturi būti taikomos šioje administracinėje byloje. Teisėjų kolegija
nepritarė pirmosios instancijos teismo nurodytiems argumentams dėl Kompensavimo įstatymo reikšmės
nagrinėjamai bylai.
Toliau pasisakydama aptariamu klausimu, teisėjų kolegija pažymėjo, kad LVAT 2016 m. liepos 11 d.
sprendime administracinėje byloje Nr. A-1689-502/2016 (kuri yra analogiška nagrinėjamai bylai),
spręsdamas Kompensavimo įstatymo reikšmės tokioje pačioje situacijoje klausimą, atsižvelgdamas į (šiame
sprendime nurodytą) administracinių teismų praktiką bei akcentuodamas Konstitucijos 30 straipsnio 1
dalyje įtvirtintą (garantuojamą) asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisę kreiptis į
teismą ir iš šio konstitucinio imperatyvo kylančią teismo pareigą asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir
veiksmingai, padarė priešingą, negu šioje administracinėje byloje pirmosios instancijos teismo padarytą,
išvadą dėl Kompensavimo įstatymo reikšmės byloje nagrinėjamai situacijai. Teisėjų kolegija, sutikdama su
LVAT paminėtame 2016 m. liepos 11 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-1689-502/2016 plačiai
išdėstytais argumentais (jų nekartodama) ir jiems pritardama, darė išvadą, kad pirmosios instancijos teismo
sprendimo dalis, kuria atmestas pareiškėjo reikalavimas priteisti dėl Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies
taikymo sumažintos pensijos dalį, negali būti pripažinta pagrįsta ir yra naikintina (ABTĮ 143 str.).
Pareiškėjui buvo priteista 685,52 Eur dydžio pensijos dalis.
2016 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1977-143/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-05413-2014-3
Procesinio sprendimo kategorija 6.6.1
Prieiga internete
6.8. Kiti iš socialinės apsaugos teisinių santykių kylantys klausimai
Dėl subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą skyrimo
Aptariamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl atsakovo Vilniaus teritorinės darbo biržos (toliau – ir
atsakovas) sprendimo, kuriuo atsisakyta pareiškėjai skirti subsidiją individualiai veiklai pagal verslo liudijimą,
teisėtumo ir pagrįstumo.
Byloje nebuvo ginčo dėl to, jog iki atsakovo sprendimo priėmimo nė viename dokumente nebuvo
nurodyta apie galimybę ar ribojimą pareiškėjai skirti subsidiją. Iš ginčijamo sprendimo turinio buvo matyti,
kad sprendimo neskirti subsidijos esminis argumentas buvo tas, jog subsidija nebuvo numatyta nei
individualiame užimtumo veiklos plane, nei planuojamos veiklos aprašyme. Pirmosios instancijos teismas,
atmesdamas pareiškėjos skundą, iš esmės pritarė atsakovo nuomonei, kad subsidijos individualiai veiklai
pagal verslo liudijimą nenumatymas individualiame užimtumo veiklos plane ir planuojamos veiklos
aprašyme yra pagrindas net nenagrinėjus prašymo iš esmės neskirti pareiškėjai subsidijos.
Įvertinusi teisinį reglamentavimą, įtvirtintą Užimtumo rėmimo įstatymo 32 straipsnyje bei Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtino
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 1953
punkte, teisėjų kolegija pažymėjo, kad Užimtumo rėmimo įstatyme yra nurodyta, kam padengti subsidija
individualiai veiklai pagal verslo liudijimą skiriama, kokiais atvejais subsidija individualiai veiklai pagal verslo
liudijimą gali būti mokama, kada subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą mokama, kaip
nustatomas subsidijos individualiai veiklai pagal verslo liudijimą dydis, tačiau nėra nurodyta, jog subsidijos
individualiai veiklai pagal verslo liudijimą numatymas individualiame užimtumo veiklos plane ir (ar)
planuojamos veiklos aprašyme yra būtina sąlyga ją (subsidiją) skirti asmeniui. Tokios sąlygos nėra ir Apraše.
Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas šiuo atveju Aprašo 1953 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą,
pagal kurį „subsidija teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu skiriama
kiekvienam bedarbiui individualiai, atsižvelgiant į sudarytą individualų užimtumo veiklos planą“, nepagrįstai
interpretavo kaip reiškiantį, jog subsidija asmeniui gali būti skiriama tik tais atvejais, jeigu ji buvo numatyta
individualiame užimtumo veiklos plane. Nurodytas Aprašo punktas, be kita ko, vertinant jame vartojamą
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terminą „atsižvelgiant“, įpareigoja teritorinės darbo biržos vadovą ar jo įgaliotą valstybės tarnautoją
kiekvieno asmens prašymą skirti subsidiją įvertinti individualiai, atsižvelgti į sudarytą individualų užimtumo
veiklos planą ir priimti vieną iš šių sprendimų: skirti subsidiją; neskirti subsidijos; siūlyti patikslinti pateiktus
dokumentus per nustatytą laiką (Aprašo 1955 p.), tačiau subsidijos nenurodymas individualiame užimtumo
veiklos plane ir (ar) planuojamos veiklos aprašyme pats savaime nelemia, jog tam asmeniui subsidija negali
būti skiriama. Taigi nei Užimtumo rėmimo įstatyme, nei Aprašo 1953 punkte nėra įtvirtinta aiški ir konkreti
taisyklė, kad subsidija jos prašančiam asmeniui neskiriama, jeigu ji nenumatyta individualiame užimtumo
veiklos plane.
Atsižvelgusi į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatavo, kad nors pagal Aprašo 1958 punktą būtina
nurodyti atsisakymo skirti subsidiją priežastis, jei priimamas sprendimas neskirti subsidijos, tačiau neskirti
subsidijos motyvuojant vien tuo, jog subsidija verslo liudijimui nebuvo numatyta individualiame užimtumo
veiklos plane ir planuojamos veiklos aprašyme, yra nepagrįsta, t. y. tai nelaikytina tinkamu atsižvelgimu į
sudarytą individualų užimtumo veiklos planą. Taip pat akcentuota, kad individualiame užimtumo veiklos
plane pareiškėjai nebuvo nurodyta, jog subsidija jai ateityje negalės būti skiriama. Prašymas skirti subsidiją
pradedantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą asmenims turi būti pateiktas ne vėliau kaip per
1 mėnesį nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos (Aprašo 19512 p.). Sutikta su pareiškėjos pozicija, kad ši
nuostata įtvirtina galimybę asmenims pareikšti savo valią dėl subsidijos skyrimo per 1 mėnesį nuo verslo
liudijimo įsigijimo dienos ir tokiu atveju turi būti įvertinama individuali prašančio subsidijos asmens
situacija, atsižvelgiama į sudarytą individualų užimtumo veiklos planą ir priimamas sprendimas, ar skirti
subsidiją. Nagrinėjamu atveju pareiškėja valią gauti subsidiją pareiškė Aprašo nustatyta tvarka pateikdama
atsakovui prašymą ir ankstesnis subsidijos nenurodymas individualiame užimtumo veiklos plane bei
planuojamos veiklos aprašyme negali būti kliūtis iš esmės nagrinėti pareiškėjos pateiktą prašymą ir priimti
vieną iš Aprašo 1955 punkte nurodytų sprendimų. Teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovas šiuo atveju
pareiškėjos prašymą turėjo išnagrinėti iš esmės ir priimti motyvuotą sprendimą, tačiau ne formaliai
atsisakyti jai skirti subsidiją.
Pareiškėjos apeliacinis skundas tenkintas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas ir
priimtas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjos skundas tenkintas, t. y. sprendimas panaikintinas ir
atsakovas įpareigotas pareiškėjos prašymą dėl subsidijos skyrimo išnagrinėti iš naujo.
2016 m. lapkričio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-2740-520/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04286-2015-1
Procesinio sprendimo kategorija 6.8
Prieiga internete
9. Mokestiniai ginčai
9.9. Mokestinis patikrinimas ir mokestinis tyrimas
Dėl mokesčių administratoriaus sprendimo sustabdyti mokestinį patikrinimą, kaip savarankiško
administracinės bylos nagrinėjimo dalyko, ir šiam sprendimui keliamų reikalavimų
Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl vietos mokesčių administratoriaus sprendimų sustabdyti
pareiškėjų mokestinius patikrinimus ir įpareigojimo užbaigti šiuos patikrinimus per vieną mėnesį.
Sprendimai sustabdyti pareiškėjų mokestinius patikrinimus buvo priimti motyvuojant tuo, jog yra renkama
informacija (atliekami kitų (susijusių) asmenų mokestiniai tyrimai).
Pripažinusi, kad mokesčių administratoriaus sprendimas sustabdyti mokestinį patikrinimą gali būti
savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, t. y. gali būti skundžiamas administraciniam
teismui, o tokiems ginčams (privaloma) ikiteisminė jų nagrinėjimo tvarka nėra numatyta, išplėstinė teisėjų
kolegija toliau sprendė dėl reikalavimų, kurie yra keliami tokiam sprendimui.
Šiuo apsektu LVAT pirmiausia priminė, kad be specialių reikalavimų, numatytų Mokesčių
administravimo įstatyme ir jį lydinčiuose teisės aktuose, sprendimas sustabdyti mokestinį patikrinimą turi
atitikti ir bendruosius tokiems aktams keliamus individualaus administracinio sprendimo (viešojo
administravimo) reikalavimus. Mokestinis patikrinimas gali būti stabdomas Mokestinių patikrinimų atlikimo,
jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko
2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87, 36 punkte numatytais pagrindais (poreikis gauti informaciją iš kitų
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institucijų ar subjektų, kitos svarbios priežastys). Be to, šios teisės normos taikymas negali būti formalus,
mokestinis patikrinimas gali būti stabdomas ne tuomet, kai mokesčių administratoriui reikalinga informacija
iš atitinkamų institucijų, bet tik tada, kai neturėdamas tos konkrečios informacijos mokesčių
administratorius neturi galimybės faktiškai toliau to mokestinio patikrinimo tęsti (atlikti). Mokesčių
administratoriui suteikiama teisė sustabdyti mokestinį patikrinimą minėtų Taisyklių 36 punkte numatytu
pagrindu tik tuo atveju, kai nėra jokių objektyvių galimybių tęsti bet kokius mokestinio patikrinimo
veiksmus, kol iš kitų institucijų nebus gauta patikrinimui atlikti reikalinga informacija. Taigi mokesčių
administratoriaus teisė pasirinkti, ar sustabdyti mokestinį patikrinimą, nėra absoliuti, bet privalo būti
realizuojama atsižvelgiant į objektyvius faktorius, t. y. objektyvią būtinybę (objektyvias priežastis), dėl kurių
tolesnis mokestinis patikrinimas yra negalimas. Kartu išplėstinė teisėjų kolegija priminė, kad teisinėje
valstybėje negali susiklostyti tokia padėtis, kai mokestinis patikrinimas trunka neribotą laiką, be
pateisinamų priežasčių mokesčių administratoriui nevykdant tiesiogiai mokesčių įstatymuose jam numatytų
funkcijų. Mokesčių administratoriui nesiimant jo diskrecijoje esančių veiksmų atliekant mokestinį
patikrinimą yra neproporcingai pažeidžiami mokesčio mokėtojo teisėti lūkesčiai, jog mokestinis patikrinimas
bus atliktas per objektyviai įmanomą trumpiausią laiką. Dėl to reikalavimas mokesčių administratoriui
priimant sprendimą sustabdyti mokestinį patikrinimą atsižvelgti į objektyvias priežastis kyla ir iš mokesčių
administratoriui (jo pareigūnui) numatytos pareigos užtikrinti, kad mokestinis patikrinimas būtų atliktas per
objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį ir nebūtų nepagrįstai vilkinamas. Galiausiai išplėstinė teisėjų
kolegija pažymėjo, kad nors mokestinio patikrinimo, atliekamo mokesčių administratoriaus buveinėje,
trukmė pagal Mokesčių administravimo įstatymą ir minėtas taisykles nėra ribojama, mokesčių
administratoriui suteikiama diskrecijos teisė pasirinkti mokestinio patikrinimo trukmę, atsižvelgiant į
imperatyvaus pobūdžio sąlygą – būtinybę užtikrinti, kad mokestinis patikrinimas būtų atliktas per
objektyviai įmanomą kuo trumpesnį laikotarpį. Sprendime sustabdyti mokestinį patikrinimą turi būti
nurodyta sustabdymo priežastis bei terminas, t. y. privalu atitinkamai motyvuoti tokį sprendimą.
Šiais aspektais apžvelgiamoje byloje buvo nustatyta, kad ginčytuose sprendimuose nurodytas
mokestinio patikrinimo sustabdymo pagrindas buvo abstraktus (iš esmės nurodyta, kad renkama
informacija – atliekamas susijusio asmens mokestinis tyrimas), nebuvo aišku kokia informacija renkama,
kokia jos apimtis, kiek ji susijusi su mokestiniu patikrinimu, dėl kokio susijusio asmens mokestinis tyrimas
yra atliekamas, nebuvo aišku, kaip tokios informacijos neturėjimas trukdė tęsti mokestinį patikrinimą bei
pasiekti mokestinio patikrinimo tikslus. Atsakovas bylos nagrinėjimo teisme metu teismui negalėjo nurodyti
tikslios datos, kada mokestiniai tyrimai, dėl kurių sustabdytas ginčo mokestinis patikrinimas, bus baigti, bei
pažymėjo, kad surinkus priešpriešinę informaciją bus atnaujinti pareiškėjų mokestiniai patikrinimai
(mokesčių administratorius nenurodė, kodėl priešpriešinės informacijos surinkimas šiuo atveju yra
reikšmingas pareiškėjų mokestiniams patikrinimams). Įvertinusi šias ir kitas reikšmingas aplinkybes,
išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad mokesčių administratorius tinkamai nepagrindė patikrinimų
sustabdymo būtinumo, todėl ginčijamus sprendimus pripažino nepagrįstais ir juos panaikino.
Dėl pareiškėjų reikalavimo įpareigoti vietos mokesčių administratorių atlikti pareiškėjų mokestinius
patikrinimus per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė
dėmesį, kad ginčo mokestinis patikrinimas jau truko beveik ketverius metus, dauguma patikrinimo veiksmų
jau buvo atlikti, duomenų, jog mokesčių administratorius per tą laiką, kuomet mokestinis patikrinimas buvo
sustabdytas, būtų ėmęsis kokių nors papildomų veiksmų, jo manymu, reikalingai informacijai gauti, byloje
nebuvo. Atitinkamai galutinės instancijos teismas pareiškėjų prašymą iš dalies tenkino ir nustatė atsakovui
dviejų mėnesių terminą ginčo mokestiniams patikrinimams užbaigti.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmė naują
sprendimą.
2016 m. lapkričio 8 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-794-556/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-05440-2014-3
Procesinio sprendimo kategorija 9.9
Prieiga internete
15. Civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
15.2. Civilinės atsakomybės sąlygos:
15.2.3. Žala:
6 / 21

Teismų praktikos departamentas

2016 11 01–2016 11 30

15.2.3.2. Neturtinė žala
Dėl kalinimo įstaigos pareigos išduoti nuteistiesiems darbo drabužius
Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėtų valdžios institucijos
veiksmų, neišduodant pareiškėjui darbo drabužių, atlyginimo bei kompensacijos už asmeninių drabužių
naudojimą darbe išmokėjimo.
Nustatyta, kad pareiškėjas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. gruodžio 13 d. dirbo pagalbiniu
darbininku 0,25 etato, jam buvo mokamas 0,43 koeficiento minimalios mėnesinės algos dydžio atlyginimas.
Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad drabužiai pareiškėjui nebuvo išduoti, kadangi jis nebuvo
pateikęs tokio prašymo, o teisės aktai neįpareigoja Vilniaus pataisos namų (toliau – ir Vilniaus PN) asmeniui,
kuris dirba įstaigoje, išduoti specialius darbo drabužius ir nėra numatyta galimybė gauti kompensaciją už
savo drabužių bei batų dėvėjimą dirbant įkalinimo įstaigoje, pareiškėjo skundą atmetė. Pareiškėjas su tokiu
pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutiko.
Teisėjų kolegija nurodė, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog nagrinėjamoje byloje
taikytinos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 173 straipsnio ir Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139 patvirtintų Arešto, terminuoto
laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų
(kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normų (toliau –
ir Aprūpinimo normos) nuostatos. Pareiškėjo pateikto skundo ir apeliacinio skundo turinys patvirtino, kad
jis skundėsi kasdienių drabužių būti lauke šaltuoju metų laiku trūkumu. Tokių drabužių išdavimas yra
reglamentuotas būtent BVK 173 straipsnyje ir Aprūpinimo normose.
Teisėjų kolegija pažymi, kad BVK 173 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog terminuoto laisvės atėmimo ir
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantys nuteistieji, kurie neturi savo drabužių ir avalynės,
nemokamai aprūpinami drabužiais ir avalyne pagal sezoną. Pastebėtina, kad tais atvejais, kai asmuo neturi
sezonui tinkamų drabužių ar avalynės, jis turi imtis aktyvių veiksmų ir apie tai informuoti įstaigos
administraciją, taip pat pateikti prašymą reikalingus daiktus suteikti. Pareiškėjas nepateikė teismui
tikslesnių duomenų apie savo prašymus išduoti darbo drabužius. BVK taip pat nenumatyta laisvės atėmimo
bausmės vykdymo institucijos pareiga dirbančiam nuteistajam kompensuoti nuosavų drabužių ir avalynės
dėvėjimą darbo ar kitu metu. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija darė išvadą, kad pirmosios instancijos
teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo reikalavimą įpareigoti Vilniaus PN išmokėti kompensaciją už darbo
metu vilkėtų nuosavų drabužių nusidėvėjimą.
Daryta išvada, jog nustačius, kad Vilniaus pataisos namai vadovavosi galiojančiais teisės aktais ir veikė
savo kompetencijos ribose, nėra pagrindo konstatuoti atsakovo darbuotojų neteisėtus veiksmus ar
neveikimą, todėl nėra pagrindo atsirasti civilinei atsakomybei bei priteisti pareiškėjui neturtinę žalą.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.
2016 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1810-492/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01052-2015-9
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2
Prieiga internete
Dėl tinkamų laikymo sąlygų neįgaliam suimtajam (nuteistajam) sudarymo
Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl neturtinės žalos dėl tinkamų laikymo sąlygų Lukiškių tardymo
izoliatoriuje–kalėjime (toliau – Lukiškių TI-K) nesudarymo, inter alia sanitarinio mazgo nepritaikymo
neįgaliesiems, priteisimo.
Pirmosios instancijos teismas skundą tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjui 40 Eur neturtinės žalos
atlyginimą. Pareiškėjas nesutiko su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu ir nurodė, kad jo patirta
neturtinė žala buvo didesnė.
Dėl pareiškėjo teiginių apie sanitarinį mazgą nustatyta, jog pareiškėjas skundėsi tuo, kad dėl sveikatos
priežasčių jis negalėjo naudotis unitazu be kitų asmenų pagalbos. Bylos duomenimis nepaneigta pareiškėjo
nurodyta aplinkybė, jog jis yra neįgalusis, vaikšto su ramentais, negali savarankiškai pasinaudoti tualetu.
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Kiek tai susiję su asmenų, turinčių sveikatos sutrikimų, teisėmis, pažymėta, jog neįgaliųjų teisė į
aplinkos prieinamumą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (toliau –
ir NSIĮ), Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje ir jos fakultatyviame protokole (toliau – ir Neįgaliųjų
teisių konvencija), kuri Lietuvoje buvo ratifikuota 2010 m. gegužės 27 d. ir kurios tikslas – skatinti, apsaugoti
ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis
laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui.
Neįgaliųjų teisių konvencijos 15 straipsnis numato, kad niekas negali būti kankinamas ar su niekuo
negali būti žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai elgiamasi ar taip baudžiama. Valstybės, šios konvencijos
šalys, imasi visų veiksmingų įstatymų leidybos, administracinių, teisminių ar kitų priemonių, kad lygiai su
kitais asmenimis užkirstų kelią neįgaliųjų kankinimams ar žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui
su jais ar jų tokiam baudimui. NSIĮ, kuriame neįgalusis asmuo yra apibrėžiamas kaip asmuo, kuriam šio
įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba
specialiųjų poreikių lygis, taip pat yra numatyta, kad neįgaliųjų socialinė integracija organizuojama
vadovaujantis inter alia prieinamumo principu, suprantamu kaip pareiga neįgaliesiems sudaryti sąlygas
veiklai visose gyvenimo srityse ir galimybę naudotis ištekliais, bei savarankiškumo ir pasirinkimo laisvės
užtikrinimo principu, kuris pasireiškia tuo, kad neįgalieji turi būti nuolat skatinami būti savarankiškais (NSIĮ 3
str. 5, 6 p.).
Pažymėta, jog atliekant nurodytą vertinimą turi būti atsižvelgiama ir į Europos Žmogaus Teisių Teismo
(toliau – ir EŽTT) pateiktus išaiškinimus. Šiuo aspektu EŽTT, nagrinėdamas situaciją, kai pareiškėjas,
kenčiantis dėl daugelio sveikatos problemų, įskaitant visišką apatinės kūno dalies paralyžių ir itin blogą
regėjimą, buvo įkalintas beveik trejiems metams pataisos įstaigoje, kuri nebuvo pritaikyta neįgaliesiems,
pažymėjo, jog pareiškėjo judėjimo apribojimai buvo tokie stiprūs, kad jis negalėjo valgyti valgykloje kartu su
kitais įkalintais asmenimis, jo formalus atskyrimas nuo kitų įkalintųjų stigmatizavo jį ir savaime buvo
pagrindinis jo oraus gyvenimo atšiaurioje bausmės vykdymo institucijos aplinkoje ribojimas. EŽTT
akcentavo, kad valstybės pareiga užtikrinti tinkamas įkalinimo sąlygas apima ir tinkamų sąlygų kaliniams su
specialiaisiais poreikiais suteikimą, ir valstybė negali atleisti savęs nuo tokios pareigos perkeldama tą
atsakomybę kitiems kaliniams. Įvardytoje situacijoje nurodydama kitiems kaliniams rūpintis pareiškėju,
valstybė nesiėmė būtinų žingsnių, kad panaikintų aplinkos ir požiūrio barjerus, kurie trukdė pareiškėjui
dalyvauti kasdienėje veikloje kartu su kitais įkalintaisiais, kas kliudė jo integracijai ir dar labiau jį
stigmatizavo. EŽTT pabrėžia, jog panašiais atvejais valstybės institucijos turi elgtis tinkamai ir saugiai,
atsižvelgdamos į asmens neįgalumą, turi būti sudaromos galimybės jam savarankiškai patekti į įstaigos dalis,
įskaitant valgyklą ir dušus, tualetą, bei užtikrintas organizuotos pagalbos dėl jo judėjimo suteikimas (žr.,
pvz., EŽTT 2014 m. vasario 6 d. sprendimą byloje Semikhvostov prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 2689/12). Tokių
kalinimo sąlygų neužtikrinimas konkrečiu atveju gali lemti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnio pažeidimą. Analogiškos praktikos laikomasi ir
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2015 m. gruodžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1094-858/2015).
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, jog Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (2002 m.
birželio 27 d. įstatymo Nr. IX-994 redakcija) 173 straipsnio 5 dalyje nustatyta laisvės atėmimo vietų pareiga
užtikrinti, kad nėščioms moterims, krūtimi maitinančioms motinoms, nepilnamečiams, neįgaliesiems, taip
pat ligoniams būtų sudarytos geresnės gyvenamųjų patalpų ir buitinės sąlygos ir nustatytos didesnės
mitybos normos. Šioje įstatymo nuostatoje jokios išimtys neįtvirtintos. Konstatuota, kad Lukiškių TI-K
privalėjo sudaryti tinkamas laikymo sąlygas neįgaliam suimtajam (nuteistajam) nepriklausomai nuo to, ar
įstaigoje buvo atlikta rekonstrukcija ar kapitalinis remontas. Teisėjų kolegija sprendė, kad pareiškėjo teisė į
asmenų su negalia sveikatai saugią gyvenamąją aplinką buvo pažeista.
Teisėjų kolegija šioje byloje nustatė, kad 5 dienas pareiškėjui teko žymiai mažiau nei 3,6 kv. m
kameros ploto, nebuvo užtikrinti higienos reikalavimai ir asmens su negalia sveikatai saugi aplinka.
Nuspręsta, kad pareiškėjui iš atsakovo priteistinos neturtinės žalos dydis – 150 Eur. Pirmosios instancijos
teismo sprendimas pakeistas.
2016 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2401-662/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02689-2015-6
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2
Prieiga internete
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Dėl neteisėto kandidato į savivaldybės tarybos narius sulaikymo
Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas inter alia prašė pripažinti neteisėtais 2015 m. vasario 24 d.
pareigūnų veiksmus, kuomet jis buvo sulaikytas ir pristatytas į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato (toliau – ir Vilniaus AVPK) 6-ąjį policijos komisariatą, ir priteisti 10 000 Eur neturtinei žalai
atlyginti. Atsakovas tvirtino, kad pareiškėjas į policijos įstaigą buvo pristatytas kaip pažeidęs Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo 48 straipsnio 10 dalies 6 punktą, kadangi prie įėjimo į prekybos centrą
,,Mandarinas“ vykdė išorinę reklamą: dalino lankstinukus, agituojančius balsuoti už Darbo partijos atstovus,
nesuderinęs su prekybos centro vadovybe.
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies: pripažino, kad Vilniaus AVPK
pažeidė pareiškėjo teises, netinkamai taikydamas Policijos veiklos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 ir 2
punktuose įvardintas prievartos priemones; reikalavimą priteisti neturtinę žalą atmetė. Atsakovas Vilniaus
AVPK, nesutikdamas su teismo sprendimu, laikėsi pozicijos, kad policijos pareigūnai pagal nustatytas
faktines aplinkybes tinkamai ir pagrįstai taikė minėtas prievartos priemones.
Teisėjų kolegija visų pirma pažymėjo, kad Policijos veiklos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkto
nuostatos suteikia teisę policijos pareigūnui įstatymų nustatyta tvarka sulaikyti ir pristatyti teisėtvarkos
pažeidėjus į policijos ar kitų teisėsaugos institucijų tarnybines patalpas jų asmenybei nustatyti, taip pat
protokolams, aktams, pranešimams surašyti <...>. Teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje buvo pakankamai
duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėjas atvykusiems į prekybos centrą ,,Mandarinas“ policijos
pareigūnams asmens tapatybės kortelę pateikė, tad jo asmens tapatybė buvo nustatyta.
Teisėjų kolegijos atkreipė dėmesį, kad Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 48 straipsnio 10 dalies
6 punkte įtvirtintas draudimas įrengti ir skleisti išorinę politinę reklamą neturint žemės, statinių ar kitų
objektų, ant kurių ar kuriuose ji įrengiama, savininko sutikimo. Lankstinukų dalinimas, teisėjų kolegijos
vertinimu, nėra išorinės politinės reklamos įrengimas ir skleidimas minėto įstatymo 48 straipsnio 10 dalies
6 punkto prasme, tad šiuo atveju nepatenka į anksčiau minėto draudimo sąvoką. Kita vertus, policijos
pareigūnams net ir įtariant, kad pareiškėjas galimai savo veiksmais pažeidžia Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 2072 straipsnio nuostatas, pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, pagrindo sulaikyti
ir pristatyti pareiškėją į policijos komisariatą bei ten jį laikyti 2 valandas, nebuvo. Kaip jau minėta, pareiškėjo
asmens tapatybė buvo nustatyta įvykio vietoje, policijos pareigūnai neneigė, kad jiems žodžiu buvo
paaiškinta, jog pareiškėjas yra kandidatas į savivaldybės tarybos narius, kurio laisvė negali būti suvaržyta be
Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimo (Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 46 str. 3 d.). Daryta išvada,
jog netgi ir tuo atveju, jei pareiškėjas (kaip tvirtina atsakovas) į konflikto vietą atvykusiems pareigūnams
nepateikė į rankas patikrinimui kandidato į savivaldybės tarybos narius pažymėjimo, policijos pareigūnai
turėjo realią galimybę informaciją apie asmens buvimą (ar nebuvimą) kandidatu į savivaldybės tarybos
narius išsiaiškinti ir patys, susisiekę su Vyriausiąja rinkimų komisija, be pareiškėjo sulaikymo ir išvežimo į
policijos komisariatą.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.
2016 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2037-756/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02334-2015-3
Procesinio sprendimo kategorijos: 15.2.3.2, 70.1
Prieiga internete
20. Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos sprendimų
Dėl teisės prekiauti alkoholiniais gėrimais degalinės patalpose įrengtoje kavinėje
Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas ginčijo jam paskirtą ekonominę sankciją – 144 Eur dydžio baudą.
Bauda pareiškėjui buvo paskirta, vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 3 dalimi, už tai,
kad, prekiaudamas jam priklausančios degalinės patalpose alkoholiniais gėrimais, vykdant viešojo maitinimo
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veiklą, jis nesilaikė Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto prekybos
alkoholiniais gėrimais reglamentavimo1.
Nesutikimą su atsakovo nutarimu pareiškėjas grindė tuo, kad paminėtą prekybą alkoholiniais
gėrimais jis vykdė savarankiškoje, nuo degalinės atskirtoje, prekybos vietoje – kavinėje „Pasta Pasta bistro“,
kuri, pasak pareiškėjo, negali būti laikoma jam priklausančios degalinės dalimi, o yra atskira viešojo
maitinimo vieta, kurioje tokia prekyba yra leidžiama pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3
dalies 13 punktą.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad, pagal Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punktą
(2012 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-2103 redakcija, kuri atitinka šios straipsnio dalies nuo 2012 m. sausio
1 d. įsigaliojusią 2011 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1911 redakciją) Lietuvos Respublikoje prekiauti
leidžiama alkoholiniais gėrimais – stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų
parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, stacionariųjų
degalinių, vykdant tik mažmeninės prekybos veiklą, ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų
parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio
traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose
keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, viešbučių
kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose. Alkoholio kontrolės įstatymo
18 straipsnio 3 dalies 13 punkte (2012 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-2103 redakcija) nurodyta, kad
Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama nuo 22 valandos iki 8 valandos viešojo
maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas
netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais,
parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems
atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.
Galutinės instancijos teismas nurodė, jog, aiškinant Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio
1 dalies 1 punkto nuostatas lingvistiniu teisės aiškinimo būdu, akivaizdu, kad stacionariosiose degalinėse
alkoholiniais gėrimais leidžiama prekiauti šių degalinių nespecializuotuose skyriuose tik vykdant
mažmeninės prekybos veiklą. Aiškinant šio punkto nuostatas kartu su Alkoholio kontrolės įstatymo
18 straipsnio 3 dalies 13 punkto nuostatomis (t. y. pastarųjų nuostatų kontekste), galima daryti išvadą, kad,
įstatymų leidėjui (nuo 2012 m. sausio 1 d.) įvedus į Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1
punktą nuorodą apie šiame punkte nurodytą leidimą prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose
degalinėse tik vykdant mažmeninės prekybos veiklą, stacionariosiose degalinėse, kaip specialiojoje
prekybos alkoholiniais gėrimais vietoje, buvo panaikinta Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 3 dalies
13 punkte išimties būdu nustatyta galimybė prekiauti nuo 22 valandos iki 8 valandos pilstomais
alkoholiniais gėrimais ar alkoholiniais gėrimais, parduodamais atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje.
Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad toks pats Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1
punkto ir šio straipsnio 3 dalies 13 punkto (turint omenyje šių punktų turinį) aiškinimas Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo buvo pateiktas 2013 m. kovo 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A 822815/2013 ir 2013 m. liepos 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-389/2014.
Vyriausiasis administracinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad (kaip teisingai akcentavo pirmosios
instancijos teismas) Nekilnojamojo turto registre kavinė „Pasta Pasta bistro“, maisto prekių parduotuvė
„Aibė“, automobilių savitarnos plovykla ir automobilinių dujų LPG degalinė įregistruoti kaip vientisas
pastatas – degalinės operatorinė. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio taikymo požiūriu, t. y.
teisės taikymo požiūriu, tai reiškia, kad visos šiame pastate esančios patalpos laikytinos degalinės
operatorinės patalpomis. Todėl jau vien dėl to atsakovas turėjo pagrindą laikyti paminėtą (pareiškėjo
neginčijamą) prekybą alkoholiniais gėrimais šiame pastate įrengtoje kavinėje kaip stacionarioje degalinėje
vykdoma ir Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo požiūriu neleidžiama
viešojo maitinimo veikla. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė
pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.
2016 m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1843-143/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01291-2015-4
1

Šiuo metu teisinis reglamentavimas yra pasikeitęs ir nuo 2016 m. sausio 1 d. prekiauti alkoholiu degalinėse yra
draudžiama.
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Procesinio sprendimo kategorija 20
Prieiga internete
Dėl teisės apskųsti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento sprendimą, kuriame nenustatyta
alkoholio reklamos pažeidimų
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2014 m.
spalio 27 d. rašto, kuriuo pareiškėjas informuotas apie tai, jog neleistinos alkoholio reklamos nenustatyta,
teisėtumo ir pagrįstumo.
Pareiškėjas su skundais kreipėsi į atsakovą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą dėl
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų transliuotose LRT televizijos programose
rodant alkoholio reklamą bei išorinės alkoholio reklamos demonstravimo pažeidimų prie viešųjų pastatų
Kauno mieste. Atsakovas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundus, Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų
nenustatė.
Teisėjų kolegija pažymėjo, jog iš pareiškėjo skundų atsakovui ir skundo pirmosios instancijos teismui
buvo matyti, kad jis pageidavo, jog būtų patraukti administracinėn atsakomybėn asmenys už Alkoholio
kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos pažeidimus. Taigi pareiškėjas siekė kitų
asmenų atžvilgiu priimto sprendimo panaikinimo ir atitinkamai pripažinimo, jog atitinkamų subjektų
veiksmai, susiję su alkoholio reklama, pažeidė anksčiau nurodyto teisės akto nuostatas.
Galutinės instancijos teismas konstatavo, jog Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas,
atlikęs tyrimą, priėmė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio prasme
motyvuotą sprendimą, kad pareiškėjo nurodytos reklamos transliavimo per LRT televiziją metu bei
demonstruojant alkoholio reklamą prie viešųjų pastatų Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos nebuvo
pažeistos. Šiuo atveju teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, jog asmenys, nurodydami galbūt padarytus
Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimus, apie tai gali informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentą, tačiau neturi teisės apskųsti šios kontrolės institucijos priimtų sprendimų (tokie
sprendimai nėra susiję būtent su jų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimu). Taigi
pareiškėjas neturi reikalavimo teisės dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2014 m.
spalio 27 d. rašto panaikinimo, kuriuo konstatuota, jog išnagrinėjus pareiškėjo skunduose nurodytas
aplinkybes Alkoholio kontrolės įstatymo normų, reglamentuojančių apribojimus alkoholio reklamai,
pažeidimų nenustatyta.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog nagrinėjamoje situacijoje pareiškėjas
kreipėsi į administracinį teismą, siekdamas apginti tariamai pažeistas nepilnamečių asmenų teises dėl
alkoholio reklamos, t. y. siekdamas apginti ne savo, o kitų asmenų teises. Teisėjų kolegija konstatavo, jog
ABTĮ taikymo požiūriu tai reiškia, kad šioje administracinėje byloje pareiškėjas neturi materialinio teisinio
suinteresuotumo dėl šio administracinio ginčo išsprendimo, ir kad ABTĮ 5 straipsnio ir 22 straipsnio 1 dalies
taikymo prasme nėra pagrindo konstatuoti pareiškėjo nurodytos teisės pažeidimo ir ją ginti vienu iš ABTĮ
88 straipsnio 2–4 punktuose numatytu būdu.
Pareiškėjo apeliacinis skundas atmestas.
2016 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2638-662/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-05020-2014-7
Procesinio sprendimo kategorija 20
Prieiga internete
28. Bylos dėl energetikos teisinių santykių
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos komisijos vienašališkai nustatytos šilumos kainos dedamųjų
Šioje byloje kilo ginčas dėl Valstybinės kainų ir energetikos komisijos (toliau – ir Komisija) sprendimo
vienašališkai nustatyti šilumos kainas. Pareiškėjas byloje savo poziciją, be kita ko, grindė aplinkybe, kad
šilumos gamybos procesas buvo optimizuotas dėka investicijos, kuriai nepritarė Vilniaus miesto
savivaldybės taryba ir Komisija. Remiantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostata, jog
energetikos įmonių investicijos, nesuderintos su Komisija, negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės
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reguliuojamoms kainoms peržiūrėti, Komisija skundžiamais aktais nepagrįstai peržiūrėjo šilumos kainos
dedamąsias.
Teisėjų kolegija byloje pažymėjo, kad pareiškėjas, naudodamasis jau atsipirkusia investicija, t. y.
gamindamas šilumos energiją taupant faktiškai šilumos gamybai naudojamo kuro kiekį, tačiau į nustatytą
šilumos kainą esant įskaičiuotam didesniam kuro kiekiui, nepagrįstai gauna papildomas pajamas šilumos
vartotojų sąskaita. Tokia faktinė situacija nėra suderinama su energetikos veiklą reglamentuojančiuose
teisės aktuose nurodytais tikslais ir principais, kuriais grindžiamas energetikos valstybinis valdymas ir
priežiūra. Pirmiausia, tai paneigia Komisijos, kaip valstybės šilumos ūkio sektoriaus priežiūros bei kainų
reguliavimo institucijos, kompetenciją tikrinti įmonių veiklos sąnaudų būtinumą ir pagrįstumą, įvertinti
teikiamų paslaugų sąnaudas, atsižvelgiant į protingumo kriterijus atitinkančią investicijų grąžą, ir taikyti tam
tikrus valstybinę priežiūrą šilumos ūkio sektoriuje apibūdinančius veiksmus (Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo 8 str. 9 d., 19 str. 2 d.). Kita vertus, tai pažeidžia Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatytus principus, inter alia mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir
kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams, šilumos ūkyje įteisinti pagrįstą konkurenciją, ginti šilumos
vartotojų teises ir teisėtus interesus ir kt. Taip pat tai nesuderinama su Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio
2 dalyje numatytu reikalavimu šilumos ir (ar) karšto vandens kainas grįsti tiekėjo būtinomis (valstybės
normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos
ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už
šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis.
Ginčo santykių reguliavimas ir energetikos valstybinį valdymą bei priežiūrą pagrindžiantys tikslai ir
principai suponuoja pareigą Komisijai, įgyvendinant reguliuojamų kainų politiką, sudaryti sąlygas šilumos
tiekėjams vykdyti jų veiklą kuo efektyviau bei ekonomiškiau, taip užtikrinant kitai santykių šaliai – šilumos
vartotojams, kokybišką paslaugos teikimą pagrįstomis kainomis. Valstybės reguliuojamos veiklos vykdymas
pats savaime suponuoja tai, kad ūkio subjekto vykdoma ūkinė veikla privalo atitikti minėtus kainodaros
principus, o šios srities priežiūrą atlieka Komisija. Tokiu būdu, šio ginčo aspektu, vadovaujantis minėtomis
nuostatomis, tam tikra tvarka nustatyto investicinio projekto vykdymo sąlygota įtaka atitinkamai turi būti
įvertinama valstybės reguliuojamose kainose. Tai reiškia, kad paties ūkio subjekto valia savarankiškai atlikta
investicija be valstybės institucijų suderinimo gali daryti ir daro tam tikrą tiek teigiamą, tiek neigiamą įtaką
valstybės reguliuojamoms kainoms. Todėl Komisijos atliekamos priežiūros veiklos, pasireiškiančios ūkio
subjektų sąnaudų atitikties minėtiems kainodaros principams vertinimu, neturėtų riboti atvejai, kai
investicija nėra suderinama dėl kito viešojo administravimo subjekto veiksmų, nes priešingu atveju nebūtų
pasiekiami įstatyme nustatyti kainodaros tikslai ir apsaugoti vartotojų interesai gauti paslaugas, grįstas
būtinosiomis sąnaudomis. Realizuodama savo diskreciją, Komisija, kaip valstybinis ekonominis
reguliuotojas, gali pasinaudoti tam tikro sprendimo priėmimo teise ir atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo
tikslus (mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams) ginti
šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus. Aiškinant ginčo atveju taikytiną Energetikos įstatymo 15
straipsnio 3 dalies nuostatą ne lingvistiniu, o sisteminiu būdu, atsižvelgiant į bendrą energetikos ir
konkrečiai šilumos ūkio valstybinio valdymo reguliavimą, konstatuotina, jog Komisija, įgyvendindama savo
diskreciją, nepadarė klaidos bei nepiktnaudžiavo įgaliojimais, be to, neperžengė diskrecijos ribų.
Byloje konstatuota, kad Komisija pagrįstai pakoregavo nustatytas šilumos kainos dedamąsias,
įvertinusi tai, kad dėl į šilumos kainą įskaičiuoto kuro kiekio ir faktiškai šilumos gamybai naudojamo kuro
kiekio skirtumo, susidariusio dėl kuro sutaupymo naudojant nesuderintą su Komisija kondensacinį
ekonomaizerį, ši investicija yra atsipirkusi ir todėl būtina sumažinti pareiškėjui būtinam šilumos kiekiui
pagaminti reikiamą kuro kiekį.
Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir teisės aktų nuostatas, teisėjų kolegija pripažino pareiškėjo
skundą nepagrįstu.
2016 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1946-525/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04833-2014-8
Procesinio sprendimo kategorija 28
Prieiga internete
36. Bylos dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimų
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Dėl viešai skelbiamo asmens gyvenamosios vietos adreso priskyrimo privačiai informacijai apie asmenį
Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (toliau – ir atsakovas)
priimto sprendimo, kuriuo pripažinta, kad pareiškėjui priklausančio laikraščio publikacijoje paskelbti
faktiniai duomenys apie skundo pateikėjo gyvenamosios vietos adresą, nors tokia informacija priskiriama jo
privačiam gyvenimui ir ją viešai skelbti galima tik tam asmeniui sutikus, o skundo pateikėjas sutikimo
viešinti informaciją apie savo gyvenamosios vietos adresą viešosios informacijos rengėjui/skleidėjui nedavė.
Pareiškėjas teigė nepažeidęs skundo pateikėjo teisės į privataus gyvenimo apsaugą, nes jo privačių
duomenų nepaskelbė. Pareiškėjo nuomone, privatus gyvenimas neapima dalykų, kurie yra viešai prieinami,
tačiau skundo pateikėjo gyvenamosios vietos adresas buvo viešai prieinamas neapibrėžtam subjektų ratui,
pavyzdžiui, skelbiamas internete. Atsakovas pabrėžė, kad privataus gyvenimo apsauga taikoma
neatsižvelgiant į tai, ar duomenys prieinami internete. Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, kad
atsakovo sprendimas buvo teisėtas ir pagrįstas, pažymėjo, kad internete prieinamas skundo pateikėjo
adresas nereiškia to asmens sutikimo skelbti savo adresą bet kokio kitokio turinio publikacijose bei bet
kokiuose leidiniuose, laikraščiuose ar juo labiau jį kritikuojančiose publikacijose.
LVAT paaiškino, kad Visuomenės informavimo įstatyme (toliau – ir VIĮ) nėra pateiktas baigtinis
duomenų, kurie laikytini privataus pobūdžio informacija šio įstatymo prasme, sąrašas, tad privačia
informacija gali būti pripažinta ir tokia informacija, kuri VIĮ 2 straipsnio 45 dalyje expressis verbis neįvardyta.
Tiek VIĮ, tiek kituose įstatymuose pateikta privačios informacijos sąvoka yra pakankamai aptakiai apibrėžta,
vertinamojo pobūdžio, todėl kiekvienu individualiu atveju būtina vertinti, ar tam tikra informacija,
atsižvelgiant į jos turinį, laikytina privačia (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m.
rugsėjo 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1460/2012). Nagrinėjamu atveju minėtoje normoje
aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad privatus gyvenimas apima asmens gyvenamąją aplinką, kurią
sudaro fizinio asmens gyvenamoji patalpa, jai priklausanti privati teritorija ir kitos privačios patalpos. Ši
informacija dažniausiai ir tiksliausiai išreiškiama per duomenis apie šios gyvenamosios aplinkos buvimo
vietą, t. y. adresą. Taigi, LVAT darė išvadą, kad duomenys apie asmens adresą laikytini privačia informacija.
Teisėjų kolegija akcentavo, kad VIĮ įtvirtinta privačios informacijos sąvoka nėra siejama su tuo, kur ir
kiek kartų ji buvo paskelbta anksčiau, ar tokią informaciją galima lengvai rasti internete ar kituose
šaltiniuose, t. y. asmens sprendimas tam tikromis aplinkybėmis ir turint tikslą paskelbti (duoti sutikimą
paskelbti) savo duomenis nepanaikina šių duomenų apsaugos ir nepašalina viešosios informacijos rengėjų ir
skleidėjų pareigos privačią informaciją skelbti tik asmeniui konkrečiu atveju davus sutikimą (išskyrus teisės
aktuose numatytas išimtis). Iš VIĮ 2 straipsnio 45 dalies formuluotės akivaizdu, jog duomenų pripažinimas
privačia informacija išimtinai siejamas su šių duomenų turiniu, o ne kitomis aplinkybėmis.
LVAT pažymėjo, kad, siekiant nustatyti nagrinėjamu atveju taikytinos asmens privačios informacijos
apsaugos apimtį, pirmiausiai būtina nustatyti to asmens statusą. Taigi pirmosios instancijos teismas,
spręsdamas klausimą, ar skundo pateikėjas pripažintinas viešuoju asmeniu, nagrinėjamo skundo ribų
neperžengė. LVAT sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien dėl to, jog skundo pateikėjas buvo
medžiotojų klubo pirmininkas, jis savaime nelaikytinas viešuoju asmeniu.
Apeliacinis skundas atmestas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.
2016 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2115-525/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01116-2015-0
Procesinio sprendimo kategorija 36
Prieiga internete
II. Administracinių bylų teisena
60. Teismo nuobaudos
Dėl nuobaudos už teismo įpareigojimų nevykdymą
Šioje byloje pirmosios instancijos teismas paskyrė bylos šaliai (Alytaus pataisos namų direktoriui K. J.)
nuobaudą – 200 Eur baudą – už teismo nutartyje nurodytų įpareigojimų nevykdymą.
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LVAT teisėjų kolegija byloje atsižvelgė į aplinkybes, kad K. J. kasmetinės atostogos teisingumo
ministro įsakymu buvo paskirtos iki 2016 m. liepos 27 d., tačiau K. J. pirmosios instancijos teismo 2016 m.
birželio 29 d. nutartyje išdėstytus reikalavimus įvykdė tik kartu su atskiruoju skundu, t. y. 2016 m. rugpjūčio
25 d. – praėjus beveik mėnesiui po kasmetinių atostogų. Tokie K. J. veiksmai negali būti vertinami kaip
sąžiningas ir operatyvus teismo nurodymų vykdymas, nepaisant tos aplinkybės, kad pirmosios instancijos
teismo 2016 m. birželio 29 d. nutarties priėmimo metu K. J. buvo suteiktos kasmetinės atostogos.
Nagrinėjamu atveju nebuvo teisinio pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas K. J. baudą
paskyrė neteisėtai – ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo metu K. J., be kita ko, buvo
atsakingas už tinkamą įstaigos darbo organizavimą, įstaigos atstovavimą institucijose ir kt. Be to, byloje nėra
pateiktų jokių duomenų, kuriuose, K. J. esant sąžiningu ir siekiant operatyvaus bendradarbiavimu su teismu,
būtų prašoma pratęsti teismo paskirtų nurodymų įvykdymo terminus. Vadovaudamasi šiais argumentais,
teisėjų kolegija daro išvadą, kad K. J. bauda paskirta teisėtai, tačiau nagrinėjamu atveju atsižvelgus į tai, kad
dalį laiko, kurio metu turėjo būti vykdomi teismo nurodymai, K. J. buvo suteiktos kasmetinės atostogos,
byloje buvo pagrindas mažinti paskirtą baudą iki 50 Eur.
Įvertinusi bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija K. J. atskirąjį skundą tenkino
iš dalies, pirmosios instancijos nutartį pakeitė, paskiriant K. J. 50 Eur dydžio baudą.
2016 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-864-438/2016
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01170-2016-2
Procesinio sprendimo kategorija 60
Prieiga internete
61. Procesiniai terminai
61.2. Termino atnaujinimas
Dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo, kai jis praleistas laukiant EŽTT sprendimo
Nagrinėjamos bylos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas pareiškėjo
prašymas atnaujinti praleistą skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos (toliau – ir Tarnyba) veiksmų padavimo terminą ir atsisakyta priimti dalį pareiškėjo skundo
reikalavimų. Pareiškėjas teigė, kad šis terminas buvo praleistas, nes tuo metu dar nebuvo išnagrinėtas
pareiškėjo Europos Žmogaus Teisių Teismui (toliau – ir EŽTT) pateiktas prašymas priteisti jam teisingą
kompensaciją, t. y. pareiškėjui reikėjo laukti EŽTT sprendimo.
LVAT pažymėjo, kad kreipimasis į EŽTT savaime neužkerta kelio skųsti Tarnybos sprendimo ginant
savo interesus nacionaliniuose teismuose. Pareiškėjo kreipimasis į EŽTT šiuo atveju vertintinas kaip siekis
pagrįsti savo skundo teiginius, argumentus. EŽTT sprendžia žmogaus teisių bei laisvių, įtvirtintų Konvencijoje
ir jos papildomuose protokoluose, pažeidimų pripažinimo klausimus, gali priteisti iš valstybės piniginę
kompensaciją, tačiau negali panaikinti ar pakeisti nacionalinių teismų sprendimų, kuriais šiuo nagrinėjamu
atveju ir galėjo būti panaikintas Tarnybos sprendimas, kaip to reikalavo pareiškėjas. Todėl pareiškėjo
manymas, kad jis neturėjo teisės tuo pačiu metu kreiptis į EŽTT ir į Lietuvos teismus, vertintinas kaip tik nuo
pareiškėjo valios priklausanti, subjektyvi aplinkybė, kuri negali būti laikoma svarbia termino atnaujinimo
priežastimi.
Pareiškėjo teigimu, teismas turėjo sustabdyti nagrinėjamą bylą Administracinių bylų teisenos
įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 98 straipsnyje 1 dalyje 3 punkte nustatytu atveju (kai negalima nagrinėti tos
bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka). LVAT
praktikoje laikomasi nuostatos, jog administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ 98 straipsnio 1
dalies 3 punkte numatytu pagrindu yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės
bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis
ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais
atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje (žr., pvz., LVAT 2008 m. balandžio
29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-286/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS756-860/2011 ir kt.). Taigi, negalėjimas išnagrinėti administracinės bylos tol, kol nebus
išnagrinėta kita byla, iš esmės reiškia, jog bylą nagrinėjančiam teismui yra reikalingi tam tikri faktai, kurie
yra nustatinėjami kitoje byloje, ir tų faktų pats teismas negali nustatyti. Tačiau vien tai, kad bylos yra
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tarpusavyje susijusios, nesudaro pagrindo taikyti ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, jei
administracinis teismas turi galimybes pats išspręsti bylai reikšmingus klausimus ir visapusiškai įvertinti
ginčijamo akto teisėtumą.
LVAT atkreipė dėmesį, kad, kaip ir buvo minėta, EŽTT sprendžia žmogaus teisių bei laisvių, įtvirtintų
Konvencijoje ir jos papildomuose protokoluose, pažeidimų pripažinimo klausimus. Faktų ir įrodymų
vertinimas yra ne EŽTT, o nacionalinių teismų prerogatyva, todėl atitinkamai nagrinėjamu atveju teismas
turi visas galimybes pats išspręsti bylai reikšmingus klausimus ir visapusiškai įvertinti ginčijamo akto
teisėtumą ir pagrįstumą. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, LVAT vertinimu, šiuo atveju administracinės bylos
stabdymas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu nebuvo negalimas.
Pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista.
2016 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-620-525/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01151-2016-0
Procesinio sprendimo kategorijos: 61.2; 79.2
Prieiga internete
Dėl apeliacinio skundo padavimo termino skaičiavimo, kai terminas baigėsi naujos ABTĮ redakcijos
įsigaliojimo dieną
Pareiškėjas pirmosios instancijos teismui pateikė skundą, prašydamas panaikinti du Lietuvos
Respublikos ūkio ministro įsakymus ir priteisti pareiškėjo turėtas procesines išlaidas. Atsakovas Lietuvos
Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti, o trečiasis suinteresuotas
asmuo viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau – ir Agentūra) atsiliepimu į
pareiškėjo skundą prašė jį atmesti. Pirmosios instancijos teismas sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš
dalies, panaikino abu Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymus, pripažinus, kad trečiasis suinteresuotas
asmuo VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ netinkamai atliko pažeidimo tyrimą, ir perdavė iš naujo
nagrinėti pareiškėjo tyrimo pažeidimą. Trečiasis suinteresuotas asmuo VšĮ „Lietuvos verslo paramos
agentūra“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir
priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti, tačiau pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti
trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą dėl praleisto termino tokiam skundui paduoti, kuris baigėsi
2016 m. liepos 1 d.
LVAT trečiojo suinteresuoto asmens atskirąjį skundą atmetė pažymėdamas, kad, priešingai nei teigė
pareiškėjas, ši byla nagrinėtina vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ)
normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla pagal atskirąjį skundą pradėta nagrinėti iki
įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas
(ABTĮ (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 148 str.; Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.). Trečiasis suinteresuotas
asmuo VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pakartotinai pateikė apeliacinį skundą, prašydamas
panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, taip pat pateikė prašymą atnaujinti apeliacinio skundo
padavimo terminą. Trečiasis suinteresuotas asmuo prašyme atnaujinti apeliacinio skundo terminą atkreipė
dėmesį į tai, kad LVAT priimtoje nutartyje konstatavo, jog Agentūra, viena diena vėliau pateikdama
apeliacinį skundą, nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir galėjo pagrįstai suklysti dėl nauja redakcija
išdėstyto ABTĮ įgyvendinimo. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, jo atžvilgiu taikytinas nauja
redakcija išdėstyto ABTĮ 132 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vieno mėnesio terminas teismo sprendimui
apskųsti apeliacine tvarka, nes tai užtikrintų procesinio operatyvumo ir proporcingumo principų
įgyvendinimą. Be to, pažymėtina, kad panašioje byloje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m.
liepos 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-658-858/2016) buvo priimtas Agentūrai palankus
sprendimas, todėl buvo tikslinga ir šią bylą išnagrinėti apeliacine tvarka. Trečiasis suinteresuotas asmuo taip
pat teigė, kad bylos nagrinėjimas apeliacine tvarka nepažeis pareiškėjo interesų, o Agentūros apeliacinio
skundo nepriėmimas neleistų operatyviai išnagrinėti administracinės bylos ir apkrautų Agentūrą perteklinių
formalių procedūrų atlikimu, nors neatsirado naujų pagrįstų aplinkybių atnaujinti pažeidimo tyrimą.
Pirmosios instancijos teismas nusprendė netenkinti trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ „Lietuvos verslo
paramos agentūra“ prašymo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir atsisakė priimti trečiojo
suinteresuoto asmens apeliacinį skundą, todėl Agentūra pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti
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pirmosios instancijos teismo nutartį, atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir nagrinėti trečiojo
suinteresuoto asmens apeliacinį skundą.
LVAT atkreipė dėmesį į tai, kad paskutinė diena apeliaciniam skundui dėl pirmosios instancijos teismo
sprendimo paduoti buvo 2016 m. liepos 1 d., t. y. paskutinė termino diena sutapo su pirmąja naujos ABTĮ
redakcijos įsigaliojimo diena. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 8 straipsnio nuostatose,
reglamentuojančiose naujos ABTĮ redakcijos įsigaliojimą, nėra jokių nuorodų į tai, kad pirmosios instancijos
teismo sprendimai, priimti iki įsigaliojant minėtai redakcijai, yra apskundžiami naujoje ABTĮ redakcijoje
įtvirtintais terminais ir tvarka. Nors LVAT pripažino, kad šiame straipsnyje nustatyta tvarka nebuvo visiškai
aiški, pabrėžė, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje buvo aiškiai ir
nedviprasmiškai nurodyta, kad šis sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali
būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Trečiasis suinteresuotas asmuo
nenurodė, kad, kilus neaiškumams dėl aktualios ABTĮ redakcijos taikymo ir abejojant siekiamame apskųsti
sprendime nurodytos tvarkos teisingumu, jis ėmėsi aktyvių veiksmų šiems neaiškumams pašalinti. Iš bylos
duomenų ir paties trečiojo suinteresuoto asmens teiginių teisėjų kolegija darė išvadą, kad trečiasis
suinteresuotasis asmuo, savarankiškai nusprendęs, jog jo atžvilgiu taikytinas naujos ABTĮ redakcijos 132
straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vieno mėnesio terminas sprendimui apskųsti, apeliacinį skundą pateikė praėjus
daugiau nei keturiolikai dienų nuo ginčijamo teismo sprendimo priėmimo. Trečiasis suinteresuotas asmuo,
manydamas, kad teisinis reguliavimas dėl termino apeliaciniam skundui pateikti nebuvo pakankamai aiškus,
nebuvo pakankami rūpestingas ir atidus, todėl praleido aktualioje ABTĮ redakcijoje (iki 2016 m. liepos 1 d.
galiojusioje redakcijoje) nustatytą terminą.
LVAT taip pat pažymėjo, kad neapskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimai įsiteisėja pasibaigus
apskundimo apeliacine tvarka terminui (ABTĮ 98 str. 1 d.). Taigi, atnaujinus terminą apeliaciniam skundui
paduoti ir suteikus galimybę apskųsti jau įsiteisėjusį teismo sprendimą, grėsmė kiltų būtent teisinių santykių
stabilumo ir teisinio tikrumo principams. Be to, teismui be jokių svarbių priežasčių atnaujinus trečiojo
suinteresuoto asmens praleistą terminą skundui paduoti, tokie veiksmai būtų nesuderinami su asmenų
lygybės principu ir reikštų išskirtinių privilegijų jam suteikimą. LVAT vertinimu, trečiajam suinteresuotam
asmeniui nebuvo sudarytos jokios kliūtys apskųsti pageidaujamą sprendimą, jis šia teise galėjo pasinaudoti
įstatymų nustatyta tvarka, kaip ir kiti asmenys, tačiau jis dėl savo paties nepakankamo rūpestingumo
praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti ir šios teisės neteko.
Pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista.
2016 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-834-525/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00066-2015-3
Procesinio sprendimo kategorijos: 61.2; 63.3.8
Prieiga internete
Dėl nauju teisiniu reguliavimu nustatyto naikinamojo termino taikymo iki tokio reguliavimo įsigaliojimo
paduotiems skundams
Nagrinėjamos bylos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta atnaujinti
praleistą pareiškėjos skundo dalies padavimo terminą ir pareiškėjos skundo dalį atsisakyta priimti.
Pareiškėja dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, Vilniaus apskrities
viršininko įsakymo, valstybinės žemės panaudos sutarties, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo įsakymo, susitarimo dėl valstybinės žemės panaudos sutarties
tam tikrų punktų panaikinimo pradžioje kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismus, tačiau ieškinį
atsisakius priimti pareiškėja 2016 m. kovo 7 d. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą, kuris po 7 dienų
kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu ištirti, ar byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui,
ar administraciniam teismui. Specialioji teisėjų kolegija 2016 m. birželio 21 d. nutartimi nutarė, jog byla yra
teisminga administraciniam teismui ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui įstatymų nustatyta tvarka
spręsti skundo priėmimo klausimą. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, byla
pirmosios instancijos teisme gauta 2016 m. birželio 29 d. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti dalį
pareiškėjos skundo reikalavimų 2016 m. liepos 7 d. nutartimi, nes nuo skundžiamų Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ir Vilniaus apskrities viršininko įsakymo priėmimo bei
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valstybinės žemės panaudos sutarties sudarymo yra praėję daugiau nei 10 metų, todėl skundo padavimo
terminas dėl šių aktų dalių panaikinimo negali būti atnaujintas vadovaujantis nuo 2016 m. liepos 1 d.
įsigaliojusios Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) redakcijos 30 straipsnio 1 dalimi.
LVAT atkreipė dėmesį, kad pareiškėjos skundas pirmosios instancijos teisme gautas 2016 m. kovo
7 d., tačiau jos skundo priėmimo klausimas ne dėl nuo pareiškėjos priklausiusių aplinkybių buvo išspręstas
tik po trijų mėnesių. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, kad šiuo konkrečiu atveju
pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjos skundo priėmimo klausimą, nepagrįstai atsisakė
atnaujinti terminą daliai skundo reikalavimų pateikti vadovaudamasis vien tik nuo 2016 m. liepos 1 d.
įsigaliojusia nauja ABTĮ nuostata, kad skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminas negali būti
atnaujintas, jeigu nuo skundžiamo teisės akto priėmimo ar veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės
akto nustatyto klausimo išsprendimo termino pasibaigimo praėjo daugiau kaip dešimt metų. Tokia nuostata
neegzistavo nei pareiškėjai ieškiniu su tapačiais reikalavimais kaip ir skunde pirmosios instancijos teismui
kreipiantis į bendrosios kompetencijos teismą, nei pateikus skundą pirmosios instancijos teismui, kuris
teisme gautas 2016 m. kovo 7 d. Tai, kad šioje specifinėje situacijoje pareiškėjos skundo priėmimo
klausimas buvo išspręstas tik 2016 m. liepos 7 d., vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, lemia,
jog šiuo atveju nėra teisinga formaliai vadovautis naujai ABTĮ įsigaliojusia nuostata, užkertančia kelią
pareiškėjai įgyvendinti teisę į teisminę gynybą ir tuo sunkinančia jos teisinę padėtį. Nustačius, kad pirmosios
instancijos teismo sprendimas atsisakyti atnaujinti terminą pareiškėjos skundo dalies reikalavimams pateikti
priimtas vien tik taikant nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusio ABTĮ 30 straipsnio 1 dalies nuostatą, kuri
neegzistavo pareiškėjai kreipiantis į teismą ir nebūtų užkirtusi kelio priimti šiuos pareiškėjos skundo
reikalavimus nagrinėti teisme, jei pareiškėjos skundo priėmimo klausimas būtų išspręstas bendra tvarka,
t. y. per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo (nesikreipiant į Specialiąją teisėjų kolegiją dėl rūšinio
teismingumo), šiuo individualiu specifiniu atveju vien tik nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusio ABTĮ 30
straipsnio 1 dalies taikymas nėra teisingas, pažeidžia pareiškėjos teisėtų lūkesčių, protingumo ir teisingumo
principus bei nepagrįstai užkerta kelią įgyvendinti jos teisę į teisminę gynybą. Formaliai pritaikius naujosios
įstatymo redakcijos nuostatą ir neatnaujinus skundo padavimo termino vien tik šiuo pagrindu,
nagrinėjamos administracinės bylos kontekste galimai būtų pažeista asmens teisė kreiptis į teismą
teisminės gynybos. Formalus įstatymo normų taikymas, neįvertinus iš to kylančių pasekmių ir susiklosčiusios
situacijos, nėra pateisinamas, teisėtas ar protingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2014 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-499/2014, 2014 m. gegužės 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS492-505/2014, 2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146294/2012 ir kt.).
Atskirasis skundas tenkintas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria
neatnaujintas pareiškėjos skundo padavimo terminas ir atsisakyta priimti pareiškėjos skundo dalį,
panaikinta ir šios skundo dalies termino atnaujinimo ir priėmimo klausimas perduotas pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo.
2016 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-774-552/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00940-2016-5
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.8
Prieiga internete
63. Skundas
63.3. Atsisakymas priimti skundą
63.3.1. kai skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros teisės kreiptis į teismą su reikalavimu panaikinti kito viešojo
administravimo subjekto išduotą TIPK leidimą
Atskiruoju skundu buvo skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjo skundą
atsisakyta priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, nustačius, kad pareiškėjo skundas
(prašymas) nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).
Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada.

17 / 21

Teismų praktikos departamentas

2016 11 01–2016 11 30

Nustatyta, kad pareiškėjas Aplinkos apsaugos agentūra, esantis viešojo administravimo subjektu,
kreipėsi į administracinį teismą su procesiniu dokumentu, įvardintu pareiškimu dėl įstatymo pažeidimo,
kuriame reiškė iš esmės 4 reikalavimus: panaikinti (pripažinti neteisėtais) šiems privatiems juridiniams
asmenims Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento išduotus taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės (toliau – ir TIPK) leidimus; nutraukti privačių juridinių asmenų ūkinę veiklą R12, D13, D15 atliekų
tvarkymo būdais. Konstatuota, kad tokie ginčai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir subjektus, nenagrinėtini teisme
administracinio proceso tvarka.
Daryta išvada, kad ginčas dėl privačių juridinių asmenų ūkinės veiklos R12, D13, D15 atliekų tvarkymo
būdais veiklos nutraukimo, nėra ginčas dėl teisės viešojo administravimo srityje, todėl nenagrinėtinas
teismų administracinio proceso tvarka. Pažymėta, kad Aplinkos apsaugos agentūra savo pirmosios
instancijos teismui teiktame procesiniame dokumente netgi nenurodė tokio savo reikalavimo juridinio
pagrindo; bylos pagal viešojo administravimo subjektų kreipimąsi dėl viešojo intereso gynimo ar
administracinių ginčų sprendimo galimos įstatymų nustatytais atvejais. Kadangi nei TIPK leidimo išdavimą,
pakeitimą ir galiojimo panaikinimą reglamentuojantis Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnis, nei Taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, nenustato
Aplinkos apsaugos agentūrai teisės kreiptis į teismą su reikalavimu panaikinti kito viešojo administravimo
subjekto išduoto TIPK leidimo, konstatuota, jog toks ginčas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso
tvarka.
Pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista.
2016 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-697-624/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02273-2016-6
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1
Prieiga internete
63.3.3. kai pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio
nagrinėjimo ne per teismą tvarkos
Dėl atsakymų į planavimo organizatoriui pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo teisėtumo
apskundimo tvarkos
Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas,
konstatavęs, kad pareiškėjas nepasinaudojo privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka,
pareiškėjo skundą atsisakė priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 3 p.).
Iš pareiškėjo skundo turinio nustatyta, kad pareiškėjas 2016 m. balandžio 18 d. kreipėsi į Vilniaus
miesto savivaldybės administraciją su pasiūlymu dėl rengiamo teritorijos detaliojo plano koregavimo.
2016 m. gegužės 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atsakymą, su kuriuo nesutikdamas
pareiškėjas dar kartą kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, prašydamas sprendimą
panaikinti ir atsižvelgti į pateiktą pasiūlymą. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2016 m. liepos 8 d.
raštu pareiškėjo skundo netenkino. Nurodytos aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, sudarė pagrindą
teigti, kad tiek 2016 m. gegužės 9 d., tiek 2016 m. liepos 8 d. raštai priimti išnagrinėjus pareiškėjo pateiktus
pasiūlymus planavimo organizatoriui dėl rengiamo detaliojo plano koregavimo.
Pažymėta, kad Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje aiškiai nustatyta, jog planavimo
organizatoriaus atsakymas, priimtas išnagrinėjus jam pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo
dokumentų, per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą
atliekančiai institucijai. Iš šios teisės normos matyti, jog ginčams, susijusiems su pasiūlymais, teikiamais dėl
teritorijų planavimo dokumentų, yra nustatyta išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Duomenų,
patvirtinančių, kad pareiškėjas planavimo organizatoriaus atsakymus skundė valstybinę priežiūrą
atliekančiai institucijai, nenustatyta, be to, šios aplinkybės neneigė ir pats pareiškėjas.
Pabrėžta, kad Teritorijų planavimo įstatymo 49 straipsnio 1 dalis įtvirtina bendrą ginčų dėl
administracinių sprendimų, priimtų iki teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo, nagrinėjimo tvarką.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje alternatyvų
skundą paduoti kitai institucijai nenumatyta, o Teritorijų planavimo įstatymo 49 straipsnio taikymas minėto
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teisinio reguliavimo nepakeičia ir nepanaikina, todėl daryta išvada, jog, sprendžiant dėl atsakymų į
planavimo organizatoriui pateiktus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo teisėtumo, ginčas pirmiausiai turi
būti nagrinėjamas ikiteismine tvarka.
Pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista.
2016 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-819-662/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03091-2016-5
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.3
Prieiga internete
67. Reikalavimo užtikrinimo priemonės
Dėl teisių perleisti nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims apribojimo
Šioje byloje buvo ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis, kuria pirmosios
instancijos teismas, be kita ko, pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje
administracinėje byloje įsiteisėjimo uždraudė atsakovams daiktinių teisių į žemės sklypą perleidimą
tretiesiems asmenims ir nurodė apie tai atlikti įrašą viešame registre. Atskirasis skundas išnagrinėtas
vadovaujantis nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusiu ABTĮ (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 8 str.
2 d.).
Laikinai apribodamas atsakovų nuosavybės teises į ginčo objektus, pirmosios instancijos teismas
nurodė, jog ginčo turtas gali būti perleistas kitų asmenų nuosavybėn, todėl reikalavimo užtikrinimo
priemonės taikymas šiuo atveju yra adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo,
proceso šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso. Teismas konstatavo, kad tam, jog nebūtų apsunkintas
sprendimo vykdymas pareiškėjui palankaus sprendimo atveju, yra pagrindas uždrausti atsakovams
disponuoti ginčo turtu.
LVAT teisėjų kolegija patvirtino pirmosios instancijos teismo išvadą, kad į ginčo žemės sklypo dalį
buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas ir įregistruotos nuosavybės teisės VĮ Registrų
centre. Bylos aplinkybės sudarė pakankamą pagrindą konstatuoti, jog egzistuoja pagrįsta rizika, kad ginčo
sklypas gali būti perduodamas nuosavybėn kitiems asmenims. Perleidus nuosavybės teises į ginčo objektą
kitiems, į byla neįtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, teisėjų kolegijos nuomone, gali būti
padaryta sunkiai atitaisoma didelė žala, pasunkėti ne tik teismo sprendimo vykdymas, bet ir bylos
nagrinėjimas – tektų naujus įgijėjus įtraukti į bylą ir papildomai ginčyti tiek sandorius dėl ginčo žemės
sklypo, tiek ir jų nuosavybės teises. Sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės
nėra nagrinėjama, todėl atsakovų atskirajame skunde pateikti argumentai dėl ginčo esmės neturi reikšmės
sprendžiant dėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikytos reikalavimo užtikrinimo
priemonės teisėtumo ir pagrįstumo.
Byloje pripažinta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonę taikyti buvo tikslinga ir proporcinga, todėl
teisėjų kolegija atsakovų atskirąjį skundą atmetė.
2016 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-895-525/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02183-2016-6
Procesinio sprendimo kategorija 67
Prieiga internete
Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo daugiapakopės administracinės procedūros metu
Šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl byloje skundžiamų aktų galiojimo sustabdymo.
Pareiškėjų teigimu, nepritaikius reikalavimų užtikrinimo priemonės, kiltų žala, kurią jie siejo su byloje
ginčijamo durpyno įrengimo (medžių kirtimu, kelių tiesimu) ir jo eksploatavimo (galbūt netinkamos kokybės
durpių panaudojimo) procesais, kurių metu, anot pareiškėjų, gali būti padaryta didelė žala gamtai ir
visuomenei.
LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjai į teismą kreipėsi dėl savo galbūt pažeistų teisių ar
teisėtų interesų gynimo, tačiau nei teikdami prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nei
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atskirajame skunde nenurodė, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių dėl ginčijamų aktų galiojimo jiems gali
būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Aplinkybė, kad galiojantys ginčijami aktai yra
pagrindas priimti kitus svarbius sprendimus, susijusius su galimybe pradėti vykdyti durpių gavybos darbus,
pati savaime nepatvirtina būtinybės šioje byloje taikyti pareiškėjų prašomas reikalavimo užtikrinimo
priemones. Šiuo atveju pareiškėjų nurodoma tikimybė, jog dėl galiojančių ginčijamų aktų ateityje galbūt kils
nauji teisminiai ginčai, taip pat nesudarė pagrindo taikyti nurodytas reikalavimo užtikrinimo priemones.
Ginčijamo durpyno įrengimo ir jo eksploatavimo veiksmus bus galima atlikti tik po to, jeigu bus
priimti kiti sprendimai, t. y. tik patvirtinus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
ir gavus gamtos išteklių naudojimo leidimą. Šioje byloje nėra ginčijami durpynui įrengti ir eksploatuoti būtini
aktai, o pareiškėjai prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones grindė tuo, jog būtent dėl šių
veiksmų atlikimo galbūt bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala gamtai ir
visuomenei.
Teisėjų kolegijos vertinimu, nei pareiškėjų argumentai, nei byloje esantys duomenys nagrinėjamu
atveju nepagrindė būtinybės šiame bylos nagrinėjimo etape taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones
atsižvelgiant į viešąjį interesą.
2016 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-939-520/2016
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01223-2016-0
Procesinio sprendimo kategorija 67
Prieiga internete
Dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nagrinėjimo termino
Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas atskirajame skunde nurodo ir tai, kad priimant pirmosios instancijos
teismo nutartį buvo padarytas proceso teisės normų pažeidimas. Pareiškėjas mano, jog teismas pateikto
2016 m. rugsėjo 1 d. patikslinto skundo su prašymu dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo laiku
neišnagrinėjo.
ABTĮ 70 straipsnio 4 dalis numato, kad prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo teisėjas arba teismas
išnagrinėja ne vėliau kaip per tris darbo dienas po jo gavimo, atsakovui ir kitiems proceso dalyviams apie tai
nepranešant. Jeigu toks prašymas paduodamas kartu su skundu (prašymu, pareiškimu), jis išnagrinėjamas
ne vėliau kaip per tris darbo dienas po skundo (prašymo, pareiškimo) priėmimo. Pirmosios instancijos
teismas priėmė 2016 m. rugpjūčio 23 d. nutartį, kuria buvo nustatytas terminas skundo trūkumams
pašalinti. Pareiškėjui pašalinus trūkumus, pirmosios instancijos teismas 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartimi
pareiškėjo skundą priėmė. Pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pirmosios
instancijos teismas išsprendė 2016 m. rugsėjo 14 d. nutartimi, t. y. nepažeidžiant įstatyme nustatyto
termino.
Teisėjų kolegija dėl pateikto pareiškėjo atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos
teismas nesirėmė proceso šalių paaiškinimais, visapusišku ir išsamiu įrodymų įvertinimu, kuris būtų
pagrįstas objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, neapklausė liudytojų, proceso dalyvių,
neišnagrinėjo atsakovo pateikto atsiliepimo, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, pažymėjo, kad,
sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama, bet yra
sprendžiamas klausimas dėl laikinosios apsaugos į teismą besikreipiančiam asmeniui taikymo. Pažymėta,
kad pareiškėjo argumentai, jog teismas, netenkindamas prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių,
užkerta kelią tolimesnei bylos eigai, yra nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas priėmė pareiškėjo skundą
dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, todėl galimas pareiškėjo teisių pažeidimas bus sprendžiamas
nagrinėjant bylą iš esmės.
Pareiškėjas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybės savo prašyme ir atskirajame
skunde nepagrindė jokiais teisiškai reikšmingais argumentais, faktiniais duomenimis (įrodymais), o prašymą
grindė tik tikimybe, jog gali būti, kad atsakovas priims netinkamus sprendimus kitų asmenų atžvilgiu, kurie
bus nepagrįsti ir neobjektyvūs ir kurie gali būti pagrindas būsimai žalai atsirasti. Tačiau tokie motyvai, kuriais
grindžia prašymą užtikrinti reikalavimą, atsižvelgiant į pareiškėjo iškeltą ginčą, nėra reikšmingi, nes
reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra siejamas su pareiškėjo teisėmis ir galimu jų pažeidimu. Be
to, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodomi argumentai dėl būtinybės taikyti reikalavimo
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užtikrinimo priemonę nukreipti į ateitį ir grindžiami prielaidomis, todėl negali būti pakankamu pagrindu
imtis priemonių reikalavimui užtikrinti.
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, pareiškėjo prašymas pripažintas nepagrįstu.
2016 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-943-556/2016
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01644-2016-8
Procesinio sprendimo kategorija 67
Prieiga internete
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