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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Gerbiamieji,
2011 m. sausio 1 d. suėjo lygiai dešimt metų, kai veikia Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas. Įsteigus šį teismą buvo užbaigtas nepriklausomos
administracinių teismų sistemos formavimas, žengtas esminis žingsnis įgyvendinant
konstitucinę nuostatą, kad valdžios įstaigos turi tarnauti žmonėms, sustiprinta
viešosios administracijos kontrolė.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo misija – saugoti žmonių teises
ir laisves nuo neteisėtų viešosios valdžios veiksmų, užtikrinant žmonėms teisingą,
greitą ir objektyvų teismo procesą. Taigi esame savotišku tarpininku tarp žmogaus
ir valstybės. Suprasdami savo ypatingą paskirtį ir kartu suvokdami save kaip vieną
konstitucinės demokratijos elementų ir garantų, savo praktikoje ypač daug dėmesio
skiriame teisinės sistemos normatyviniam vientisumui išlaikyti: analizuojame ir
atsižvelgiame į Konstitucinio Teismo nubrėžtas konstitucingumo gaires, gindami
žmogaus teises nuolat vadovaujamės Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo suformuotais teisių gynimo standartais.
Vis tik vertindamas šių dienų aktualijas ir nuolat didėjantį teismo darbo
krūvį, aiškiai matau, kad santykiuose su valdžios institucijomis žmonės jaučiasi
itin pažeidžiami, o jų poreikis ginti savo teises kasdien didėja. Todėl, net ir trūkstant
lėšų bei padidėjus darbo krūviui, naudojame visas įmanomas vadybines galimybes
ir intensyviai taikome bei kuriame naujus metodus ir priemones, siekdami, kad
Konstitucijos saugomos vertybės būtų ne tik lozungai, bet ir realiai atspindėtų
administracinių teismų praktikoje.
Apžvelgdamas praėjusius metus, drįstu teigti, kad Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui pavyko nuosekliai žengti kokybiško teisingumo vykdymo,
teismo atvirumo ir skaidrumo didinimo keliu.
Žvelgdamas į ateitį, noriu patikinti, kad, teismas, veikdamas jam priskirtos
kompetencijos ribose, kiekvieną dieną ir toliau principingai sieks pagrindinio
tikslo – efektyviai ginti žmogaus teises ir laisves, užtikrinant realų, o ne formalų
teisės viešpatavimą, konstitucinės demokratijos institutų apsaugą bei operatyvų
ir aukščiausius tarptautinius kokybės ir skaidrumo reikalavimus atitinkantį
administracinių bylų nagrinėjimą.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas
Ričardas Piličiauskas
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
kaip aukščiausios instancijos teismas
Lietuvos administracinių teismų sistemą sudaro Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas ir penki apygardų administraciniai teismai (Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio). Vyriausiasis administracinis teismas,
kaip aukščiausioji teisminė instancija administracinėse bylose, nagrinėdamas
bylas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant
įstatymus bei kitus teisės aktus. Gyventojai, viešąjį interesą ginantys ir kiti
asmenys, gindamiesi nuo neteisėtų valdžios institucijų (pareigūnų) veiksmų,
paprastai pirmiausia kreipiasi į pirmosios instancijos teismus, o jų sprendimus
apeliacine tvarka skundžia Vyriausiajam administraciniam teismui, kurio
sprendimai ir nutartys administracinėse bylose yra galutiniai ir neskundžiami.
Teismai

Asmenys,
skundžiantys
Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimus

Viešojo administravimo
subjektai

Seimo nariai

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Administraciniai teismai
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio apygardų administraciniai teismai

Viešąjį interesą
ginantys asmenys

Seimo kontrolieriai
ir kiti kontrolę
vykdantys asmenys

Juridiniai
asmenys

Gyventojai

Tačiau įstatymuose konkrečiai įvardytais atvejais tam tikri subjektai
gali kreiptis tiesiogiai į Vyriausiąjį administracinį teismą. Pavyzdžiui, su
pareiškimais ir prašymais ištirti norminio administracinio akto teisėtumą
tiesiogiai į Vyriausiąjį administracinį teismą gali kreiptis Lietuvos Respublikos
Seimo nariai, teismai, Seimo kontrolieriai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriai,
Valstybės kontrolės pareigūnai, prokurorai. Be to, administraciniams teismams
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įstatymais yra priskirta bylų dėl rinkimų ar referendumo įstatymų pažeidimo
nagrinėjimo kompetencija, o Respublikos Prezidento, Seimo rinkimų įstatyme,
Referendumo įstatyme bei Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme numatyti
asmenys skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų turi paduoti
tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Tokiais atvejais
teismas sprendimus priima kaip vienintelės ir galutinės instancijos teismas.
Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas
2010 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas glaudžiai
bendradarbiavo su Lietuvos mokslo institucijomis, studentais bei moksleiviais.
Teismas pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto
bei Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakultetais (tokį
susitarimą teismas taip pat yra pasirašęs su Vilniaus universiteto Teisės
fakultetu). Siekiant didinti jaunimo susidomėjimą žmogaus teisėmis gabiausi
studentai buvo apdovanoti specialiais teismo prizais už geriausius mokslo
darbus viešosios teisės srityje. Teismo pirmininkas skaitė paskaitas vaikams ir
moksleiviams apie demokratines vertybes ir žmogaus teises, teisėjo profesiją bei
naujausių informacinių technologijų taikymą ir reikšmę modernioje teisinėje
visuomenėje. Vilniaus Sausio 13-osios vidurinės mokyklos vienuoliktokai ir
dvyliktokai dalyvavo Vyriausiajame administraciniame teisme organizuotame
renginyje „Ką aš žinau apie teismus, teisėjus ir Konstituciją“.
2010 – aisiais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir jo teisėjai
pasiekė svarbių tarptautinių laimėjimų: Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas kartu su Prancūzijos Valstybės Taryba laimėjo tarptautinį konkursą
vykdyti Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje „Ukrainos administracinių
teismų efektyvumo ir valdymo gebėjimų stiprinimas“. Tokie tarptautinio
konkurso rezultatai rodo pasitikėjimą ne tik Vyriausiuoju administraciniu
teismu, bet ir visa Lietuvos teismų sistema.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir jo teisėjai 2010 m. aktyviai
dalyvavo tarptautinių teisėjų ir teismų organizacijų veikloje, tarp svarbiausių iš jų
paminėtini Europos Sąjungos Valstybių Tarybų ir Aukščiausiųjų Administracinių
Jurisdikcijų asociacija, Tarptautinė Aukščiausiųjų administracinių jurisdikcijų
asociacija, Europos teisėjų asociacija, Tarptautinė teisėjų asociacija ir Tarptautinė
Mokesčių teisės teisėjų asociacija.
Tęsiant bendradarbiavimą su Europos Žmogaus Teisių Teismu ir Europos
Sąjungos Teisingumo Teismu, 2010 m. Lietuvos vyriausiajame administraciniame
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teisme lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja dr. Danutė Jočienė,
Austrijos teisėja Europos Žmogaus Teisių Teisme dr. Elisabeth Steiner, Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas, akademikas, habil. dr. Pranas Kūris bei
Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjas prof. Vilenas Vadapalas.
Nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo metu įgytos žinios, ryšiai
ir patirtis leidžia Vyriausiajam administraciniam teismui ne tik perimti geriausią
Europos Sąjungos ir pasaulio praktiką, bet ir skleisti informaciją bei populiarinti
pažangiausias Lietuvos teisės mokslo ir praktikos idėjas už Lietuvos ribų.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sudėtis ir struktūra
2010 m. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dirbo 16 teisėjų.
Trečdalis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų turi socialinių
mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnį.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjams jų funkcijas
įgyvendinti padeda teismo teisinis ir administracinis personalas. 2010 m.
pabaigoje teisme iš viso dirbo 64 darbuotojai: 55 valstybės tarnautojai ir 9
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Vyriausiojo administracinio teismo
teisinis personalas – tai teismo pirmininko patarėjai ir padėjėjai, teisėjų padėjėjai,
Teisinės analizės ir informacijos departamento konsultantai bei specialistai.
Teisinį personalą 2010 metų pabaigoje sudarė 36 darbuotojai. Visi teisinio
personalo karjeros valstybės tarnautojai turi teisės magistro laipsnius, iš jų du –
taip pat ir socialinių mokslų srities (teisės krypties) daktaro laipsnį, šeši teisinio
personalo darbuotojai šiuo metu studijuoja teisės krypties doktorantūroje.
Vyriausiojo administracinio teismo personalą sudaro 75 proc. moterų ir
25 proc. vyrų. Vidutinis darbuotojų amžius – 32 metai.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2010 metų praktikos apžvalga
Prieš supažindindami su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2010 metų praktikos apžvalga, jos autoriai nori atkreipti skaitytojų dėmesį, kad
teisinis reguliavimas administracinės teisės srityje yra dinamiškas, teisės aktai
nuolat keičiami. Todėl šioje apžvalgoje yra nutarčių, kuriose buvo cituojamos
ir analizuojamos šiuo metu jau nebegaliojančios teisės normos. Tai visiškai
nesumenkina šių nutarčių ir teismo darbo reikšmės bei vertės. Tačiau skaitytojas,
remdamasis tam tikru sprendimu, turėtų nepamiršti, kad teismo pateiktas
aiškinimas gali ir turi būti suprantamas bei interpretuojamas tik konkrečios bylos
ir joje taikytų teisės normų kontekste.
1.1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
Itin reikšmingą Vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos
dalį sudaro procesiniai sprendimai dėl centrinių valstybinio administravimo
subjektų bei teritorinių ir savivaldybių administravimo subjektų priimamų
norminių administracinių aktų teisėtumo. Tai bene pačios sudėtingiausios
bylos, kuriose priimami sprendimai gali būti reikšmingi daugeliui asmenų.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalį, norminis
administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti
taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio
teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo
neteisėtu. 2010 metais Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo dvigubai
daugiau šios kategorijos bylų nei 2009 metais.
Šioje Vyriausiojo administracinio teismo praktikos srityje paminėtina
administracinė byla Nr. I444 – 6/2010, kurioje išplėstinė teisėjų kolegija, be
kita ko, tyrė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (2005 m. spalio
7 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-350 redakcija) (toliau
– ir Taisyklės) 47 punkto 1 sakinio atitiktį Elektros energetikos įstatymo 20
straipsnio 2 punktui ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai privalo
leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus,
patekti į privačią valdą (asmeninės nuosavybės teise priklausančius statinius bei
žemės teritoriją) (toliau – vartotojo patalpas ir teritoriją) ir matuoti naudojamą
8
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elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus,
prižiūrėti ir eksploatuoti buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje esančius
operatoriaus elektros įrenginius (transformatorines pastotes, elektros linijas,
elektros skydus ar pan.), įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos
prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų veikimą,
taip pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis. Elektros energetikos įstatymo
20 straipsnio, įtvirtinančio skirstomųjų tinklų operatoriaus teises, 2 punktas
nustatė, kad skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę gavus sutikimą patekti
į gamintojų, vartotojų teritorijas ir (ar) patalpas, įrengti, prižiūrėti ar keisti
elektros energijos apskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis.
Siekdama išsiaiškinti šios įstatyme įtvirtintos skirstomųjų tinklų
operatoriaus teisės prigimtį, išplėstinė teisėjų kolegija sistemiškai įvertino ir kitas
šio įstatymo nuostatas (19 straipsnio 1 dalį, 21 straipsnį, 30 straipsnio 1 dalį) bei
padarė išvadą, kad įstatyme yra įtvirtinta skirstomųjų tinklų operatoriaus pareiga
organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti elektros energijos apskaitą, taip pat
eksploatuoti ir prižiūrėti elektros energijos apskaitos įrenginius. Todėl akivaizdu,
jog šios pareigos vykdymo galimybei užtikrinti teisės aktuose (įstatyme) turi būti
numatytos ir tam tikros priemonės, kadangi negalima tokia situacija, kai asmeniui
nustatomos tam tikros pareigos, kartu nesudarant tinkamų sąlygų šias pareigas
vykdyti. Atsižvelgiant į tai, Vyriausiojo administracinio teismo sprendime buvo
pažymėta, kad Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punkte numatyta
skirstomųjų tinklų operatoriaus teisė gavus sutikimą patekti į gamintojų,
vartotojų teritorijas ir (ar) patalpas, įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos
apskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis nuosekliai išplaukia iš Elektros
energetikos įstatyme įtvirtintų skirstomųjų tinklų operatoriaus pareigų elektros
energijos apskaitos organizavimo bei apskaitos prietaisų priežiūros srityje. Kartu
buvo pastebėta, jog šio įstatymo 20 straipsnio 2 punkto nuostatoje yra įtvirtinta
ne tik pati skirstomųjų tinklų operatoriaus teisė patekti į vartotojų teritorijas ir
(ar) patalpas, tačiau nustatyta ir tokios teisės įgyvendinimo prielaida, o būtent –
teisė patekti į teritorijas ir (ar) patalpas tik gavus sutikimą. Kartu išplėstinė teisėjų
kolegija pastebėjo, jog pagal Elektros energetikos įstatymo 47 straipsnio 3 dalį
skirstomųjų tinklų operatorius, iš anksto įspėjęs ir nurodęs nutraukimo terminą,
gali nutraukti elektros energijos persiuntimą tiems vartotojams, kurie nesutinka
įleisti skirstomųjų tinklų operatoriaus į vartotojo teritorijas ir (ar) patalpas
įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisų ar nustatyti jų
rodmenų. Taigi Elektros energetikos įstatyme įtvirtintas toks įstatymų leidėjo
pasirinktas skirstomųjų tinklų operatoriaus pareigų elektros energijos apskaitos
srityje vykdymo tais atvejais, kai tam būtina pateikti į vartotojų teritorijas ir
9
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(ar) patalpas, modelis, pagal kurį vartotojas turi galimybę išreikšti savo valią ir
sutikti ar nesutikti įleisti skirstomųjų tinklų operatorių (jo darbuotojus) į savo
teritoriją ir (ar) patalpas, kita vertus, numatant skirstomųjų tinklų operatoriaus
galimybės vykdyti įstatyme jam nustatytas pareigas elektros energijos apskaitos
srityje užtikrinimo priemonę – teisę skirstomųjų tinklų operatoriui nutraukti
elektros energijos persiuntimą tiems vartotojams, kurie išreiškia nesutikimą
įleisti operatoriaus į savo teritorijas ir (ar) patalpas nurodytiems veiksmams
atlikti.
Vertindama Taisyklių 47 punkte įtvirtintą reglamentavimą ginčijama
apimtimi, išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog šioje nuostatoje
yra nustatyta buitinio vartotojo pareiga leisti operatoriaus darbuotojams,
pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti į vartotojo patalpas ar teritoriją
atlikti veiksmus, kurių sąrašas nesutampa su veiksmais, teisę kuriuos atlikti
vartotojo teritorijoje ir (ar) patalpose reglamentuoja Elektros energetikos
įstatymo 20 straipsnio 2 punktas. Todėl pirmiausia buvo pasisakyta dėl Taisyklių
47 punkto ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti
operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti
į vartotojų patalpas ar teritoriją įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros
apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų
veikimą, taip pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis.
Atsižvelgdama į įstatymų viršenybės poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu
principą, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog poįstatyminiame teisės akte nustatytas
teisinis reglamentavimas turi būti grindžiamas teisiniu reglamentavimu, įtvirtintu
įstatymuose, ir gali jį tik detalizuoti, tačiau negali būti sukuriamos naujos bendro
pobūdžio normos, konkuruojančios su įstatymo normomis. Todėl sprendime
buvo pažymėta, jog Taisyklių 47 punkte ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai
vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius
pažymėjimus, patekti į vartotojų patalpas ar teritoriją įrengti, keisti, prižiūrėti
ir tikrinti elektros apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus,
jų plombas, jų veikimą, taip pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis, t. y.
numatyta buitinių vartotojų pareiga įleisti operatorių į savo patalpas ar teritoriją
nurodytiems veiksmams atlikti, yra įtvirtinta nauja bendro pobūdžio teisės
norma, kuri nėra grindžiama įstatymu ir konkuruoja su Elektros energetikos
įstatyme numatytu teisiniu reglamentavimu, pagal kurį vartotojas turi teisę
išreikšti savo valią ir sutikti ar nesutikti įleisti skirstomųjų tinklų operatorių (jo
darbuotojus) į savo teritoriją ir (ar) patalpas. Be to, Taisyklių, t. y. poįstatyminio
teisės akto ginčijamoje nuostatoje nurodyta apimtimi yra įtvirtintas toks teisinis
reguliavimas, kai nustatant tam tikrą įpareigojimą buitiniam vartotojui yra
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įsiterpiama į asmens konstitucinės teisės – teisės į žmogaus būsto neliečiamumą,
o kartu tam tikrais aspektais ir nuosavybės bei privataus gyvenimo neliečiamumą
– įgyvendinimą. Konstitucijos 28 straipsnis nustato, kad įgyvendindamas
savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.
Taigi Konstitucijoje įtvirtintos teisės bei laisvės nėra absoliučios ir jų ribojimai
yra galimi, o tam tikrais atvejais – ir objektyviai būtini. Tačiau Konstitucinis
Teismas yra pabrėžęs, jog pagal Konstituciją riboti asmens teises ir laisves
galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini
demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves
ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus;
ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; yra laikomasi
konstitucinio proporcingumo principo (Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės
31 d. nutarimas, 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas). Pagal Konstituciją su žmogaus
teisių ir laisvių turinio apibrėžimu, jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu
susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu ir tada, kai Konstitucija
nereikalauja, kad tam tikri su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susiję santykiai
būtų reguliuojami įstatymais. Juos galima reguliuoti ir poįstatyminiais teisės
aktais (inter alia žmogaus teisių įgyvendinimo procesinius (procedūrinius)
santykius ir pan.), bet jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais
negalima nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų, riboti teisės apimties;
poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti ir tokio su žmogaus teisėmis,
jų įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su
nustatytuoju įstatyme (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimas).
Taigi Taisyklių 47 punkte nustačius naują bendro pobūdžio normą ir tokiu būdu
poįstatyminiame teisės akte įtvirtinus teisinį reglamentavimą, kuris galėtų būti
nustatytas tik įstatyme, buvo pažeisti iš konstitucinio teisinės valstybės principo
bei kitų konstitucinių imperatyvų kylantys reikalavimai teisėkūros subjektams.
Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatavo, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu
Nr. 4- 350 patvirtintų Taisyklių 47 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, jog
buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems
tarnybinius pažymėjimus, patekti į vartotojų patalpas ar teritoriją įrengti, keisti,
prižiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos
elementus, jų plombas, jų veikimą, taip pat nustatyti apskaitos prietaisų
rodmenis, prieštaravo Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktui.
Vertindama Taisyklių 47 punktą ta apimtimi, kuria nustatyta buitinių
vartotojų pareiga leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius
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pažymėjimus, patekti į vartotojo patalpas ar teritoriją matuoti naudojamą
elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus,
prižiūrėti ir eksploatuoti buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje esančius
operatoriaus elektros įrenginius (transformatorines pastotes, elektros linijas,
elektros skydus ar pan.), išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog Elektros
energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktas skirtas apibrėžti skirstomųjų
tinklų operatoriaus teisę atlikti veiksmus tik elektros energijos apskaitos srityje
– įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisus ar nustatyti
jų rodmenis, ir ši nuostata jokiais aspektais nereglamentuoja santykių, susijusių
su skirstomųjų tinklų operatoriaus teise, o kartu ir pareiga, kylančia iš teisės
aktų bei sutarties, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti
kitus elektros energijos parametrus, prižiūrėti ir eksploatuoti vartotojų (taip
pat ir buitinių vartotojų) patalpose ar teritorijoje esančius operatoriaus elektros
įrenginius (transformatorines pastotes, elektros linijas, elektros skydus ar pan.).
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog minėtu aspektu Taisyklių
47 punkto nuostata neprieštaravo Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 2
punktui.
[2010 m. liepos 14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje
byloje Nr. I444 – 6/2010. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Kitoje administracinėje byloje Nr. I444 – 8/2010 Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija tyrė, ar Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285 „Dėl
darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių patvirtinimo“
patvirtintų Darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių
(toliau – ir Taisyklės) 3.2 punktas (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006
m. kovo 28 d. įsakymo Nr. A1-89 redakcija) neprieštaravo Lietuvos Respublikos
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (2004 m. gegužės 11 d. įstatymo
Nr. IX-2228 redakcija) (toliau – ir Įstatymas) 29 straipsniui, nustačiusiam, jog
šis Įstatymas ir kiti teisės aktai, susiję su šiuo Įstatymu ir jo įgyvendinimu, neturi
pabloginti asmenų, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo tvarka buvo nustatytas
invalidumas, materialinės ir socialinės padėties. Taisyklių 3.2 punktas nustatė
kaip atitinkama iki 2004 m. gegužės 11 d. redakcijos Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo įsigaliojimo (2005 m. liepos 1 d.) asmeniui neterminuotai
nustatyta invalidumo grupė prilyginama darbingumo lygiui.
Vilniaus apygardos administraciniam teismui abejonės dėl Taisyklių 3.2
punkto nuostatos teisėtumo kilo nagrinėjant individualią administracinę bylą,
iš kurios aplinkybių buvo matyti, jog asmeniui, kuriam iki Neįgaliųjų socialinės
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integracijos įstatymo įsigaliojimo (2005 m. liepos 1 d.) buvo neterminuotai
nustatyta II invalidumo grupė ir jis buvo pripažintas nedarbingas, minėto
Taisyklių 3.2 punkto pagrindu buvo nustatytas darbingumo lygis – 35
procentai, t. y. asmuo buvo pripažintas iš dalies darbingu Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo ir šių Taisyklių taikymo prasme. Tai, kaip teigė pareiškėjas,
gali būti suprantama kaip asmens padėties pabloginimas, nes asmeniui kilo
neigiamos pasekmės – jis neteko nedarbingo asmens socialinio statuso ir
bet kokios teisės aktais suteiktos ar ateityje suteikiamos lengvatos, skirtos
nedarbingiems asmenims, jam negalėtų būti taikomos, todėl minėta nuostata,
pareiškėjo nuomone, prieštaravo Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 29
straipsniui.
Spręsdama šį klausimą teisėjų kolegija pirmiausia aiškinosi, koks
invalidumo nustatymo modelis egzistavo iki 2005 m. liepos 1 d., kai įsigaliojo
nauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo redakcija, iš esmės pertvarkiusi
iki tol egzistavusią invalidų socialinės integracijos sistemą, inter alia kaip buvo
reglamentuojamas nedarbingumo nustatymas bei koks darbingumo lygio
nustatymo modelis buvo įtvirtintas 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame naujos
redakcijos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.
Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi
pasikeitusio neįgaliųjų (invalidų) socialinės integracijos modelio reguliavimą
įstatyme, nurodė, jog darbingumo samprata iki 2004 m. gegužės 11 d.
redakcijos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įsigaliojimo 2005 m.
liepos 1 d., įtvirtinta Ilgalaikio ir pastovaus darbingumo netekimo (invalidumo)
nustatymo tvarkoje, ir darbingumo samprata, pateikta Įstatyme, skiriasi, todėl
vienareikšmiškai teigtina, jog terminas „darbingumo mastas“, vartotas Invalidų
socialinės integracijos įstatyme (1998 m. spalio 22 d. įstatymo Nr. VIII-904
redakcija su vėlesniais pakeitimais bei papildymais iki 2004 m. gegužės 11 d.
įstatymo Nr. IX-2228), ir terminas „darbingumo lygis“, vartojamas Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatyme (2004 gegužės 11 d. įstatymo Nr. IX-2228
redakcija) nėra tapatūs, atitinkamai negalima teigti, jog nedarbingo asmens
samprata, įtvirtinta iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusiuose teisės aktuose, atitinka
2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme
(2004 m. gegužės 11 d. įstatymo Nr. IX-2228 redakcija) įtvirtintą nedarbingo
asmens sampratą. Dėl to vien tik aplinkybė, jog asmuo iki 2005 m. liepos 1 d.
buvo pripažintas nedarbingu, nėra pakankamas pagrindas išvadai, jog asmuo ir
po minėtos reformos įvykdymo, t. y. nuo invalidumo grupių nustatymo perėjus
prie darbingumo lygio nustatymo, turi (gali) būti pripažintas nedarbingu,
kadangi, kaip minėta, iš esmės buvo pakeista nedarbingumo samprata bei
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turinys. Atitinkamai vien tik aplinkybė, jog iki 2005 m. liepos 1 d. nedarbingu
pripažintas asmuo dėl pasikeitusio neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos
teisinio reglamentavimo, taip pat ir dėl ginčijamos Taisyklių 3.2 punkto nuostatos
taikymo, šiuo metu yra pripažįstamas iš dalies darbingu Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo, Taisyklių bei kitų teisės aktų, susijusių su Įstatymu ir
jo įgyvendinimu, taikymo prasme, pati savaime nėra pakankama konstatuoti,
jog buvo iš esmės pakeista (pabloginta) šio asmens, kaip neįgalaus asmens,
teisinė padėtis (teisinis statusas). Nagrinėjamo klausimo aspektu, atsižvelgus į
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 29 straipsnio turinį, esmine aplinkybe
laikytina tai, ar dėl tokio Taisyklių 3.2 punkte įtvirtinto reglamentavimo, pagal
kurį darbingumo lygis buvo nustatomas pagal invalidumo pažymėjimus – juose
nustatytą invalidumo grupę, t. y. konkrečiu nagrinėjamu atveju II invalidumo
grupę prilyginus 35 procentams darbingumo (asmuo laikomas iš dalies darbingu)
ir neatsižvelgiant į tai, jog asmuo iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažintas
nedarbingu, pablogėja tokio asmens materialinė ir socialinė padėtis.
Invalidų socialinės integracijos įstatyme (1998 m. spalio 22 d. įstatymo
Nr. VIII-904 redakcija su vėlesniais pakeitimais, galiojusi iki 2005 m. liepos 1
d.) nebuvo įtvirtinta darbingumo (nedarbingumo) samprata, taip pat nebuvo
aiškiai apibrėžta nedarbingumo pripažinimo teisinė reikšmė teisių, materialinių
ir socialinių garantijų bei lengvatų suteikimo aspektu. Tuo tarpu sistemiškai
vertinant iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos Invalidų socialinės
integracijos įstatymo nuostatas, inter alia ir šio įstatymo 6 straipsnį, nustačiusį,
jog invalido pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis invalidumą ir
suteikiantis galimybę jo savininkui naudotis šiame įstatyme, kituose įstatymuose
ir poįstatyminiuose aktuose įtvirtintomis teisėmis, socialinėmis garantijomis ir
lengvatomis, taip pat atsižvelgiant ir į kituose įstatymuose bei poįstatyminiuose
teisės aktuose įtvirtintą reguliavimą, akivaizdu, jog konkrečias teises, materialines
ir socialines garantijas bei jų apimtį invalidams apsprendė jiems nustatyta
konkreti invalidumo grupė, o ne nedarbingumo pripažinimas.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog pareiškėjas, pagrįsdamas savo
abejonę dėl ginčijamos Taisyklių nuostatos atitikties Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo 29 straipsniui nurodė, jog konkrečiu atveju asmeniui dėl
tokio reguliavimo kilo neigiamos pasekmės – kadangi asmuo buvo pripažintas
iš dalies darbingu, jam buvo atsisakyta suteikti antrinę teisinę pagalbą
kaip nedarbingam asmeniui. Todėl teisėjų kolegija vertino ir šį pareiškėjo
argumentą.
Atsižvelgdama į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
pokyčius, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog iki 2005 m. liepos 1 d. įstatymuose
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nebuvo įtvirtinta nedarbingais pagal iki 2005 m. liepos 1 d. buvusią tvarką
pripažintų asmenų teisė gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į turtą ir
pajamas – tokia teisė buvo įtvirtinta I grupės invalidams (nuo 2005 m. gegužės 1
d. iki 2005 m. liepos 1 d.). Tuo tarpu naujos redakcijos Valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio 5 punkto nuostata, jog teisę gauti
antrinę teisinę pagalbą turi ir asmenys, pripažinti nedarbingais, įsigaliojo nuo
2005 m. liepos 1 d., taip pat ir šio įstatymo 13 straipsnis 6 dalis, numačiusi,
jog nedarbingais pripažintų asmenų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodo
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos išduotas dokumentas, patvirtinantis nustatytą asmeniui neįgalumo
arba darbingumo lygį, įsigaliojo, kaip minėta, nuo 2005 m. liepos 1 d., kas leidžia
vienareikšmiškai teigti, jog teisė gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į
turtą ir pajamas, garantuojama nedarbingiems asmenims, tokiais pripažintiems
pagal nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojusį teisinį reglamentavimą. Taigi išplėstinė
teisėjų kolegija sprendė, jog nėra jokio pagrindo teigti, kad iki 2005 m. liepos
1 d. nedarbingais pripažintų asmenų, dėl šioje norminėje byloje ginčijamos
Taisyklių 3.2 punkto nuostatos taikymo nuo 2005 m. liepos 1 d. pripažintų iš
dalies darbingais, padėtis pablogėjo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
teikimo srityje.
Atsižvelgdama į tai, jog, kaip minėta, iki 2005 m. liepos 1 d. neįgaliųjų
(invalidų) teisę gauti materialines bei socialines garantijas lėmė jiems nustatyta
invalidumo grupė, o ne jiems pripažintas nedarbingumas, išplėstinė teisėjų
kolegija konstatavo, jog Darbingumo nustatymo pereinamuoju laikotarpiu
taisyklių 3.2 punkte pasirinkus tokį reguliavimą, pagal kurį, remiantis iki 2005
m. liepos 1 d. išduotais invalidumo pažymėjimais, asmenų turėta II invalidumo
grupė buvo prilyginama 35 procentų darbingumo lygiui (asmuo laikomas
iš dalies darbingu), asmenų, kuriems pagal iki 2005 m. liepos 1 d. galiojusią
tvarką neterminuotai buvo nustatyta II invalidumo grupė ir jie buvo pripažinti
nedarbingais, materialinė bei socialinė padėtis nebuvo pabloginta. Šiuo aspektu
taip pat buvo pastebėta, kad dėl iš esmės pasikeitusio teisinio reguliavimo
nedarbingumo sąvoka gali turėti nevienodą reikšmę skirtingų teisės aktų
(atitinkamai ir materialinių bei socialinių garantijų) taikymo požiūriu. Todėl
vien tik nedarbingumo sąvokos atitinkamuose teisės aktuose, kurie galioja
šiuo metu, paminėjimas pats savaime nereiškia neįgaliojo teisinio statuso
pabloginimo (materialinių bei socialinių garantijų sumažinimo), kadangi teisės
nuostatų turinys atskleidžiamas jas aiškinant ne tik lingvistiniu, bet ir sisteminiu,
istoriniu, teleologiniu, bendrųjų teisės principų bei kitais metodais.
Priimtame sprendime konstatuota, jog Lietuvos Respublikos socialinės
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apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A1-285
patvirtintų Darbingumo lygio nustatymo pereinamuoju laikotarpiu taisyklių
3.2 punktas (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymo
Nr. A1-89 redakcija) neprieštarauja Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
29 straipsniui.
[2010 m. spalio 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. I444 – 8/2010. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Bylas dėl teritorinių ar savivaldybės administravimo subjektų priimtų
norminių administracinių aktų teisėtumo, kaip pirmosios instancijos
teismai, nagrinėja apygardų administraciniai teismai. Bylas pagal apeliacinius
skundus dėl tokiose bylose priimtų sprendimų nagrinėja Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas.
2010 m. gegužės 27 d. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. A882 – 617/2010, kurioje buvo
tiriama Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Vilniaus miesto
savivaldybės skolinimosi taisyklių tvirtinimo“ 1 punkto atitiktis Biudžeto
sandaros įstatymo (2003 m. gruodžio 23 d. įstatymo redakcija) 10 straipsnio
1 ir 2 dalims bei Viešojo administravimo įstatymo (2006 m. birželio 27 d.
įstatymo redakcija) 3 straipsnio 1 punktui. Pareiškėjo, Vyriausybės atstovo
nuomone, minėtos įstatymo nuostatos nenustatė savivaldybės tarybai teisės
tvirtinti savivaldybės skolinimosi taisykles. Tokia teisė, vadovaujantis Biudžeto
sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis, numatyta tik Lietuvos Respublikos
Vyriausybei.
Teisėjų kolegija nurodė, jog savivaldybių veiklos savarankiškumas
pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją suponuoja tai, kad
jeigu įstatymais savivaldybėms perduodamos valstybės funkcijos, taip pat
jeigu joms įstatymais arba kitais teisės aktais sukuriamos teisės ir pareigos
(nagrinėtu atveju pagal Biudžeto sandaros ir Vietos savivaldos įstatymus priimti
atitinkamus sprendimus dėl skolinimosi, garantijų dėl paskolų, naudojamų tik
investicijų projektams finansuoti, teikimo), vietos savivaldos institucijos įgyja
ir teisę numatyti, kaip šios teisės ir pareigos bus įgyvendinamos vietos valdymo
lygmenyje, pvz., nustatant atitinkamas vidaus administravimo procedūras,
tačiau tik tokia apimtimi, kuri neprieštarauja įstatymų ir poįstatyminių teisės
aktų nuostatoms, priimtoms atitinkamoje srityje. Nors ir ribota, savivaldybių
taryboms yra suteikta kompetencija skolinimosi srityje, todėl absoliutus
draudimas, kai atitinkama sritis tam tikra apimtimi jau yra reguliuojama centrinės
valdžios subjektų, priimti teisės aktus vietos valdžios lygmeniu srityje, kurioje
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įstatymų leidėjas yra suteikęs įgaliojimus veikti vietos valdžios institucijoms,
prieštarautų savivaldybių veiklos savarankiškumo bei efektyvumo principams.
Taigi teisėjų kolegija padarė išvadą, kad vien tik viešojo administravimo
subjekto priimtas sprendimas, kuriuo patvirtinamos skolinimosi taisyklės, pats
savaime nereiškia konkuruojančio teisinio reguliavimo nustatymo. Pažeidimas
gali būti konstatuojamas tik ištyrus atskirų taisyklių nuostatų atitiktį nustatytam
teisiniam reguliavimui nagrinėjamoje srityje. Nurodytų motyvų pagrindu
teisėjų kolegija konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo
„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių tvirtinimo“ 1 punktas
neprieštarauja Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui.
Byloje taip pat buvo ginčijamas tuo pačiu Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos sprendimu patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių
3.3 punktas, pagal kurį savivaldybė, turėdama savivaldybės kontrolieriaus
(savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) išvadą, savivaldybės tarybos sprendimu
gali suteikti garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų,
naudojamų investicijų projektams finansuoti, už vienkartinę nuo 1 iki 3 procentų
garantinę įmoką savivaldybei nuo paskolos sumos. Palyginus su Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintų
Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punktu, savivaldybės taryba byloje ginčyta
nuostata nustatė papildomą garantijų suteikimo sąlygą – garantinę įmoką.
Teisėjų kolegija šiuo klausimu pažymėjo, kad įstatymų leidėjo išreikšta valia, jog
savivaldybių tarybos priima sprendimus, susijusius su skolinimusi, nagrinėtu
atveju negali būti aiškinama plečiamai kaip reiškianti, kad savivaldybės taryba,
įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punkto,
Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalių bei Vyriausybės nutarimu
Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių nuostatas, yra įgaliota
veikti kaip teisėkūros subjektas ir turi teisę reguliuoti teisinių santykių, susijusių
su skolinimosi sąlygomis, esminius elementus. Kadangi nei Biudžeto sandaros
įstatymo, nei Vyriausybės nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi
taisyklių nuostatos nenumato savivaldybių tarybų teisės nustatyti vienkartines
garantines įmokas, inter alia jų dydžius už suteiktas garantijas, kaip tai buvo
padaryta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu (Vilniaus miesto
savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punktas), tokiu būdu buvo įsiterpta į sritį,
kuri turi būti reguliuojama arba tiesiogiai įstatymų leidėjo, arba Vyriausybės
nustatyta tvarka. Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, teisėjų kolegija pripažino,
jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Vilniaus miesto
savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos
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Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių
skolinimosi taisyklių 3.3 punktui.
[2010 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822 – 617/2010.
Procesinio sprendimo kategorijos 17.2; 35.2]
1.2. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių
Jau įprasta, kad, kaip ir kiekvienais metais, didelę dalį Vyriausiojo
administracinio teismo 2010 metais išnagrinėtų bylų sudarė mokestiniai ginčai
bei kiti ginčai, kylantys iš mokestinių teisinių santykių (mokesčių bylos). Šioje
srityje teismas ne tik sėkmingai rėmėsi ilgamete savo bei Europos Sąjungos
teisminių institucijų praktika, bet ir toliau ją plėtojo, priimdamas sprendimus
su reikšmingomis teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis.
Ginčai dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) bei PVM mokėtojų
teisės į šio mokesčio atskaitą realizavimo sudarė didžiausią dalį bylose, susijusiose
su netiesioginiais mokesčiais. Dėl pastarųjų klausimų paminėtina, jog 2010 metais
Vyriausiajame administraciniame teisme ne kartą buvo sprendžiamas ginčas
dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo pripažinti teisę į sumokėto PVM
atskaitą vien tuo pagrindu, jog faktiškai (ūkinės operacijos realumo mokesčių
administratorius neneigė) prekes (paslaugas) tiekė (teikė) ne mokesčių mokėtojo
turimoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas tiekėjas (teikėjas). Išnagrinėjęs
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktiką,
susijusią su teisės į PVM atskaitą realizavimu, tokią mokesčių administratoriaus
poziciją Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A556
– 610/2010 pripažino nepagrįsta. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad vien ta faktinė
aplinkybė, kad apmokestinamas prekių tiekimas ir (ar) paslaugų teikimas
įvyko ne tarp PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų ūkio subjektų, savaime dar
nepaneigia pirkėjo teisės į PVM atskaitą. Atsižvelgdamas į fiskalinio neutralumo,
proporcingumo principus, mokesčių administratorius tokiais atvejais (kai
siekiama paneigti teisę į PVM atskaitą, nustačius prekių (paslaugų) tiekimą
ne tarp tų subjektų, kurie atvaizduoti PVM sąskaitose faktūrose) turi įrodyti
asmens, pretenduojančio į PVM atskaitą, nesąžiningumą. Kadangi pastaroji
aplinkybė byloje nebuvo nustatinėjama (nors mokesčių mokėtojas teigė buvęs
sąžiningas bei rūpestingas), Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo,
kad mokesčių administratorius, siekdamas pagrįsti savo poziciją, turėjo įrodyti
priešingai arba to neatlikęs, pripažinti mokesčių mokėtojo teisę į PVM atskaitą.
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Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija, pažymėjusi, jog iškeltas mokestinis ginčas
turėtų būti papildomai analizuojamas ikiteisminėje jo stadijoje, bylą grąžino
centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo.
[2010 m. balandžio 6 d. sprendimas administracinėje byloje
556
Nr. A – 610/2010. Uždaroji akcinė bendrovė „Baltnera“ prieš Valstybinę mokesčių
inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorijos 9.3.5; 9.5]
Analogiškos pozicijos Vyriausiasis administracinis teismas laikėsi ir
administracinėje byloje Nr. A556 – 984/2010. Aplinkybę, jog mokesčių mokėtojo
sąžiningumo klausimą šiuo atveju bandė aptarti pirmosios instancijos teismas,
Vyriausiasis administracinis teismas vertino kaip bylos nagrinėjimo ribų
peržengimą. Kadangi mokesčių mokėtojo nesąžiningumo aspektas ikiteisminėje
stadijoje nebuvo nagrinėtas (tai aiškiai pripažino mokesčių administratorius tiek
savo sprendimuose, tiek apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu), teisėjų
kolegija pripažino, jog pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl šio
klausimo, pasielgė procesiškai netikėtai, užkirsdamas kelią mokesčių mokėtojui
apsiginti teikiant atitinkamus įrodymus. Be to, Vyriausiasis administracinis
teismas pažymėjo, kad būtent mokesčių administratoriaus, o ne teismo pareiga
yra pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias
sumas (Mokesčių administravimo įstatymo 67 str. 1 d.).
[2010 m. rugsėjo 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556 – 984/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „Aldaila“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorijos
9.2.1.1; 9.3.5]
PVM mokėtojo, siekiančio realizuoti teisę į PVM atskaitą, sąžiningumas
buvo akcentuotas ir administracinėje byloje Nr. A442 – 230/2010. Joje mokesčių
administratorius teisę į PVM atskaitą neigė remdamasis aplinkybe, jog mokesčių
mokėtojas, atlikdamas ūkines operacijas, buvo nesąžiningas, nes žinojo, kad
prekių pardavėjas nesumokės į biudžetą pardavimo PVM.
Teisėjų kolegija pažymėjo, jog jeigu mokesčių mokėtojas žino apie tai, kad jo
atliekamos ūkinės operacijos ar kitokia vykdoma veikla prisideda prie mokesčių
nemokėjimo, arba nors ir nežino, bet atsižvelgiant į teisiškai reikšmingas
aplinkybes turi galimybę žinoti, ir nepaisydamas to atlieka tokią ūkinę operaciją,
jis elgiasi nesąžiningai. Sąžiningumas yra bendrasis teisės principas, išreiškiantis
elgesio matą, atitinkantį protingumo ir teisingumo principų reikalavimus.
Sąžiningas subjektas yra toks, kuris veikia rūpestingai ir teisingai. Sąžiningumas
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reikalauja atidumo, rūpestingumo bei draudžia piktnaudžiauti teise. Mokesčių
mokėtojas, įsigydamas prekes ar paslaugas ir žinodamas ar turėdamas galimybę
žinoti, kad pardavėjas už tokia ūkine operacija sukurtą pridėtinę vertę nesumokės
PVM, elgiasi nesąžiningai, todėl toks mokesčių mokėtojas neįgyja teisės į PVM
atskaitą.
Byloje nustatyta, kad pas į PVM atskaitą pretenduojantį PVM
mokėtoją (pirkėją) ir prekių pardavėją dirbo tie patys giminystės ryšiais susiję
asmenys – pardavėjo direktoriumi dirbo pirkėjo direktoriaus tėvas, kuris taip
pat dirbo pardavėjo direktoriaus pavaduotoju. Tokias pačias pareigas pardavėjo
direktorius užėmė ir pas pirkėją. Pirkėjo ir pardavėjo apskaitą tvarkė tas pats
asmuo. Byloje buvo nustatyta, jog pardavėjas mokestinius metus baigė su
dideliais nuostoliais, ilgalaikio turto neturėjo, o turtiniai įsipareigojimai beveik
du kartus viršijo turėtą turtą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog šių
byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma patvirtino, kad pirkėjo atstovas,
sudarydamas sandorius su pardavėju turėjo galimybę žinoti, kad pastarasis
nesumokės PVM į biudžetą, todėl tai, jog pirkėjas, įsigydamas prekes turėjo
galimybę žinoti minėtas aplinkybes, yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad
jis elgėsi nesąžiningai ir, atsižvelgiant į tai, neįgijo teisės į PVM atskaitą.
[2010 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 – 230/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „Jujūra“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija
9.3.5]
Teisės į PVM atskaitą kontekste paminėtina ir 2010 m. kovo 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 593/2010, kurioje, be kita ko, buvo
sprendžiamas klausimas dėl mokesčių mokėtojo teisės į žaliavos pirkimo PVM
atskaitą, nustačius, kad alaus pusgaminis, kuriam sunaudotos įsigytos žaliavos,
buvo sunaikintas dėl panaikintos alaus gamybos licencijos.
Byloje nebuvo abejonių, kad alaus gamyboje naudojama žaliava, kurios
pirkimo PVM įtraukta į PVM atskaitą, buvo sunaikinta, t. y. kad žaliavos
nebuvo ir nebus panaudotos PVM neapmokestinamoje veikloje ar privatiems
poreikiams. Teisėjų kolegija nesutiko su mokesčių administratoriaus nuomone,
kad aplinkybė, jog alus faktiškai nebus pagamintas ir neįvyks faktinis prekių
tiekimas, panaikina teisę į atskaitą. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė,
jog Teisingumo Teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad net tada, kai numatyta
ekonominė veikla nesukelia apmokestinamųjų sandorių ir kai apmokestinamasis
asmuo negali panaudoti įgytų prekių bei paslaugų, teisė į atskaitą išlieka, jei
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nustatomas tiesioginis ir betarpiškas sumokėtų mokesčių ir ekonominės veiklos
ryšys, ir jei nėra nustatyta ketinimų sukčiauti arba piktnaudžiavimo padėtimi
atvejų (Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 3 d. prejudicinis sprendimas byloje
Fini H, C–32/03).
Kadangi byloje buvo nustatyta, jog aptariamas prekes PVM apmokestinamai
veiklai vykdyti mokesčių mokėtojas įsigijo ir panaudojo alaus pusgaminių
gamyboje iki licencijos gaminti alų panaikinimo, teisėjų kolegija pripažino, jog
vien aplinkybė, kad prekės buvo sunaikintos, nėra pagrindas teigti, kad teisė į
PVM atskaitą išnyko ar prekė prarado savo paskirtį PVM įstatymo 58 straipsnio
1 dalies prasme, ar gamybos sandoris tapo ne PVM objektu. Pripažinęs, kad
šioje byloje buvo nustatytas tiesioginis ir betarpiškas sumokėtų mokesčių ir
ekonominės veiklos ryšys, nenustatyta ketinimų sukčiauti arba piktnaudžiavimo
padėtimi, Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad PVM mokėtojas
neprarado teisės į atskaitą.
[2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 593/2010.
S. K. individuali įmonė „Senas malūnas“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorijos
9.3.5; 9.5]
Bylose, susijusiose su akcizais, Vyriausiajam administraciniam teismui
ne kartą teko spręsti klausimą dėl neteisėtai į apyvartą Lietuvos Respublikos
teritorijoje išleistų prekių (tabako gaminių, alkoholio ir alkoholinių gėrimų,
degalų) apmokestinimo šiuo mokesčiu. Plėtodamas savo praktiką šiais klausimais,
administracinėje byloje Nr. A556 – 1449/2010, Vyriausiasis administracinis teismas,
be kita ko, sprendė, ar asmeniui, kuris prisidėjo organizuojant neteisėtą
akcizu apmokestinamųjų produktų išleidimą į apyvartą Lietuvos Respublikos
teritorijoje, tačiau fiziškai šių produktų nelaikė, tenka pareiga sumokėti akcizą
ir su juo susijusias sumas. Byloje nustatyta, jog pastarasis asmuo, kartu su
kitu asmeniu nusprendė užsidirbti pinigų nusipirkdami cigaretes Baltarusijos
Respublikoje ir jas parduodami Lietuvoje. Tam, kad pasiekti šį tikslą, asmuo
atliko organizacinius veiksmus (per kitą asmenį sumokėjo savo dalį už cigaretes,
cigarečių gabenimui įgijo lengvąjį automobilį, susitarė dėl cigarečių kiekio, jų
pristatymo vietos, nurodė kitiems asmenims, iš kur cigaretes paimti, asmeniškai
tikrino ar kelyje, kuriuo turėjo būti vežamos cigaretės, nėra pareigūnų). Išvardintų
organizacinio pobūdžio veiksmų visuma, pasak Vyriausiojo administracinių
teismo teisėjų kolegijos, leido tvirtinti, kad nors šis asmuo fiziškai ir nelaikė
akcizais apmokestinamų prekių (cigarečių), tačiau jis visiškai disponavo šiomis
prekėmis per kitus asmenis, o tai reiškia – turėjo jas savo žinioje ir savo naudai.
21

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Mokesčių teisės prasme jis buvo turėtojas (laikytojas) akcizais apmokestinamų
prekių, dėl to jam ir kilo pareiga sumokėti akcizą bei su juo susijusias sumas.
[2010 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 1449/2010.
V. D. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 9.4.3]
Tiesioginių mokesčių srityje, kaip ir ankstesniais metais, dažniausiai buvo
nagrinėjami ginčai dėl gyventojų pajamų mokesčio. Šios kategorijos bylose yra
išskirtini Vyriausiojo administracinio teismo priimti sprendimai, kuriuose buvo
pasisakyta dėl asmens, kuris privalo sumokėti pastarąjį mokestį, kai pajamos
priskiriamos A klasės pajamoms, bet nustatomos Mokesčių administravimo
įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos mokesčius apskaičiuoti
taikant turinio viršenybės prieš formą principą. Šiuo klausimu paminėtina
administracinė byla Nr. A442 – 1398/2010, kurioje teisėjų kolegija pripažino, jog
konstatavus Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje numatytas
sąlygas (sudarius sandorį(-ius), kurio(-ių) vienintelis tikslas – mokestinės
naudos gavimas), Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnyje įtvirtinta
taisyklė, kad gyventojų pajamų mokestį nuo A klasei priskirtų pajamų sumoka
mokestį išskaičiuojantis asmuo, gali būti netaikoma. Priešingu atveju galėtų būti
pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningo mokesčių mokėjimo principai.
Taigi, kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas, kai nustatomos
Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos sąlygos dėl
mokestinės naudos (priešingos teisei) gavimo, nesumokėtas mokestis gali būti
tiesiogiai išieškotas iš asmens, gavusio tokią mokestinę naudą, t. y. netaikant
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio nuostatų.
[2010 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 – 1398/2010.
R. J. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorijos 9.1.3.1; 9.8.1]
Vyriausiajame administraciniame teisme taip pat gauta nemažai mokesčių
mokėtojų skundų dėl mokesčių administratoriaus bei jo pareigūnų veiksmų
atliekant ar vengiant atlikti teisės aktuose numatytas mokesčių administravimo
procedūras teisėtumo.
Įstatymų leidėjas yra numatęs galimybę mokesčių administratoriui ir
mokesčių mokėtojui sudaryti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų
dydžio, kai apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai
įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti, taip efektyviai užkertant kelią
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būsimiems mokestiniams ginčams ar nutraukiant jau vykstančius (Mokesčių
administravimo įstatymo 71 str. 1 d.). Vyriausiajam administraciniam teismui
2010 metais ne kartą teko nagrinėti mokesčių mokėtojų reikalavimus įpareigoti
mokesčių administratorių sudaryti minėtus susitarimus, pasisakyti dėl tokių
susitarimų sukeliamų teisinių pasekmių.
Administracinių teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog
mokesčių administratoriaus priimti individualūs administraciniai aktai privalo
atitikti inter alia Viešojo administravimo įstatyme tokiems aktams numatytus
reikalavimus. Tai, kad pastaruosius reikalavimus turi atitikti ir mokesčių
administratoriaus sprendimas atsisakyti sudaryti susitarimą dėl mokesčio ir su
juo susijusių sumų dydžio, iš esmės buvo pripažinta 2010 m. spalio 4 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. A438 – 1116/2010.
Šioje byloje nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas panaikino
mokesčių administratoriaus sprendimą atsisakyti sudaryti minėtą susitarimą,
motyvuodamas aplinkybe, jog jis neatitiko Viešojo administravimo įstatymo
8 straipsnio 2 dalyje nustatytų individualaus administracinio akto turinio
reikalavimų, nes nebuvo nurodyti ginčijamo sprendimo priėmimo faktinis bei
teisinis pagrindas.
Vertindamas tokio pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą,
Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, jog byloje nagrinėtus teisinius
santykius reglamentavo Mokesčių administravimo įstatymas, kurio 71 straipsnio
1 dalis nenustatė imperatyvios pareigos mokesčių administratoriui pasirašyti
susitarimą su mokesčio mokėtoju kiekvienu atveju, o tik suteikė teisę susitarti dėl
mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio. Teisiškai reikšminga bei pakankama
aplinkybė, kuri gali sudaryti prielaidas bei sąlygas pasirašyti arba nepasirašyti
minėtą susitarimą, yra konstatavimas faktinės aplinkybės, jog „nė viena iš šalių
neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti.“ Tačiau įrodymų
pakankamumas ar jų nepakankamumas yra vertinamojo pobūdžio ir gali būti
nulemtas kiekvieno individualaus atvejo, konkrečių aplinkybių bei kiekvienos iš
šalių subjektyvaus vertinimo. Todėl, kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, tais atvejais, kai mokesčio administratorius turi pagrįstą
pagrindą manyti bei teigti, kad mokestinei nepriemokai pagrįsti yra pakankamai
įrodymų, neatsiranda prielaidos bei sąlygos realizuoti Mokesčių administravimo
įstatymo 71 straipsnio nuostatas. Tai savo ruožtu lemia, kad tais atvejais, kai
mokesčių administratoriaus vertinimu, įrodymų mokestinei nepriemokai
pagrįsti pakanka ir šia aplinkybe jis grindžia savo atsisakymą sudaryti susitarimą
su mokesčių mokėtoju, yra įvykdomi Viešojo administravimo įstatymo 8
straipsnio reikalavimai.
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[2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438 – 1116/2010. A. R.
prieš Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Procesinio sprendimo kategorija
9.8.3]
Sudarydami minėtą susitarimą, inter alia atimantį teisę ginčyti mokesčių
dydžius, dėl kurių teisėtumo ir pagrįstumo buvo teiktas skundas teismui,
mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius išreiškia savo subjektyvią
poziciją atsisakyti nuo teisminio nagrinėjimo. Todėl administracinėje byloje
Nr. A438 – 37/2010 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo,
kad tokia minėtame susitarime išreikšta valia vertintina kaip skundo atsisakymas
Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punkto prasme.
[2010 m. gruodžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438 – 37/2010.
D. K. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorijos 9.1.3.1; 9.1.3.2; 9.1.4; 70.3]
2010 metais Vyriausiasis administracinis teismas toliau plėtojo savo
praktiką administracinėse bylose, susijusiose su mokesčių administratoriaus
atliekamu mokesčių mokėtojo mokestiniu patikrinimu. Administracinėje
byloje Nr. A575 – 1633/2010, nagrinėdamas mokesčių mokėtojo skundą dėl
vietos mokesčių administratoriaus sprendimo pratęsti mokestinio patikrinimo
terminą, Vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl šio patikrinimo
trukmės ribojimo, kai jis atliekamas mokesčių administratoriaus buveinėje.
Vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia nurodė, jog ginčo
teisiniams santykiams taikomos nacionalinės teisės normos neriboja mokestinio
patikrinimo, atliekamo mokesčių administratoriaus buveinėje, trukmės. Šiuo
atveju Mokesčių administravimo įstatymo 119 straipsnio 6 dalis mokesčių
administratoriui suteikia diskrecijos teisę pasirinkti mokestinio patikrinimo
trukmę, atsižvelgiant į imperatyvaus pobūdžio sąlygą – būtinybę užtikrinti,
kad mokestinis patikrinimas būtų atliktas per objektyviai įmanomą kuo
trumpesnį laikotarpį. Kaip pažymėjo teisėjų kolegija, tokia sąlyga iš esmės
reiškia, kad mokesčių administratoriaus teisė pasirinkti, ar pratęsti mokestinio
patikrinimo trukmę, nėra absoliuti, bet privalo būti realizuojama atsižvelgiant
į tokio patikrinimo trukmę sąlygojančius objektyvius faktorius, t. y. objektyvią
būtinybę (objektyvias priežastis) atlikti tam tikrus patikrinimo veiksmus (pvz.,
išreikalauti papildomus dokumentus, informaciją ir pan.). Kartu Vyriausiasis
administracinis teismas pabrėžė, jog teisinėje valstybėje negali susiklostyti tokia
situacija, kai mokestinis patikrinimas trunka neribotą laiką be pateisinamų
priežasčių mokesčių administratoriui nevykdant tiesiogiai mokesčių įstatymais
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jam priskirtų funkcijų. Mokesčių administratoriui nesiimant veiksmų, kurie yra
jo kompetencija, yra neproporcingai pažeidžiami mokesčio mokėtojo teisėti
lūkesčiai, jog mokestinis patikrinimas bus atliktas per objektyviai įmanomą
trumpiausią laiką. Atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintas
mokesčių administratoriaus teises, net ir tuo atveju, kai mokesčių mokėtojas
nevykdo savo pareigos bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi
mokestinio patikrinimo metu, mokesčių administratorius negali būti pasyvus,
jis nėra atleidžiamas nuo jam tenkančių pareigų.
Šioje byloje, įvertinęs faktines aplinkybes bei atsižvelgdamas į tai, kad
mokestinis patikrinimas mokesčių administratoriaus buveinėje negali trukti
neribotą laiką (mokestinis patikrinimas truko net 5 metus) ir remdamasis
protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, Vyriausiasis administracinis
teismas konstatavo, kad tik aktyvūs mokesčių administratoriaus veiksmai gali
užtikrinti mokestinio patikrinimo atlikimą per objektyviai įmanomą trumpiausią
laiką bei garantuoti mokesčio mokėtojo konstitucines teises, todėl nustatė dviejų
mėnesių terminą pakartotiniam mokestiniam patikrinimui užbaigti.
[2010 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575 – 1633/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „Lidiva“ prieš Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių
inspekciją. Procesinio sprendimo kategorijos 9.9; 79.1]
Apžvelgiant tinkamą mokesčių mokėtojo informavimą apie mokesčių
administratoriaus priimtus sprendimus, paminėtina 2010 m. vasario 1 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A438 – 299/2010. Šioje byloje buvo pateiktas
situacijos, kai mokesčių administratoriaus sprendimas mokesčių mokėtojui
buvo teikiamas dviem būdais – siunčiant registruotu laišku (kuris grįžo mokesčių
administratoriui kaip neįteiktas) bei paskelbiant vietos laikraštyje, teisinis
įvertinimas termino skundui dėl pastarojo sprendimo paduoti kontekste.
Nustatyta, jog centrinis mokesčių administratorius atsisakė nagrinėti mokesčių
mokėtojo pateiktą skundą kaip paduotą praleidus terminą sprendimui apskųsti,
pastarąjį terminą skaičiuodamas nuo penktos darbo dienos, einančios nuo kitos
dienos, kai registruotas laiškas buvo įteiktas paštui (Mokesčių administravimo
įstatymo 164 str. 3 d.). Su tokia centrinio mokesčių administratoriaus pozicija
mokesčių mokėtojas nesutiko, nurodydamas, jog termino skundui paduoti
diena turėtų būti skaičiuojama nuo viešo paskelbimo vietos laikraštyje dienos.
Aiškindamas Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, Vyriausiasis
administracinis teismas nurodė, jog pasirinkti vieną iš leistinų būdų,
kuriuo yra įteikiami sprendimai mokesčių mokėtojui, priklauso mokesčių
administratoriaus diskrecijai. Tačiau, kaip pažymėjo teisėjų kolegija, vietos
25

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

mokesčių administratoriaus veiksmai, kai sprendimas buvo įteiktas dviem
būdais, rodo, jog jo elgesys dėl ginčijamo sprendimo įteikimo mokesčių
mokėtojui buvo nenuoseklus bei sudarantis pagrindą pastarajam manyti, jog
sprendimo apskundimo termino eiga prasidėjo arba buvo pratęsta nuo viešo
paskelbimo laikraštyje dienos. Kadangi tokie vietos mokesčių administratoriaus
veiksmai neatitiko teisinio aiškumo bei apmokestinimo aiškumo principų
reikalavimų, Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, jog byloje nagrinėta
teisinė situacija turėjo būti vertinama mokesčio mokėtojo naudai.
[2010 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438 – 299/2010.
S. O. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorijos 9.10, 38]
Teisinių santykių, susijusių su mokestinių prievolių užtikrinimu,
srityje paminėtina 2010 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442 – 807/2010, kurioje, be kita ko, buvo sprendžiamas klausimas dėl
mokesčių mokėtojo atleidimo nuo baudų ir delspinigių už laiku neįvykdytas
mokestines prievoles klausimas. Aplinkybę, jog egzistuoja Mokesčių administravimo
įstatymo 100 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos atleidimo nuo minėtų
mokestinių sankcijų pagrindai, mokesčių mokėtojas grindė faktu, kad yra
neįgalus, jam yra būtinas nuolatinis gydymas, dėl savo negalios jis negali rasti
darbo bei gauti nuolatinių pajamų.
Atmesdamas pastaruosius argumentus, Vyriausiasis administracinis
teismas nurodė, jog Mokesčių administravimo įstatymo 100 straipsnio 1
dalies 3 punktas ir 113 straipsnio 1 dalies 3 punktas atleidimą nuo baudų ir
delspinigių sieja su sunkia fizinio asmens ekonomine (socialine) padėtimi ir vien
asmens priskyrimas tam tikrai socialinei grupei (pensininkams, neįgaliesiems,
bedarbiams ir pan.) savaime nesudaro pagrindo atleisti jį nuo minėtų sankcijų.
Tam būtina įvertinti visas mokesčių mokėtojo ekonominę (socialinę) padėtį
apibūdinančias aplinkybes (gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą ir
kt.).
[2010 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 – 807/2010.
M. K. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorijos 8.1.1; 9.1.1.2; 9.3.1]
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1.3. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių
2010 m. gausėjo ir Vyriausiojo administracinio teismo praktika didele
apimtimi ir sudėtingumu pasižyminčiose administracinėse bylose, susijusiose
su konkurencijos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų aiškinimu
ir taikymu. Lietuvos nacionalinė konkurencijos teisė yra glaudžiai susijusi su
Europos Sąjungos konkurencijos teise, kurios pagrindai įtvirtinti Sutartyje
dėl Europos Sąjungos veikimo. Todėl ir šioje bylų kategorijoje teismams kaip
papildomu teisės aiškinimo šaltiniu dažnai reikia vadovautis Europos Sąjungos
teise, Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais, o tam tikrais atvejais
privalu net tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos teisės normas.
Šiuo aspektu pirmiausia išskirtina Vyriausiojo administracinio teismo
2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822 – 337/2010. Šioje
byloje teisėjų kolegija sutiko su Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
nutarimu, kuriuo buvo pripažinta, jog Valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus
oro uostas, nesudarydama galimybės uždarajai akcinei bendrovei „Naftelf“ įeiti
į aviacinio benzino ir reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame
Vilniaus oro uoste rinkas, pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir EB
steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimus.
Konstatuodama Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnio (dabar
– Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnis), nustatančio draudimą
įmonei ar jų grupei piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi Europos Sąjungos
rinkoje ar didelėje jos dalyje, pažeidimą, teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo,
jog būtina minėtos teisės normos taikymo sąlyga, kad minėtas piktnaudžiavimas
turi galėti paveikti prekybą tarp valstybių narių. Šiuo aspektu teisėjų kolegija
atsižvelgė į Europos Komisijos pranešimo „Paaiškinimai dėl Sutarties 81 ir 82
straipsniuose naudojamos sąvokos poveikis prekybai“ (Nr. 2004/C 101/07)
(toliau – ir Paaiškinimai) 98 punktą, kuriame buvo nurodyta, kad regionai ir
netgi uostas ar oro uostas, esantys valstybėje narėje, gali sudaryti didelę vidaus
rinkos dalį, o tai priklauso nuo jų svarbumo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
vertinant, ar oro uostas sudaro didelę vidaus rinkos dalį, turi būti atsižvelgta į
tai, ar nagrinėjama infrastruktūra naudojama tarpvalstybinių paslaugų teikimui
ir kokiu mastu. Pripažinus, jog oro uostų infrastruktūra yra svarbi teikiant
tarpvalstybines paslaugas, pripažįstama, kad valstybių narių tarpusavio prekyba
gali būti paveikta.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija akcentavo, jog Europos
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Sąjungos Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad dominuojančio ūkio subjekto
atliekami diskriminaciniai veiksmai, paveikiantys ūkio subjektus, teikiančius
transporto paslaugas tarp dviejų valstybių narių, gali paveikti ir prekybą
tarp valstybių narių. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai
pabrėžė Paaiškinimų 38 punkto, apibrėžiančio netiesioginį poveikį valstybių
narių tarpusavio prekybai, svarbą ir taikymą analizuojamoje situacijoje.
Valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmai Paaiškinimų 38
punkto kontekste yra tarpinės paslaugos, kurios daro poveikį tarpvalstybinei
ekonominei veiklai. Analizuojamos situacijos kontekste tyrimo objektas yra
tarpinės paslaugos, kurios apibrėžtinos kaip reaktyvinių degalų ir aviacinio
benzino teikimo orlaiviams rinkose vykdomas nurodytų kuro rūšių tiekimas į
orlaivius. Iš bylos faktinių aplinkybių buvo matyti, kad šios pasrovinės rinkos
daro netiesioginę įtaką tarpvalstybiniam keleivių ir (ar) prekių judėjimui
tarp ES valstybių narių per Tarptautinį Vilniaus oro uostą. Tai patvirtino ir
Konkurencijos tarybos atlikta aviakompanijų apklausa, leidžianti daryti išvadą,
jog kuro kaina oro susisiekimo paslaugų savikainoje sudaro didelę dalį. Teisėjų
kolegija pabrėžė, kad naujo rinkos dalyvio buvimas (nagrinėjamu atveju –
uždarosios akcinės bendrovės „Naftelf” įėjimas į pasrovines rinkas) pakeistų
rinkos struktūrą, taip pat galimai sukurtų didesnę konkurenciją ir tai galėtų
turėti įtakos kuro kainų sumažėjimui. Todėl būtent tarpinių paslaugų teikimas
nagrinėjamu atveju yra veiksnys, galintis paveikti tarpvalstybinę ekonominę
veiklą (skrydžių organizavimą tarp ES valstybių narių), nes pati tarpinė
paslauga daro žymų poveikį tarpvalstybinę ekonominę veiklą vykdantiems ūkio
subjektams, apsisprendžiant, ar konkreti tarpvalstybinė veikla yra ekonomiškai
naudinga.
Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, buvo nuspręsta, kad esminių
išteklių valdytojas VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, nesuteikdamas reikiamų
išteklių, tai yra nesudarydamas galimybės naudotis atitinkama tarptautinio oro
uosto infrastruktūra, bei atsisakydamas sudaryti sutartį dėl paslaugų teikimo
ir tokiu būdu užkirsdamas kelią UAB „Naftelf“ vykdyti veiklą pasrovinėse
reaktyvinių degalų ir aviacinio benzino tiekimo orlaiviams rinkose, piktnaudžiavo
dominuojančia padėtimi ir, be kita ko, padarė EB steigimo sutarties 82 straipsnio
pažeidimą.
[2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822 – 337/2010.
Valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas ir uždaroji akcinė bendrovė
„Naftelf“ prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo
kategorijos 7.3; 37.1]
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Administracinėje byloje Nr. A502 – 539/2010 buvo sprendžiamas klausimas
dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, reglamentuojančių
verslinę žvejybą Baltijos jūroje, atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.
Teisėjų kolegija analizavo, ar žemės ūkio ministro ir Žuvininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos priimti teisės aktai nepateisinamai nediskriminuoja
žvejyba užsiimančių ūkio subjektų, leidžiant jų laivams (kurie pagal technines
charakteristikas priskirti nedideliems laivams) žvejoti tik teritorinėje jūroje iki
20 m gylio izobatos ir tik tam tikroje, konkrečiai apibrėžtoje ir individualiai
kiekvienam laivui priskirtoje, priekrantės teritorijos zonoje (bare).
Apeliantai, minėtos viešojo administravimo institucijos, be kita ko,
nesutiko su tuo, kad konkurencinė rinka, kurioje veikia Lietuvos Respublikos
žvejybos laivai, nagrinėtu atveju buvo apibrėžta kaip visa Baltijos jūra. Jų
manymu, nagrinėti viešojo administravimo institucijų priimti teisės aktai,
reguliuojantys žvejybą Baltijos jūroje, turėjo būti vertinami, atsižvelgiant į dvi
skirtingas geografines rinkas: priekrantės ir atviros Baltijos jūros rinkas. Teisėjų
kolegija šiuo klausimu pažymėjo, kad konkurencinė erdvė, kurioje veikia ūkine
veikla užsiimantys subjektai, turi būti nustatoma, atsižvelgiant į konkurenciją
reglamentuojančias teisės normas bei į tikslus, kuriuos apibrėžia konkurencijos
teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos, t. y. atitinkama geografinė
rinka turi būti apibrėžiama išimtinai Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo kontekste ir atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7
dalies prasmę ir paskirtį. Vien tai, jog Lietuvos Respublikos žuvininkystės
įstatymas išskiria sąvoką ,,priekrantės žvejyba“, nesudaro prielaidų tvirtinti, jog
ši žvejybos teritorija sudaro atskirą rinką. Nėra svarbu, kaip apibrėžiamos tam
tikros teritorijos kituose teisės aktuose, jeigu teritorijų atskyrimas yra paremtas
kitokiais nei konkurencijos teisėje taikomais vertinimo kriterijais ir jeigu dėl to
nėra pagrindo konstatuoti, jog būtent šiose atskirose teritorijose konkuruoja ūkio
subjektai. Be to, specialių reikalavimų, taikomų žvejybai tam tikroje teritorijoje,
egzistavimas nebūtinai sąlygoja šių teritorijų išskyrimą į atskiras rinkas. Maža
to, nustatant vieną iš atitinkamos rinkos kriterijų – panašias konkurencines
sąlygas – turėtų būti vertinama ir tai, ar šis kriterijus būtų tenkinamas, jeigu
nebūtų tam tikrų teisiniu reguliavimu įtvirtintų skirtingų ūkinės veiklos sąlygų.
Pakanka nustatyti, jog ūkio subjektai konkuruoja ar galėtų konkuruoti, nesant
diskriminacinių ir sąžiningos konkurencijos sąlygų neatitinkančių ribojimų.
Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad skirtingos konkurencijos sąlygos kaip tik
ir atsirado nuostatų, kurios šioje administracinėje byloje buvo vertinamos
atitikimo konkurencijos teisei požiūriu, pagrindu. Atsižvelgus į tai, konstatuota,
jog Konkurencijos taryba tinkamai ir pagrįstai nagrinėtu atveju nustatė
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atitinkamą rinką (Lietuvos Respublikos žvejybos laivų veikla Baltijos jūroje
Europos Bendrijos vandenyse, susijusi su žuvų gaudymu, laikymu ir gabenimu,
siekiant ją parduoti), t. y. byloje pripažinta, kad ūkio subjektai, kurie žvejoja
priekrantės teritorijoje (iki 20 m gylio izobatos), ir ūkio subjektai, kurie žvejoja
už 20 m gylio izobatos, veikia vienoje rinkoje.
Pasisakydama dėl priekrantės teritorijos daliai (pirmajam segmentui)
priskirtiems verslinės žvejybos laivams nustatyto apribojimo žvejoti teritorinėje
jūroje už 20 m gylio izobatos, teisėjų kolegija pažymėjo, kad teisiškai nepagrįsta
tai, kad apskritai teisės aktų reikalavimus galintys atitikti ir techniškai pajėgūs
laivai, nors jų ilgis yra ne didesnis kaip 12 m (todėl priklauso pirmajam
segmentui), negali žvejoti teritorinėje jūroje už 20 m gylio izobatos vien dėl jo
priskyrimo pirmajam segmentui. Priekrantėje žvejojantiems laivams (laivams,
priskirtiems pirmajam segmentui) skiriama labai maža bendros menkių kvotos
dalis, palygintus su kvota, skiriama atviroje Baltijos jūroje žvejojantiems laivams,
žuvų ištekliai atviroje Baltijos jūroje yra ženkliai gausesni, šioje teritorijoje, be
kita ko, veikia daug mažesnis kiekis ūkio subjektų negu priekrantės teritorijoje.
Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad viešojo administravimo
institucijos priimtas teisės aktas (Laivų registravimo taisyklių 8 p.) diskriminavo
pirmajam segmentui priskirtus versline žvejyba užsiimančius ūkio subjektus tų
subjektų, kurie turi teisę žvejoti daug didesnėje teritorijoje ir pagauti didesnius
žuvies kiekius, atžvilgiu (antrojo segmento žvejybos laivų atžvilgiu).
Pasisakydama dėl Konkurencijos tarybos tirto Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-551 ,,Dėl Baltijos jūros
priekrantės žvejybos barų ribų nustatymo“, kuriuo Baltijos jūros priekrantės
teritorija suskirstyta į barus (pagal šiuo įsakymu patvirtintą schemą), inter alia
nurodant Baltijos jūros priekrantėje veikiantiems ūkio subjektams (žvejybos
laivams) žvejoti tik jiems priskirtuose žvejybos baruose, teisėtumo, teisėjų
kolegija pažymėjo, kad atviroje Baltijos jūroje žvejojančių ūkio subjektų veiklos
teritorijos į barus nėra suskirstytos, taip pat iš minėtu įsakymu patvirtintos Baltijos
jūros priekrantės žvejybos barų ribų schemos matyti, kad barai yra nevienodo
dydžio. Atsižvelgiant į tai, priekrantėje žvejojančių ir ūkine veikla užsiimančių
subjektų teisių ir galimybių vystyti verslą apimtis yra skirtinga priklausomai
nuo to, kuriam barui tas ūkio subjektas yra priskirtas. Tokiu būdu, be kita ko,
gali susidaryti situacija, kad tam tikram barui priskirtas žvejybinis laivas ilgą
laiką gali apskritai nepagauti žuvies, jeigu ji neatplauks į tą barą, kai kituose
baruose veikiantys ūkio subjektai galėtų nuolat žvejoti didelį kiekį žuvies. Taigi
teisės normomis žvejybos įmonėms apibrėžus konkrečius jų žvejybos barus,
teisėjų kolegijos vertinimu, diskriminuojami tie versline žvejyba užsiimantys
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ūkio subjektai, kurie ne savo pasirinkimu priskiriami mažesniam priekrantės
barui, ir atitinkamai privilegijuojami tie ūkio subjektai, kurie turi teisę žvejoti
didesniame baro plote.
Atsižvelgiant į tai, kad antrajam segmentui priskiriami verslinės žvejybos
laivai turi teisę žvejoti už 20 m gylio izobatos ir atviroje Baltijos jūroje, o pirmajam
segmentui priskirti laivai – tik priekrantėje ir tik nedidelėje jos dalyje (jam
priskirtame bare), nustatyta, kad pirmajam segmentui priskiriamus žvejybos
laivus valdančių ūkio subjektų veikla itin apribojama. Tokiu būdu valstybiniu
reguliatoriumi įtvirtinta privilegijuota antrajam segmentui priskiriamų
žvejybos laivų padėtis ir sudarytos skirtingos konkurencinės sąlygos ūkio
subjektams, užsiimantiems versline žvejyba skirtinguose priekrantės teritorijos
baruose. Aptartas nevienodų ūkinės veiklos sąlygų sudarymas, teisėjų kolegijos
vertinimu, suponavo įmonių pasirinkimo laisvės žvejoti ten, kur, jų manymu, yra
naudingiausia, eliminavimą ir iškraipė konkurenciją. Pakankamo įstatyminio
pagrindo tam taip pat nebuvo nustatyta.
Nagrinėtoje byloje konstatuota, kad Konkurencijos taryba, nustačiusi
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą, priėmė pagrįstą ir teisėtą
nutarimą.
[2010 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502 – 539/2010.
Žemės ūkio ministerija ir Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos
prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.1]
Vieni aktualiausių Vyriausiajame administraciniame teisme 2010
m. nagrinėtų klausimų bylose dėl konkurencijos teisinių santykių išliko
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos priimamų sprendimų dėl
reklamos pripažinimo klaidinančia teisėtumas ir pagrįstumas. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. A858 – 806/2010, vadovaudamasis administracinės
jurisprudencijos suformuotomis teisės taikymo ir aiškinimo nuostatomis dėl
reklamos pripažinimo klaidinančia kriterijų, be kita ko, vidutinio vartotojo
sampratos, konstatuota, kad reklaminis teiginys – „BIGBANK greičiausias kelias
iki pinigų“, neatitinka reklamos teisingumo kriterijaus.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo,
kad nors nei Lietuvos Respublikos, nei Europos Sąjungos teisė savaime nedraudžia
aukščiausio laipsnio būdvardžio naudojimo reklamoje, turi būti atskiriami
objektyvūs (objektyviai patikrinami, pagrįsti faktiniais prekės ar paslaugos
parametrais) ir subjektyvūs (nuo konkrečių faktinių prekių ar paslaugų kokybės
rodiklių ar vertinimų nepriklausomi) reklamos teiginiai, išreikšti kaip aukščiausio
laipsnio būdvardžiai. Nagrinėtu atveju pareiškėjo reklamoje pateikiamas
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duomuo „greičiausias“ vertintas kaip objektyviai patikrinamas paslaugos rodiklis,
ir jis nėra siejamas išskirtinai su subjektyvia vartotojo nuomone. Būdvardis
„greičiausias“ gali būti vertinamas, apskaičiuojant vartojimo kredito suteikimo
greitį vartotojui vartojimo kredito teikimo rinkoje ir palyginant šį greitį su
kitų toje pačioje rinkoje veikiančių ūkio subjektų vartojimo kredito išdavimo
greičiu. Vartojimo kredito greitis turi būti apibrėžiamas, kaip vartojimo kredito
išdavimas nuo vartotojo valios išreiškimo, siekiant gauti vartojimo kreditą, iki
realios galimybės disponuoti vartojimo kreditu (vidutinis vartotojas, be kita ko,
„greičiausią kelią iki pinigų“ neturi vertinti su išlygomis, kad pavedimas užtrunka
dėl techninių aplinkybių, ar kad yra kitų nuo vartojimo kreditą išduodančios
įmonės nepriklausančių aplinkybių, kliudančių praktiškai disponuoti suteiktu
vartojimo kreditu). Kadangi „BIGBANK AS“ neįrodė, jog Konkurencijos tarybos
atlikto tyrimo laikotarpiu ji buvo greičiausiai vartojimo kreditą teikiantis ūkio
subjektas, kaip tai nurodyta byloje svarstytoje reklamoje, apeliacinis skundas
šioje dalyje atmestas.
[2010 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858 – 806/2010.
„BIGBANK AS“ prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą. Procesinio
sprendimo kategorija 7.5.1]
Reklaminis teiginys – „Per papildomus televizorius skaitmenine TV mėgausitės
nemokamai“ – taip pat buvo pripažintas klaidinančia reklama administracinėje
byloje Nr. A502 – 989/2010. Tokia išvada padaryta atsižvelgus į tai, jog minėtas
reklaminis teiginys vartotojui teikia informaciją, kad jis, turėdamas papildomą
televizorių, galės matyti skaitmeninės televizijos programas nepatirdamas jokių
išlaidų, tačiau iš byloje esančių įrodymų buvo matyti, kad papildomas išlaidas
vartotojai vis dėlto patirtų.
[2010 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502 – 989/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „Mikrovisatos TV“ prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybą. Procesinio sprendimo kategorijos 7.5.1; 7.5.3]
Konkurencijos taryba administracinėje byloje Nr. A858 – 1184/2010 ginčytu
nutarimu, be kita ko, pripažino UAB „Tez Tour“ reklaminiame kataloge „Turkija.
Balandis – spalis 2008“ skelbtą reklamą „Viešbutis: 52 km iki oro uosto...“ klaidinančia
reklama; įpareigojo UAB „Tez Tour“ per 2 darbo dienas nuo nutarimo rezoliucinės
dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“
nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą, jeigu šie veiksmai dar yra tęsiami, t.
y. vartotojams, užsakantiems poilsį viešbutyje „Kadikale Resort“, sutartyje atskiru
punktu nurodyti teisingą informaciją apie oro uosto atstumą iki viešbučio.
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Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje pasisakė
dėl esminės informacijos reklamoje vertinimo kriterijų, Turizmo įstatymo
santykio su vartotojų teisių apsaugos institutu, taip pat Konkurencijos tarybos
įgaliojimų, įpareigojant subjektą nutraukti teisės pažeidimą. Priimtoje nutartyje
buvo priminta, kad vertinant, ar tam tikrais veiksmais buvo pažeistas Reklamos
įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas naudoti klaidinančią reklamą,
būtina nustatyti bent vieną Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą
kriterijų, apibūdinantį klaidinančią reklamą, ir įvertinti tą kriterijų paprasto
(vidutinio) reklamos vartotojo požiūriu. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėtoje
byloje nustatytas ginčytos reklamos neišsamumas, taikytas Reklamos įstatymo 5
straipsnio 2 dalies 2 punktas, kuriame įtvirtintas reklamos neišsamumo kriterijų
apibūdinimas. Minėta norma įtvirtina, kad reklamoje pateikiama informacija
inter alia yra neišsami, jeigu neatskleidžiama, nuslepiama arba neaiškiai,
nesuprantamai, dviprasmiškai ar nelaiku pateikiama esminė informacija, kuri
vidutiniam vartotojui reikalinga tam, kad jis galėtų priimti informacija paremtą
sprendimą dėl sandorio, ir tuo vidutinis vartotojas skatinamas arba gali būti
paskatintas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis
nebūtų priėmęs. Esminės informacijos apibrėžimas turi būti vertinamas kiekvienu
atveju, analizuojant konkrečios informacijos pobūdį tuo požiūriu, kaip ją vertina
vidutinis vartotojas. Tai, ar reklama pateikta informacija vidutiniam vartotojui
yra esminė, priklauso nuo to, ar tokia informacija konkrečiu atveju daro įtaką
vartotojo ekonominiam elgesiui. Nagrinėtu atveju teisėjų kolegija sprendė, kad
vartotojui UAB „TEZ TOUR“ kataloge pateikiama informacija apie atstumą
nuo oro uosto iki viešbučio bus esminė, jei veiks vartotojo sprendimą, renkantis
konkrečią kelionę. Ji pripažino, kad Konkurencijos taryba pagrįstai įvertino šią
informaciją, kaip duomenis, turėjusius įtakos vartotojų ekonominiam elgesiui,
ypač atsižvelgiant į tai, kad buvo pateiktas vartotojo skundas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat pažymėjo,
kad Turizmo įstatymas ir Reklamos įstatymas turi būti aiškinami ir taikomi
sistemiškai. Turizmo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyta, kad
kelionės organizatorius atsako už kelionių prospektuose, kataloguose ar
kitoje turistinę kelionę aprašančioje medžiagoje pateiktą informaciją, išskyrus
tuos atvejus, kai turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie tokios
informacijos pasikeitimus, o kelionių prospekte, kataloge ar kitoje turistinę
kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė.
Tačiau Turizmo įstatymo taikymas nepaneigia kelionės organizatoriaus pareigos
laikytis kitų teisės aktų reikalavimų, inter alia susijusių su vartotojų teisių
apsauga. Nurodyta Turizmo įstatymo norma neturi būti aiškinama ir taikoma
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izoliuotai, ją taikant būtina atsižvelgti į vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių
teisės normų ir principų specifiką, kadangi priešingas nurodytos teisės normos
aiškinimas privestų prie situacijos, kai kelionių organizatorius turėtų teisę
perkelti vartotojui pareigą domėtis visomis kelionės detalėmis, vien aiškiai
nurodęs apie ateityje galimus paslaugų teikimo pasikeitimus, o tai konkrečiais
atvejais galėtų nepagrįstai apsunkinti vartotojus.
Šioje byloje taip pat kilo ginčas, ar Konkurencijos taryba turėjo teisę
įpareigoti pareiškėją vartotojams, užsakantiems poilsį viešbutyje ,,Kadikale
Resort“, sutartyje atskiru punktu nurodyti teisingą informaciją apie oro uosto
atstumą iki viešbučio. Pirmosios instancijos teismo teigimu, Konkurencijos
taryba galėjo duoti tik nurodymą nutraukti konkrečios klaidinančios reklamos
naudojimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išaiškino, kad
pareiškėjas nėra įpareigojamas visais atvejais pakeisti standartines Turizmo
paslaugų teikimo sutarčių sąlygas (patvirtintas Valstybinio turizmo departamento
direktoriaus įsakymu), bet įpareigojamas tai padaryti tuo atveju, jei nurodyta
klaidinanti reklama naudojama iki šiol ir tik konkretaus viešbučio „Kadikale
Resort” atžvilgiu. Toks įpareigojimas yra pakankamai aiškiai suformuluotas ir
tikslus, neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymui, Reklamos įstatymo
19 straipsnio 2 dalies 3 punktui. Tokiu įpareigojimu Konkurencijos taryba
neįsiterpia į turizmo paslaugų teikimo sutarčių sudarymą.
[2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858 – 1184/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „TEZ TOUR“ prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.5.1]
Atkreiptinas dėmesys ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2010 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502 – 1684/2010.
Teismas, nagrinėdamas pareiškėjos, uždarosios akcinės bendrovės ,,Armitana“,
apeliacinį skundą dėl Vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimo, kuriuo
konstatuotas Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo
pažeidimas, išaiškino, jog trumpųjų reklaminių žinučių formuluotėms turi
būti taikomas aukštesnis rūpestingumo laipsnis. Pareiškėja (bendrovė) 2009
m. sausio 29 d. asmenims, turintiems „Privilegija“ korteles, išsiuntinėjo tokio
turinio trumpąsias žinutes: „Paskutinis išpardavimas visose STEP TOP, ZYGIO
BATAI, RENO avalynės parduotuvėse. Papildoma 20 % nuolaida nuo galutinės
išpardavimo kainos TIK PRIVILEGIJA klubo nariams sausio 30 – vasario 1
dienomis!“.
Nagrinėjant bylą, buvo nustatyta, jog į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos
tarnybą kreipėsi minėto turinio žinutę gavusi pirkėja, kuri nurodytu laikotarpiu
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nuvykusi į avalynės parduotuvę, sužinojo, kad jos pasirinktos avalynės poros
kaina per dvi dienas išaugo – reklamuojama šios prekės galutinė išpardavimo
kaina nustatyta didesnė, nei ji buvo iki tol vykusio ,,Didžiojo išpardavimo“
metu.
Nagrinėtu atveju ginčas iš esmės ir kilo dėl to, ar trumposios žinutės
formuluotė „papildoma <...> nuolaida nuo galutinės išpardavimo kainos“ (su
visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis) nėra klaidinanti tuo aspektu, jog
galutinę išpardavimo kainą pardavėjas, t. y. pareiškėja, traktuoja kaip kainą,
buvusią trumposios žinutės išsiuntimo dieną, o ne apskritai iki jos išsiuntimo
buvusią žemiausią atitinkamos prekės kainą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog,
kaip nurodė pareiškėja, nuo 2009 m sausio 8 d. iki 2009 m. sausio 28 d. STEP
TOP parduotuvėje, kurioje buvo parduodami batai, vyko akcija „Didysis
išpardavimas“, kurios metu atitinkamomis nuolaidomis galėjo pasinaudoti visi
pirkėjai. Iš į bylą pateiktos bendrovės reklaminės medžiagos pavyzdžių buvo
matyti, kad minėtos akcijos pabaiga joje nebuvo nurodyta, todėl labiausiai
tikėtina, jog vidutinis vartotojas, gavęs trumpąją žinutę, kurioje pateikiamos
formuluotės „paskutinis išpardavimas“ bei „papildoma <...> nuolaida nuo
galutinės išpardavimo kainos“ ir atsižvelgęs į įprastinę bei nusistovėjusią joje
vartojamų žodžių reikšmę, šios trumposios žinutės turinį suprato kaip specialų,
t. y. tik asmenims, turintiems „Privilegija“ korteles, skirtą pasiūlymą, kuris
susideda iš to, kad toks asmuo gali įsigyti atitinkamą prekę geresnėmis paskutinio
išpardavimo galutinėmis sąlygomis (kainomis) negu kiti bendrovės klientai
(asmenys, kurie neturi „Privilegijos“ kortelių). Todėl bendrovė (pareiškėja)
turėjo ir galėjo suprasti, kad labiausiai tikėtina, jog jos siunčiamos trumposios
žinutės turinį jos adresatai iššifruos būtent taip. Teisėjų kolegija padarė išvadą,
kad tokie bendrovės (pareiškėjos) veiksmai nagrinėtu atveju neatitiko profesinio
atidumo reikalavimo ir galėjo iš esmės iškreipti vartotojų ekonominį elgesį
siūlomo produkto atžvilgiu.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartimi paliko galioti
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos paskirtą 6 000 Lt baudą.
[2010 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502 – 1684/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „Armitana“ prieš Valstybinę vartotojų teisių apsaugos
tarnybą. Procesinio sprendimo kategorijos 7.5.3.1; 7.5.3.2]
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1.4. Dėl aplinkos apsaugos, teritorijų planavimo
ir statybos teisinių santykių
Kiekvienais metais Vyriausiajame administraciniame teisme gausėja bylų,
kuriose nagrinėjami vis sudėtingesni klausimai aplinkos ir jos apsaugos srityje.
Šią tendenciją lemia augantis visuomenės bei atskirų jos narių (įskaitant valstybės
pareigūnus, visuomenines organizacijas) aktyvumas, siekiant apsaugoti aplinką
ir atskirus jos elementus, ginti savo ar viešąjį interesą šioje srityje, taip pat
aplinkybė, kad žmogaus intervencija į mus supančią aplinką dažnai sukelia itin
sudėtingą dilemą kam teikti prioritetą: visų mūsų turtui – aplinkai, ar žmogaus
(ūkio subjekto) norui įgyvendinti privačius interesus. Todėl 2010 metai buvo
reikšmingi formuojant Vyriausiojo administracinio teismo praktiką ir šios
kategorijos bylose.
Sprendžiant ginčus aplinkos apsaugos srityje, administraciniams teismams
vis dažniau nacionalines teisės normas tenka taikyti ir aiškinti remiantis
Europos Sąjungos teisės aktais bei Europos Sąjungos teisminių institucijų
formuojama praktika, ar net kreiptis į pastarąsias institucijas dėl oficialaus
Sąjungos teisės išaiškinimo. Pavyzdžiui, 2010 m. gegužės 13 d. nutartimi
Vyriausiasis administracinis teismas nusprendė sustabdyti administracinę bylą
Nr. A822 – 464/2010, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl detaliųjų planų
ir kitų teisės aktų, sudarančių pagrindą kiaulininkystės ūkių plėtrai Pakruojo
rajone, teisėtumo, ir kreiptis į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo
priėmimo. Byloje, iškeltoje pagal Pakruojo rajono gyventojų ir visuomeninės
organizacijos „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ skundus, buvo nustatyta, kad nebuvo
atliktas strateginis ginčijamų detaliųjų planų, kurių kiekvieno sprendiniuose, be
kita ko, buvo numatyta statyti po vieną 4 000 vietų kiaulių penėjimo kompleksą,
su visais jam priklausančiais statiniais, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Vadovaujantis nacionalinės teisės nuostatomis, toks vertinimas neprivalėjo būti
atliekamas, nors 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo
nustatė, kad teritorijos planavimo dokumentai, kurių pasekmės gali būti
reikšmingos aplinkai, paprastai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į sistemingą
aplinkosauginį vertinimą. Išimtis iš šios taisyklės minėtoje direktyvoje yra
numatyta tik nedideliuose plotuose vietiniu lygiu taikomiems planams, kurių
pasekmių aplinkai reikšmingumas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju
arba patikslinant šių planų rūšis. Kaip pažymėjo Vyriausiojo administracinio
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teismo teisėjų kolegija, pagal nacionalinę teisę nėra kiekvienu atveju konkrečiai
nustatinėjama, ar tokie teritorijų planavimo dokumentai, kokie buvo ginčijami
šioje byloje, gali turėti (ar turi) aplinkai reikšmingų pasekmių, o a priori
nustatoma, jog šių planų pasekmių aplinkai vertinimas neturi būti atliekamas vien
tuo pagrindu, jog jų sprendiniuose kiekybiškai yra numatytas tik vienas ūkinės
veiklos objektas. Kadangi nagrinėjamoje byloje taip pat nustatyta, kad rengiant
ginčijamus teritorijų planavimo dokumentus buvo atliktas planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimas, teisėjų kolegijai kilo abejonių ir dėl to, ar
tais atvejais, kai yra (ar turi būti) atliekamas pastarasis vertinimas, yra būtina
atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Šiomis aplinkybėmis Vyriausiasis
administracinis teismas nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą siekdamas
išsiaiškinti, ar nacionalinis teisinis reguliavimas atitiko Europos Sąjungos teisę.
[2010 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822 – 464/2010.
G. V., J. P. visuomeninė organizacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ ir kt. prieš
Pakruojo rajono savivaldybę, Šiaulių visuomenės sveikatos centrą ir Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamentą. Procesinio sprendimo kategorijos
14.3.1;14.3.2;14.3.3;14.5;14.7]
Paminėtina ir 2010 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A – 194/2010, kurioje buvo suformuota administracinių teismų praktikai
reikšminga taisyklė dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
atlikimo būtinumo, kai planuojama veikla pasirinktoje vietoje nėra leistina. Byloje
pareiškėjas prašė panaikinti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento
sprendimą atsisakyti nagrinėti informaciją atrankai dėl privalomo poveikio
aplinkai vertinimo. Tokį sprendimą viešojo administravimo subjektas priėmė
atsižvelgdamas į aplinkybę, jog vieta, kurioje buvo siekiama vykdyti ūkinę veiklą
(galvijų tvarto statybą) pateko į draustinio teritoriją, kuriame, vadovaujantis
Saugomų teritorijų įstatymo nuostatomis, buvo draudžiama bet kokia su
draustinio veikla nesusijusių naujų statinių statyba.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, jog poveikio
aplinkai vertinimo tikslai yra įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos
ūkinės veiklos poveikį aplinkai, sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą
poveikį ir nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį
aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje. Tais atvejais, kai įstatymu yra draudžiama
tam tikra statyba ir draudimas nesiejamas su tam tikru šios statybos poveikiu
aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas iš esmės nėra privalomas. Planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatos nereikalauja
vykdyti poveikio aplinkai vertinimo proceso tokiu atveju, kai remiantis įstatymų
822
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nuostatomis, konkreti planuojama veikla, nepriklausomai nuo jos konkretaus
poveikio aplinkai, apskritai nėra leistina pasirinktoje vietoje.
[2010 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822 – 194/2010.
V. R. prieš Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą. Procesinio sprendimo
kategorijos 2.3.1; 13.6]
Nagrinėjant didžiausio Vilniaus apskrityje Kazokiškių buitinių atliekų
sąvartynokaimynystėjegyvenančiųasmenųskundą,Vyriausiajamadministraciniam
teismui administracinėje byloje Nr. A525 – 844/2010 teko spręsti klausimą dėl
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (toliau – ir TIPK leidimas),
išduoto pasibaigus teigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių pasirinktoje vietoje (toliau – ir PAV sprendimas) 5 metų galiojimo
terminui, teisėtumo, kai prašymas išduoti minėtą leidimą pastarojo sąvartyno
eksploatavimui buvo pateiktas dar galiojant teigiamam PAV sprendimui.
Šiuo klausimu, išanalizavusi nacionalinės teisės nuostatas, Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pirmiausia nurodė, jog siekiant pradėti
vykdyti byloje nagrinėtą ūkinę veiklą, yra reikalingas tiek teigiamas PAV
sprendimas, tiek Taršos ir integruotos prevencijos kontrolės (toliau – ir TIPK)
leidimas. Pastarųjų administracinių aktų tarpusavio santykis yra atskleidžiamas
Aplinkos apsaugos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje, imperatyviai nustatančioje,
jog sprendimas dėl veiklos galimumo yra privalomas institucijai, išduodančiai
leidimus ūkinei veiklai. Savo ruožtu, teisėjų kolegijos teigimu, TIPK leidimas
pradėti vykdyti ūkinę veiklą, kai yra būtinas šios veiklos poveikio aplinkai
vertinimas, gali būti išduodamas tik esant teigiamam PAV sprendimui. Tai,
kad įstatymų leidėjo įtvirtinta imperatyvi nuostata, jog PAV sprendimas
yra privalomas institucijai, išduodančiai leidimus ūkinei veiklai, reiškia ne
tik tai, jog leidimas ūkinei veiklai, inter alia TIPK leidimas, neišduodamas,
jei nusprendžiama, jog planuojamos ūkinės veiklos vykdymas pasirinktoje
teritorijoje neleistinas, bet ir tai, jog toks leidimas negali būti išduodamas,
kuomet PAV sprendimo galiojimo terminas yra pasibaigęs tais atvejais, kai
dėl veiklos, kuriai pradėti vykdyti prašoma išduoti TIPK leidimą, apskritai yra
būtina atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Vertindama pirmosios instancijos teismo išvadą, kad TIPK leidimui
išduoti pakanka per teigiamo PAV sprendimo galiojimo terminą pateikti
paraišką šiam leidimui, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pažymėjo, jog tokios nuostatos galiojančiuose teisės aktuose nėra. Be to, teisės
inter alia eksploatuoti įrenginį ir vykdyti ūkinę veiklą įgijimo pradžia yra
siejama su TIPK leidimo išdavimu, nebent šiame leidime būtų nustatyta kita
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(vėlesnė) data, o vien tik paraiškos leidimui gauti pateikimas nereiškia teigiamo
PAV sprendimo ar jo dalies galutinio ir visiško įgyvendinimo. Dėl šių priežasčių
įstatymų leidėjo nustatytas teigiamo PAV sprendimo galiojimo 5 metų terminas
tampa nebeaktualus ne kreipusis į kompetentingas institucijas dėl teisės vykdyti
ūkinę veiklą, dėl kurios buvo priimtas pastarasis sprendimas, bet TIPK leidimo
išdavimu įgijus teisę pradėti vykdyti (įgyvendinti) teigiamame PAV sprendime
numatytą ūkinę veiklą.
Vyriausiasis administracinis teismas panaikino TIPK leidimą minėtam
sąvartynui eksploatuoti. Vis dėlto, įvertinusi galimas neigiamas ekologines bei
socialines neatidėliotino tokio sprendimo vykdymo pasekmes, teisėjų kolegija
nusprendė atidėti pastarojo sprendimo vykdymą vieneriems metams.
[2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525 – 844/2010.
Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių bendruomenė ir G. G. prieš Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamentą. Procesinio sprendimo kategorija 2.3.1]
Nacionalinėje teisėje įstatymų leidėjas imperatyviai įpareigoja atliekų
turėtoją pačiam tvarkyti atliekas teisės aktų nustatyta tvarka arba perduoti jas
atliekų tvarkytojui. Atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“,
be kita ko, reiškia, kad komunalinių atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti šių
atliekų turėtojas, todėl jam tenka pareiga kompensuoti aplinkai daromą žalą bei
atlyginti komunalinių atliekų sistemos organizatoriaus išlaidas, susijusias su jo
atliekų tvarkymu tais atvejais, kai atliekų turėtojas perduoda komunalines atliekas
atliekų tvarkytojui. Norminėje administracinėje byloje Nr. A525 – 471/2010
Vyriausiasis administracinis teismas sprendė klausimą dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės nustatytos vietinės rinkliavos, kurios dydis konkrečiam mokėtojui
buvo siejamas ne su atliekų turėtojo faktiškai sukauptomis atliekomis, bet su
jo turimu nekilnojamuoju turtu, jo dydžiu (plotu) ir naudojimo paskirtimi,
teisėtumo.
Vertindama, ar pastarasis rinkliavos dydžio nustatymo metodas
neprieštarauja aukštesnių teisės aktų nuostatoms, teisėjų kolegija pažymėjo, jog
atliekų tvarkymą reguliuojantis Atliekų tvarkymo įstatymas ir jį įgyvendinantys
teisės aktai expressis verbis nenustato reikalavimo, jog atliekų turėtojas atliekų
tvarkymo išlaidas apmokėtų tik pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų
kiekį. Tačiau, atsižvelgdamas į tai, jog Atliekų tvarkymo įstatymas, be kita ko,
yra skirtas užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. balandžio 5 d.
direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų taikymą (toliau – ir Direktyva 2006/12/EB),
Vyriausiasis administracinis teismas, siekdamas atskleisti tiek nacionalinėje
teisėje, tiek minėtoje direktyvoje įtvirtinto principo „teršėjas moka“ reikšmę,
rėmėsi Teisingumo Teismo praktika. Pastaroji Europos Sąjungos teisminė
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institucija, aiškindama minėtą principą, yra nusprendusi, jog kalbant apie
komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidų padengimą, kiek tai susiję su
paslauga, kuri kolektyviai teikiama visiems atliekų turėtojams, valstybės narės
turi, remdamosios Direktyvos 2006/12/EB 15 straipsnio a punktu, užtikrinti,
kad iš principo visi šios paslaugos vartotojai, kaip atliekų turėtojai tos pačios
direktyvos 1 straipsnio prasme, kolektyviai padengtų visas minėtų atliekų šalinimo
išlaidas (Teisingumo Teismo 2009 m. liepos 16 d. prejudicinis sprendimas byloje
Futura Immobiliare srl Hotel Futura ir kt., C-254/08, 46 p.), o valstybės narės
finansinės atsakomybės už išlaidas, susijusias su atliekų šalinimu, atžvilgiu turi
teisę pasirinkti formą ir būdus pasiekti šį rezultatą (Teisingumo Teismo 2008
m. birželio 24 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Commune
de Mesquer. C-188/07, 80 p.). Šiuo metu galiojančioje Europos Sąjungos teisėje
nėra teisės akto, kuris numatytų valstybėms narėms privalomą konkretų
komunalinių atliekų šalinimo išlaidų padengimo metodą, todėl šis padengimas
gali atitinkamos valstybės narės pasirinkimu būti užtikrinamas mokesčiais
arba bet kuriuo kitu būdu. Kadangi, kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas,
dažnai sunku arba brangu nustatyti tikslų komunalinių atliekų, kiekvieno
atliekų turėtojo perduotų tvarkyti, kiekį, rėmimasis kriterijais, kurie grindžiami
dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu
pagal jų užimamų patalpų plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį,
gali leisti apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems
atliekų turėtojams, nes šie du parametrai daro tiesioginę įtaką minėtų išlaidų
sumai. Šiuo požiūriu Teisingumo Teismas nusprendė, jog nacionalinės teisės
nuostata komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo finansavimo tikslais
numatanti mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti atliekų kiekio
įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, neturi
būti laikoma prieštaraujančia principui „teršėjas moka“ (minėto sprendimo
byloje Futura Immobiliare srl Hotel Futura ir kt. 48–50 p.).
Atsižvelgdama į tai, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
konstatavo, jog Atliekų tvarkymo įstatyme numatytas principas „teršėjas
moka“, kuris į nacionalinę teisės sistemą buvo perkeltas įgyvendinant Europos
Sąjungos teisės aktus, savaime nedraudžia nustatyti vietinę rinkliavą, kurios
dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų
kiekį, bet byloje aptartu būdu.
Vis dėlto teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, jog proporcingumo principas
principo „teršėjas moka“ kontekste taip pat reikalauja, kad nustatyta vietinė
rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
nelemtų, kad tam tikri atliekų turėtojai turės padengti išlaidas akivaizdžiai
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neproporcingas dėl jų nekilnojamojo turto ir jo naudojimo paskirties galinčiam
susidaryti atliekų kiekiui. Pastebėtina, jog toks reikalavimas iš esmės atitinka ir
Teisingumo Teismo praktiką.
Paprastai būna labai sunku ir (ar) brangu nustatyti tikslų atliekų turėtojo
perduotų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, todėl nėra draudžiama mokestį
taikyti atsižvelgiant į dėl atliekų turėtojo veiklos galimą susidaryti atliekų
kiekį, atsižvelgiant į jų užimamą nekilnojamojo turto plotą bei paskirtį.
Kadangi nagrinėtu atveju konkretus atliekų turėtojo mokėtinas rinkliavos
dydis priklausė nuo 1) nekilnojamojo turto objekto tipo (statinys, žemės
sklypas); 2) nekilnojamojo turto pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties;
3) pagal nekilnojamojo turto tipą ir pagrindinę tikslinę jo naudojimo paskirtį
apskaičiuotos galinčių susikaupti metinės atliekų normos bei 4) nekilnojamojo
turto vieneto (namas, kotedžas, sodo sklypas, garažas) arba bendrojo statinio
ploto, teisėjų kolegija pripažino, jog toks pasirinktas vietinės rinkliavos dydžio
apskaičiavimo modelis iš esmės buvo tinkamas garantuoti minėtą tikslą –
užtikrinti principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą.
Teismas taip pat pastebėjo. jog tiek atsakovo nustatytas, tiek pareiškėjų
nurodytas (pareiškėjai teigė, jog aptariamos rinkliavos skaičiavimas pagal
gyventojų skaičių yra tinkamesnis) vietinės rinkliavos gyvenamųjų patalpų
savininkams ar naudotojams apskaičiavimo būdai nebuvo numatyti
įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose, Europos Sąjungos teisės aktuose.
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimas ir plėtojimas yra pavestas
savivaldybėms, kurios, atsižvelgdamos į atitinkamus komunalinių atliekų
tvarkymo ypatumus savivaldybės teritorijoje, teisės aktų nustatytose ribose
pačios sprendžia dėl tinkamiausio šios sistemos organizavimo modelio. Todėl,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, tais atvejais,
kai teisės aktuose nėra nustatytas atitinkamas atsiskaitymo už komunalinių
atliekų tvarkymą būdas, konkrečios savivaldybės pasirinkto vietinės rinkliavos
dydžio apskaičiavimo būdo konkrečiam atliekų turėtojui vertinimas kitose
savivaldybėse taikomo būdo atžvilgiu, laikytinas norminio akto politinio ir
ekonominio pagrįstumo vertinimu, kuris nepriskirtinas administracinių teismų
kompetencijai.
Vis dėlto, vertindamas nuostatų, nustatančių rinkliavos dydžio
apskaičiavimą, atitiktį būtinumo reikalavimui, Vyriausiasis administracinis
teismas akcentavo, jog nors, kaip jau buvo minėta, tiek nacionalinėje, tiek
Europos Sąjungos teisėje įtvirtintas principas „teršėjas moka“ nedraudžia
mokėtinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydį apskaičiuoti
pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą atlyginimą sieja su
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faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu. Todėl tais atvejais, kai
yra įmanoma, nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų, nustatyti konkretų
atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam
tenkanti mokėtina suma turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų
kiekį. Priešingu atveju, t. y. mokėtinos vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant
pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, kai yra objektyvi galimybė nustatyti
konkretų atliekų kiekį, būtų viršijama tai, kas yra būtina principui „teršėjas
moka“ įgyvendinti.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija pripažino, jog byloje ginčyto norminio
akto nuostatos, ta apimtimi, kuria nenumatė galimybės atliekų turėtojams
vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, kai objektyviai ir be
didelių ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti atliekų turėtojo perduodamų
tvarkyti atliekų kiekį, prieštaravo proporcingumo principui.
[2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525 – 471/2010.
Lietuvos Respublikos Seimo nariai Irena Šiaulienė ir Evaldas Jurkevičius prieš
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 17.2]
Atliekų tvarkymo srityje taip pat paminėtina administracinė byla
Nr. A – 503/2010, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas sprendė klausimą
dėl savininko pareigos tinkamai sutvarkyti jo žemės sklype esančias atliekas,
atsiradusias iki nuosavybės teisių į šį žemės sklypą atkūrimo natūra. Byloje ginčas
kilo dėl Kauno miesto savivaldybės (atsakovas) atsisakymo išvežti šiukšles ir
išvalyti užterštą dirvožemį pareiškėjai priklausančiame žemės sklype, kuris dar
iki nuosavybės teisių atkūrimo buvo paverstas nelegaliu sąvartynu. Atsakovas
su šiuo reikalavimu nesutiko, nurodydamas, jog minėtame žemės sklype esantį
sąvartyną išvalyti turėtų pats sklypo savininkas, nes pareiškėja, sutikdama su
jai grąžintino žemės sklypo ribomis, iš esmės sutiko ir su jo būkle, buvusia iki
nuosavybės teisių atkūrimo.
Vertindama pastarųjų argumentų pagrįstumą, teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į nacionalinės teisės nuostatas, pirmiausia pažymėjo, jog iki
nuosavybės teisių atkūrimo žemės sklypas, kurio dalyje yra nelegalus sąvartynas,
buvo valstybinė žemė, todėl jame sukauptų atliekų išvalymas buvo savivaldybės
pareiga, kurios ji neįvykdė. Atsižvelgiant į tai, jog ginčo žemės sklypo dalyje
atliekos buvo sukauptos dar iki nuosavybės teisių atkūrimo, pareiškėja negalėjo
būti pripažinta atliekų turėtoja. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, ta
aplinkybė, jog ji organizavo šio žemės sklypo detalųjį planavimą bei pasirašė
dėl jo ribų, nepatvirtina jos valios kartu su nuosavybės teisėmis į žemės sklypą
įgyti ir jame buvusias atliekas. Be to, pareiškėjai nuosavybės teisės buvo atkurtos
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į žemės sklypą turėtoje vietoje, todėl ji jame esančių atliekų turėtoja galėtų
būti pripažinta tik tuo atveju, jeigu šiame žemės sklype atliekos buvo ir iki jo
nacionalizacijos.
Pažymėjusi, kad asmenų prievolė tvarkyti atliekas yra tiesiogiai susijusi
su jų turėjimu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo,
jog atsakovas nepagrįstai teigė, kad atliekas iš ginčo žemės sklypo pareiškėja
turėtų pašalinti savo lėšomis. Be to, teiginį, kad po nuosavybės teisių atkūrimo
ir nuosavybės teisių įregistravimo žemės sklype ir toliau kaupiamos atliekos,
teismas pripažino nepagrįstu jokiais įrodymais.
Vyriausiasis administracinis teismas panaikino atsakovo sprendimą,
kuriuo buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymą, bei įpareigojo atsakovą per
atitinkamą terminą išvalyti užterštą dirvožemį ginčo žemės sklype.
[2010 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502 – 503/2010.
G. J. prieš Kauno miesto savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorijos 2.2; 2.5]
Apžvelgiamais metais Vyriausiasis administracinis teismas išsprendė
nemažai aktualių ginčų, susijusių su Teritorijų planavimo įstatymo ir jį
įgyvendinančių teisės aktų aiškinimu ir taikymu. Reikšmingos teisės aiškinimo ir
taikymo taisyklės buvo pateiktos 2010 m. balandžio 6 d nutartyje administracinėje
byloje Nr. A444 – 1406/2010, kurioje išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko, sprendė
klausimą dėl iki 2004 m. gegužės 1 d. patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo
dokumentų teisinio statuso. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog
laikotarpiu nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. galiojusio Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies nuostata, jog
specialiojo planavimo dokumentai neatstoja bendrojo plano ir detaliųjų planų,
išskyrus žemėtvarkos ir miškotvarkos projektus, ir kol šių dokumentų sprendiniai
nesuderinti su bendrojo plano arba jeigu jo nėra, – su visais atitinkamo lygmens
galiojančiais specialiųjų ir detaliųjų planų sprendiniais, jie yra rekomendacinio
pobūdžio, yra aiškintina taip, jog sprendžiant klausimą dėl šiuo laikotarpiu
patvirtinto specialiojo teritorijų planavimo dokumento teisinio statuso, būtina
įvertinti, ar jo sprendiniai buvo suderinti su tuo metu galiojusiais teritorijų
planavimo dokumentais. Nenustačius pastarosios aplinkybės, tokie specialiojo
teritorijų planavimo dokumentai laikytini rekomendacinio pobūdžio. Teisėjų
kolegija taip pat padarė išvadą, kad iki 2004 m. gegužės 1 d. buvę rekomendacinio
pobūdžio, t. y. nesuderinti su bendrojo plano sprendiniais, specialiojo planavimo
dokumentai negalėjo ipso facto tapti privalomais įsigaliojus naujos redakcijos
Teritorijų planavimo įstatymui, kadangi priešingas aiškinimas akivaizdžiai
prieštarautų Teritorijų planavimo įstatymo (2004 m. sausio 15 d. įstatymo
Nr. IX-1962 redakcija) 18 straipsnio 2 dalies nuostatai, kad specialiųjų planų
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sprendiniai turi neprieštarauti galiojantiems atitinkamo lygmens bendrojo
teritorijų planavimo dokumentams.
[2010 m. balandžio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A444 – 1406/2010. Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras prieš
Palangos miesto savivaldybės tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 17.2]
Administracinėje byloje Nr. A525 – 361/2010 Vyriausiasis administracinis
teismas akcentavo teritorijų planavimo procese sprendimus priimančių subjektų
pareigą rengiant ir tvirtinant detalųjį planą patikrinti, ar žemės sklypas nepatenka
į saugomą teritoriją, kai Nekilnojamojo turto registre esančiuose įrašuose
tokia informacija nėra nurodyta. Šioje byloje prokuroras, gindamas viešąjį
interesą, prašė panaikinti detalųjį planą, nes pastarasis neatitiko su kultūros
vertybių apsauga susijusių teisės aktų reikalavimų. Atsakovai, nesutikdami su
pareiškėjo prašymu, rėmėsi tuo, jog rengiant ir tvirtinant ginčo detalųjį planą,
Nekilnojamojo turto registre nebuvo įregistruota informacija apie tai, kad ginčo
žemės sklypas patenka į kultūros paminklo teritoriją, taip pat šiame registre
nebuvo nurodyti tokiam ginčo sklypui taikomi apribojimai.
Vis dėlto, atsižvelgdama į tai, jog rengiant ir tvirtinant ginčo detalųjį planą,
savivaldybės institucijos turėjo galimybę gauti duomenis iš Kultūros vertybių
registro, taip pat jos galėjo atitinkamai kreiptis į už saugomų teritorijų apsaugą
atsakingas institucijas, siekiant gauti informaciją apie ginčo žemės sklypo teisinį
statusą Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo požiūriu, teisėjų
kolegija pripažino, jog vien tai, kad atitinkami su ginčo žemės sklypu susiję
duomenys nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, negali sudaryti
pagrindo išvadai, jog administraciniai aktai yra teisėti ir pagrįsti.
[2010m.vasario22d.sprendimasadministracinėjebylojeNr. A525 – 361/2010.
Tauragės apylinkės vyriausiasis prokuroras prieš Tauragės rajono savivaldybės
tarybą, Tauragės rajono savivaldybės administraciją, Tauragės apskrities viršininko
administraciją. Procesinio sprendimo kategorijos 14.3.1; 14.3.3; 14.7]
1.5. Bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią
dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
Administraciniai teismai nagrinėja bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo
administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271
str.). Pastebima tendencija, kad daugėja teismo sprendimų, kuriais tokia žala yra
priteisiama. Todėl Vyriausiajam administraciniam teismui ir šioje srityje tenka
svarbus vaidmuo formuojant vienodą teismų praktiką.
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Administracinėje byloje Nr. A442 – 548/2010 Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija akcentavo, jog asmuo turi teisę
kreiptis į teismą ir tais atvejais, kai žala padaroma administraciniais aktais, kurie
jam tiesiogiai ir neadresuoti. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „FF lizingas“
pateikė apeliacinį skundą, prašydamas priteisti iš valstybės įmonės „Registrų
centras“ 34 321,18 Lt turtinės ir 80 000,00 Lt neturtinės žalos bei 6 procentų
metines palūkanas iki teismo sprendimo įvykdymo. Pareiškėjas žalos atsiradimą
siejo su VĮ „Registro centras“ priimtu sprendimu atsisakyti registruoti trečiajam
suinteresuotajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Artulėja“ nuosavybės
teises, kurias ši bendrovė įgijo iš pareiškėjo lizingo sutarties pagrindu. Spręsdama
dėl pareiškėjo teisės kreiptis į teismą, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad
asmens teisės kreiptis į teismą ir reikalauti patirtos žalos atlyginimo šiuo atveju
negali paneigti tai, kad galbūt neteisėtas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo
aktas, kuris sukėlė tariamą arba realią žalą, tiesiogiai buvo priimtas ne pagal
pareiškėjo prašymą ir šia prasme nebuvo jam tiesiogiai adresuotas. Interesas
kreiptis teisminės gynybos dėl žalos atlyginimo ir gauti jį tokiu atveju gali kilti
iš to, kad kompetentingos institucijos priimtas aktas paprastai turi įtakos ne tik
tiesioginiam šio akto adresatui, bet ir gali paveikti kitų asmenų teises ir pareigas,
įstatymų saugomus interesus. Toks teisės aiškinimas, pagal kurį reikalavimo dėl
žalos atlyginimo nagrinėjimas ir jo patenkinimas būtų siejamas su sąlyga būti
galbūt neteisėto Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo akto, iš kurio kildinama
žala, tiesioginiu adresatu, neišvengiamai reikštų, kad būtų paneigta bet kokia kitų
asmenų teisė kreiptis į administracinį teismą dėl žalos atlyginimo ir gauti tokį
atlyginimą, nepaisant to, kad, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, akivaizdu,
jog tam tikrais atvejais tokiais aktais gali būti paveikti ir kiti asmenys, jais gali
būti padaroma žala ne tik tiems asmenims, kuriems jie tiesiogiai adresuoti.
Apžvelgiama byla reikšminga ir dėl neturtinės žalos, kurią patiria juridiniai
asmenys, klausimo aiškinimo. Teisėjų kolegija nurodė, jog galimybė juridiniam
asmeniui ginti pažeistas teises atlyginant jam neturtinę žalą expressis verbis
numatyta Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 8 dalyje: juridinis asmuo, be kita
ko, turi teisę reikalauti teismo tvarka atlyginti tikrovės neatitinkančių duomenų,
menkinančių jo dalykinę reputaciją, paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę
žalą. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjo patirtą neturtinę žalą,
rėmėsi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) Commingersoll
S. A. byloje suformuotomis nuostatomis, t. y. vertino tiek subjektyvius, tiek
objektyvius neturtinės žalos juridiniams asmenims dydžio nustatymo kriterijus:
žalą įmonės reputacijai, neapibrėžtumą planuojant įmonės sprendimus, įmonės
valdymo sistemos sugriovimą (susilpnėjimą), taip pat (nors ir mažesne apimtimi)
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valdymo organų narių bei akcininkų patirtus nepatogumus ir susirūpinimą dėl
įmonės veiklos, prestižo, pernelyg užsitęsusio netikrumo planuojant įmonės
veiklą ir pan. Teismas, įvertinęs, jog ginčo laikotarpiu pareiškėjas dalyvavo ne
viename teismine tvarka inicijuotame ginče bei tai, kad dėl VĮ „Registrų centras“
veiksmų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau priėmė pareiškėjui
palankų sprendimą, nusprendė, jog pareiškėjas nepateikė pakankamų duomenų,
kurie patvirtintų, jog informacija apie sunkumus, kilusius dėl perleisto turto
registracijos, buvo paskleista tokia apimtimi, kad pakankamai reikšmingai ir
neigiamai paveikė pareiškėjo kaip juridinio asmens veiklos vertinimą. Neturtinę
žalą buvo atsisakyta priteisti.
[2010 m. lapkričio 2 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A442 – 548/2010. Uždaroji akcinė bendrovė „FF lizingas“ prieš valstybės
įmonę „Registrų centras“. Procesinio sprendimo kategorijos 12.3.2; 15.2.3.1;
15.2.3.2]
2010 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmą kartą turėjo
galimybę išspręsti žalos, kilusios dėl įstatymo leidėjo neveikimo, atlyginimo
klausimą. Administracinėje byloje Nr. A858 – 1452/2010 nagrinėtas pareiškėjos
prašymas atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, susijusią su atitinkamų nacionalinės
teisės aktų nepriėmimu. Pareiškėja nurodė, kad jai užsienyje atlikta lyties keitimo
operacija, tačiau patirtos išlaidos kompensuotos nebuvo. Be to, jai kilo sunkumų,
keičiant civilinės būklės aktus. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčo aplinkybes,
konstatavo, kad nagrinėtoje byloje valstybės neteisėti veiksmai pasireiškė
legislatyvine omisija, įstatymų leidėjui nevykdant Civiliniame kodekse (toliau
– ir CK) nustatytos pareigos priimti lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustatantį
įstatymą. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo neveikimas, t. y. nesudarymas
pareiškėjai tinkamų teisinių prielaidų gydytis transseksualumą, traktuotinas
kaip neteisėtas neveikimas CK 6.271 straipsnio prasme. Sprendžiant turtinės
žalos atlyginimo klausimą, šioje byloje tiesiogiai remtasi ir Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau – ir Europos žmogaus
teisių konvencija, EŽTK). Pažymėta, kad EŽTK 8 straipsnis, įtvirtinantis teisę į
privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, neįtvirtina teisės į nemokamą gydymą.
Šiuo aspektu taip pat pabrėžta, kad pareiškėjos patirtos išlaidos operacijai ir
gydymui negali būti vienareikšmiškai traktuojamos kaip turtinė žala dėl to, kad
byloje nebuvo duomenų, jog būtent chirurginė lyties pakeitimo operacija yra
tas gydymo būdas, kuris privalėjo būti taikomas gydant jos ligą. Atsižvelgus į
šiuos argumentus, reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo buvo atmestas.
Vis dėlto teisėjų kolegija priėjo prie kitokios išvados, vertindama neturtinę žalą,
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kurią pareiškėja siejo su tinkamų teisinių prielaidų gauti sveikatos apsaugos
paslaugas nesudarymu, taip pat veiksmingu teisiniu jos pasikeitusios tapatybės
nepripažinimu. Teisėjų kolegijos vertinimu, abu pareiškėjos nurodyti aspektai
(apimantys iš CK 2.27 straipsnio 2 dalies kylančią pareigą įstatymu nustatyti
lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką) nulemia EŽTK 8 straipsnyje įtvirtintos teisės į
privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą pažeidimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, pirmosios instancijos teismo priteistas
30 000 litų neturtinės žalos atlyginimo dydis nėra akivaizdžiai per mažas. Teisėjų
kolegija atkreipė dėmesį, kad iš esmės panašiais aspektais neturtinės žalos
atlyginimo klausimą analizavęs Europos Žmogaus Teisių Teismas sprendime
byloje L. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 27527/03) priteisė 5 000 eurų neturtinės
žalos atlyginimą nepaisant to, kad minėtoje byloje pareiškėjo faktinė situacija
buvo žymiai sudėtingesnė nei šioje byloje. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu,
30 000 litų dydžio neturtinės žalos atlyginimas pareiškėjai nagrinėtoje byloje
laikytinas tinkama kompensacija, atitinkančia teisingumo, protingumo ir
sąžiningumo principus.
[2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858 – 1452/2010.
R. S. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Procesinio sprendimo kategorijos 15.2.3.1; 15.2.3.2]
Kaip ir ankstesniais metais, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
nagrinėjo ypač daug bylų žalos dėl kalinimo sąlygų atlyginimo srityje. Teismas
nuosekliai laikosi ankstesnės savo praktikos bei dažnai remiasi Europos
Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje suformuotais principais (pvz., EŽTT
2008 m. lapkričio 18 d. sprendimu byloje Savenkovas prieš Lietuvą (pareiškimo
Nr. 871/02). Verta paminėti administracinę bylą Nr. A525 – 1181/2010, kurioje
teisėjų kolegija, konstatavusi, kad asmuo, kuris yra laikomas laisvės atėmimo
įstaigose nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, iš dalies tenkino
pareiškėjo apeliacinį skundą. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad pareiškėjas Šiaulių
tardymo izoliatoriuje ir Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo kalinamas
kamerose, kuriose jam nebuvo suteiktas reikalaujamas 5 m2 dydžio gyvenamasis
plotas, nusprendė, jog pareiškėjo patirtą neturtinę žalą atlygintų 2 000 Lt suma.
[2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525 – 1181/2010.
V. G. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos ir kt. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2]
Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. A556 – 669/2010 Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija, nustačiusi, jog Lukiškių tardymo
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izoliatoriaus-kalėjimo administracija vilkino kreipimąsi į teismą, taip pat atliko
kitus neteisėtus veiksmus, priteisė pareiškėjui 5 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjas į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą atvyko
2006 m. vasario 20 d. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas į Vilniaus miesto
2 apylinkės teismą teikimu dėl laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos
nustatymo kreipėsi 2006 m. kovo 2 d. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog termino, per
kurį Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 ir 365 straipsnių
nustatyta tvarka turi būti kreipiamasi į teismą, jokie teisės aktai nenustato.
Tačiau teisėjų kolegija pabrėžė, kad nuo pareiškėjo atvykimo ir Lukiškių tardymo
izoliatoriaus-kalėjimo kreipimosi į teismą praėjo 10 dienų. Atsižvelgusi į pareiškėjo
padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, įvertinusi veiksmus, kurie buvo atlikti
dėl kreipimosi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą, teisėjų kolegija nusprendė,
kad šiuo atveju laiko tarpas kreipimuisi į teismą dėl laisvės atėmimo bausmės ir
pataisos įstaigos nustatymo buvo neprotingas bei nepagrįstas. Atsakovo motyvai
dėl didelio darbo krūvio ir užimtumo pripažinti teisiškai nereikšmingais. Teisėjų
kolegija akcentavo, kad visuotinai pripažintas teisės principas dėl pagarbos
žmogaus teisėms ir laisvėms reikalauja užtikrinti kiekvieno asmens bylos viešą
ir teisingą išnagrinėjimą nepriklausomo ir nešališko teismo per įmanomai
trumpiausią laiką. Atsižvelgusi į tai bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo,
sąžiningumo kriterijais, teisėjų kolegija konstatavo, kad Lukiškių tardymo
izoliatoriaus-kalėjimo administracija nepagrįstai ilgai nesikreipė į Vilniaus miesto
2 apylinkės teismą, dėl ko pareiškėjui kilo neturtinė žala. Neturtinė žala jam taip
pat kilo dėl to, kad, pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką, jis buvo kalinamas
su sunkius nusikaltimus padariusiais kaliniais.
[2010 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 669/2010.
R. M. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2]
Žalos, kilusios dėl asmens laisvės atėmimo, klausimas buvo sprendžiamas
ir administracinėje byloje Nr. A444 – 642/2010. Pareiškėjas tvirtino, kad Šiaulių
apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir VPK) darbuotojai
neteisėtai apribojo jo laisvę, tuo jam buvo padaryta neturtinė žala, kurią jis
įvertino 30 000 Lt. Teisėjų kolegija nustatė, jog policijos pareigūnai, taikydami
administracinį sulaikymą, nesilaikė šios užtikrinimo priemonės taikymo tvarkos,
nustatytos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 265
straipsnyje, t. y. nesurašė protokolo, kuris, atsižvelgiant į ATPK 265 straipsnio
1 dalyje nustatytus reikalavimus, privalo būti motyvuotas, apie pritaikytą
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonę neinformavo
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apelianto ir nesudarė jam galimybės pasinaudoti ATPK 265 straipsnio 2 dalyje
nustatyta teise – prašyti apie administracinį sulaikymą pranešti jo giminaičiams,
darbovietės arba mokyklos administracijai. Administracinių teisės pažeidimų
bylų teisenos užtikrinimo priemonių taikymo tikslas, kaip nustatyta ATPK 264
straipsnio 1 dalyje, yra užkirsti kelią administraciniams teisės pažeidimams,
surašyti protokolus, užtikrinti, kad būtų laiku ir teisingai nagrinėjamos bylos ir
vykdomi nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose. Atsakovas Šiaulių
apskrities VPK nepateikė įrodymų, kad buvo būtina apriboti apelianto laisvę.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad vien tai, jog tokia teisė (sulaikyti asmenį) yra
nustatyta, nereiškia, kad ja (teise) galima naudotis nepaisant, ar tokie veiksmai
atitinkamu atveju yra būtini. Byloje nebuvo įrodymų, kad apelianto atžvilgiu
taikant administracinio sulaikymo priemonę, buvo įgyvendinami tokios priemonės
taikymo tikslai, atsakovas neįrodė, kad tokia priemonė nagrinėjamu atveju buvo
būtina. Nustačiusi, kad Šiaulių apskrities VPK pareigūnų neteisėtais veiksmais
buvo suvaržyta viena svarbiausių žmogaus prigimtinių teisių – teisė į asmens
laisvės neliečiamumą, teisėjų kolegija nusprendė, kad neabejotinai dėl tokių
veiksmų apeliantui buvo padaryta žala, kuri turi būti atlyginta (Konstitucijos 30
str. 2 d., Europos žmogaus teisių konvencijos 5 str. 5 d.). Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad Šiaulių apskrities VPK darbuotojų veiksmai vertintini kaip šiurkštus žmogaus
teisių pažeidimas. Todėl atsižvelgusi į valstybės institucijos padaryto pažeidimo
reikšmingumą, pažeidimo trukmę (pažeidimas truko 2 val. 40 min. – tiek truko
apelianto laikymas laikino suėmimo patalpoje), teisėjų kolegija apelianto patirtą
neturtinę žalą įvertino penkiais šimtais litų. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia
suma yra proporcinga padarytam pažeidimui, todėl laikytina teisingu atlyginimu
už apelianto patirtą neturtinę žalą.
[2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444 – 642/2010.
D. Č. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato. Procesinio sprendimo kategorijos 15.2.1.1; 15.2.3.2]
Kalbant apie savivaldybės pareigą atlyginti padarytą žalą, išskirtina
administracinė byla Nr. A444 – 1003/2010. Byla reikšminga dėl teisės normų,
reglamentuojančių neturtinės žalos bei jos dydžio nustatymo ypatumus,
aiškinimo. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami atlyginti neturtinę žalą, kilusią
dėl savivaldybės pareigūnų sprendimo nugriauti statinius romų tabore. Teisėjų
kolegija, siekdama nustatyti patirtos neturtinės žalos dydį pinigine išraiška,
vertino įstatymų leidėjo CK 6.250 straipsnyje įtvirtintus bei teismų praktikoje
suformuotus neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus. Pažymėta, jog
administracinių teismų praktikoje, taikant CK 6.250 straipsnio 2 dalies nuostatas,
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be kita ko, atsižvelgiama į pažeistos vertybės pobūdį, asmens, kuris patyrė žalą,
amžių ir sveikatos būklę, neteisėtų veiksmų trukmę, ar neteisėti veiksmai yra
vienkartiniai ar pasikartojantys, pareiškėjo elgesį ginčo metu, pažeidimo įtaką
tolesniam nukentėjusio asmens gyvenimui ir kitas reikšmingas aplinkybes. Teisėjų
kolegija atkreipė ypatingą dėmesį, jog nepaisant to, kad nugriauti statiniai neatitiko
tam tikrų reikalavimų, susijusių su jų tinkamumu gyventi ir įteisinimu, pareiškėjai
patyrė neturtinę žalą dėl jų teisės į būstą pačia bendriausia prasme pažeidimo.
Nugriauti statiniai daugeliui pareiškėjų buvo jų gyvenamoji vieta. Atsižvelgusi į
tai, kad teisė į būstą kyla iš prigimtinio žmogaus asmenybės orumo (Tarptautinio
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto preambulė), teisėjų kolegija
nusprendė, jog ši teisė yra viena svarbiausių ir reikšmingiausių neturtinių vertybių
ir jai turėtų būti suteikiama intensyvi ir didelė apsauga. Atitinkamai šis faktas,
teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėtu atveju buvo neturtinės žalos atlyginimo
sumą didinanti aplinkybė. Neturtinės žalos atlyginimo sumą didinančia aplinkybe
pripažinta ir tai, jog neturtinė žala padaryta vienai pažeidžiamiausių visuomenės
grupių – tautinei mažumai, romams. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, jog nors CK
6.271 straipsnis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų
neteisėtų aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama
savo darbuotojų kaltės, kaltės klausimas vis dėlto turėtų būti vertinamas,
remiantis CK 6.250 straipsnio 2 dalimi, kuri imperatyviai nurodo, jog teismas,
nustatydamas neturtinės žalos dydį, turi atsižvelgti į žalą padariusio asmens kaltę.
Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, konstatavo, jog atsakovas,
vykdydamas statinių griovimą, ne tik viršijo savo kompetenciją, bet ir ignoravo
elementariausius ir akivaizdžius rūpestingumo bei atidumo reikalavimus, kas
nagrinėtu atveju sąlygojo didesnės piniginės kompensacijos priteisimą: pastatų
griovimas vyko žiemą, griovimo metu nebuvo užtikrintas asmenų saugumas
ir kt. Teisėjų kolegija, įvertinusi visus neturtinės žalos kompensacijos dydžiui
reikšmingus kriterijus kiekvienam pareiškėjui individualiai, pareiškėjų neturtinei
žalai atlyginti priteisė nuo 1 500 Lt iki 3 500 Lt.
[2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444 – 1003/2010.
N. S., S. S. ir kt. prieš Vilniaus miesto savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorijos
15.2.1.1; 15.2.3; 15.4]
1.6. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių
Socialinės apsaugos teisiniai santykiai labai dažnai yra susiję su labiau
pažeidžiamomis ir todėl saugomomis visuomenės grupėmis. Todėl Vyriausiojo
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administracinio teismo išaiškinimai šioje srityje prisideda prie tinkamo šios
reikšmingos teisės srities normų taikymo, Lietuvos kaip socialiai orientuotos
valstybės imperatyvo užtikrinimo.
Kalbant apie bedarbio pašalpos (išmokos) mokėjimą, atkreiptinas dėmesys
į sprendimą administracinėje byloje Nr. A143 – 484/2010. Pareiškėjas kreipėsi į
teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Vilniaus darbo biržos sprendimus, kuriais
jam trims mėnesiams buvo sustabdytas bedarbio statusas ir nutrauktas nedarbo
draudimo išmokos mokėjimas. Ginčijami sprendimai priimti pareiškėjui
nustatytu laiku neatvykus į teritorinę darbo biržą priimti pasiūlymo įsidarbinti.
Teisėjų kolegija, išanalizavusi aktualų teisinį reguliavimą, konstatavo, kad
Teritorinė darbo birža privalo užtikrinti tokią bedarbiui privalomo elgesio
situaciją, kurioje bedarbiui būtų aiškiai ir vienareikšmiškai žinomi ne tik
konkretaus apsilankymo teritorinėje darbo biržoje laikas, bet ir tokio apsilankymo
tikslas, pvz., pasiūlymo dirbti pateikimas. Tik abiejų šių sąlygų laikymasis gali
būti pripažintas pakankamu pagrindu taikyti bedarbiui teisines pasekmes –
nutraukti nedarbo draudimo išmokos mokėjimą ir sustabdyti bedarbio statusą.
Kadangi šioje byloje buvo nustatyta, jog atsakovo pareiškėjui išduotoje Ieškančio
darbo atmintinėje nebuvo nurodyti apsilankymo darbo biržoje laikas (data)
ir tokio apsilankymo tikslas, o Kliento apsilankymo kortelėje (pasirašytoje
pareiškėjo) prie apsilankymo datos nurodytas apsilankymo tikslas buvo „atvykti
išmokos tęsimui, susipažinti su laisvomis darbo vietomis, aptarti paiešką
savarankiškomis darbo paieškos priemonėmis“, teisėjų kolegija konstatavo, kad
atsakovo sprendimas nutraukti minėtos išmokos mokėjimą buvo neteisėtas.
[2010 m. kovo 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143 – 484/2010.
A. R. prieš Vilniaus darbo biržą. Procesinio sprendimo kategorijos 6.4.3.; 6.8]
Nemažai sprendimų praturtino teismo praktiką motinystės pašalpų
skyrimo srityje. Administracinėje byloje Nr. A756 – 340/2010 teisėjų kolegija
sprendė, kada asmuo turi teisę gauti motinystės pašalpą, jei iki nėštumo ir
gimdymo atostogų pradžios Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo
16 straipsnio 1 dalyje nustatytas stažas nėra įgytas. Pareiškėja iš esmės skundė
atsakovo atsisakymą skirti motinystės pašalpą. Tokį sprendimą atsakovas grindė
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, pagal
kurią viena iš sąlygų moters teisei gauti motinystės pašalpą yra nustatyta ne
didesnė nei 3 mėnesių pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo baigimą
įrodantį dokumentą) iki tapimo apdraustuoju asmeniu, o pareiškėja dirbti
pradėjo (apdraustuoju asmeniu tapo) anksčiau, nei jai buvo išduotas Švietimo
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įstatymo 39 straipsnyje ir Aukštojo mokslo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje
numatytas mokslo baigimą įrodantis dokumentas – diplomas. Teisėjų kolegija,
remdamasi ne tik lingvistiniu, bet ir sisteminiu bei teleologiniu Ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatymo, Aukštojo mokslo įstatymo bei Švietimo įstatymo
teisės normų aiškinimu, nusprendė, kad įstatymų leidėjas asmens teisės gauti
motinystės pašalpą aptariamu atveju nesieja su įgyta kvalifikacija ar mokymosi
pasiekimais, kuriuos patvirtina nustatyta tvarka išduotas diplomas. Teisėjų
kolegija atkreipė dėmesį, jog įstatymų leidėjas teisės aktuose iš esmės įtvirtino
reikalavimą asmeniui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo mokslo pabaigos tapti
apdraustuoju asmeniu (t. y. asmeniu, kuris pats moka ir už jį mokamos arba
pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka (Įstatymo 3 str. 1 d.).
Bylos duomenys patvirtino, kad pareiškėja įstatyme nustatyto 3 mėnesių termino
nepraleido, ji apdraustuoju asmeniu tapo iš karto, baigusi dienines studijas
Žemaitijos kolegijoje. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog bendriesiems teisingumo
ir protingumo principams prieštarautų tokia situacija, kai praktiškai baigęs
dienines studijas ir operatyviai įsidarbinęs asmuo turėtų mažesnes socialines
garantijas už tą, kuris apdraustuoju tapo tik po to, kai oficialiai gavo kvalifikaciją
ir mokslo laipsnį liudijantį pažymėjimą – diplomą.
[2010 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756 – 340/2010. V.
G. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrių. Procesinio
sprendimo kategorija 6.4.2]
Kalbant apie nukentėjusių asmenų našlių ir našlaičių valstybinių pensijų
mokėjimą, paminėtina administracinė byla Nr. A756 – 450/2010, kurioje buvo
sprendžiamas klausimas, kokios pensijos priskirtinos nukentėjusiųjų asmenų
valstybinėms pensijoms. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus sprendimą,
kuriuo jam nutrauktas nukentėjusiųjų asmenų valstybinės našlaičių pensijos
mokėjimas. Šios pensijos mokėjimas nutrauktas nustačius, kad pareiškėjas
turi teisę į nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlio, mirus jo sutuoktinei, kuri
buvo tremtinė, pensiją. Pagal valstybinės našlaičių pensijos skyrimo pareiškėjui
metu (2001 m. rugsėjo 27 d.) galiojusį Valstybinių pensijų įstatymo (toliau –
ir Įstatymas) 3 straipsnį, nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija
galėjo būti skiriama tik tuo atveju, jei asmuo neturėjo teisės į kitą nukentėjusiųjų
asmenų valstybinę pensiją. Teisėjų kolegija visų pirma nurodė, kad pensijos
klasifikavimo ir teisinio vertinimo negali lemti tik formalūs kriterijai, inter alia jos
pavadinimas. Lingvistiniu požiūriu nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos
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sąvoka nebūtinai privalo būti traktuojama kaip apimanti valstybinę našlių ir
našlaičių pensiją, skiriamą tuo atveju, kai asmuo praranda tėvus arba sutuoktinį,
kurie turi nukentėjusiųjų asmenų teisinį statusą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
išmokos laikomos to paties pobūdžio išmokomis, kai jų objektas ir tikslas bei
apskaičiavimo bazė ir skyrimo sąlygos yra identiški arba pakankamai panašūs.
Teisėjų kolegija, išanalizavusi minėtų išmokų tikslą ir pobūdį, nusprendė,
kad pareiškėjo, kaip našlio, mirus jo sutuoktinei, tremtinei, gauta pensija yra
kur kas artimesnė Valstybinių pensijų įstatymo 9 straipsnyje numatytoms
valstybinėms našlio pensijoms, nei Įstatymo 11 straipsnyje numatytoms
nukentėjusiųjų asmenų valstybinėms pensijoms. Teisėjų kolegijos manymu,
teisinis reguliavimas negalėtų būti traktuojamas kaip teisingas ir protingas,
jei asmeniui, kuris turi teisę gauti išmokas tiek kaip našlys, tiek kaip našlaitis
(Valstybinių pensijų įstatymo taikymo šioje byloje kontekste), būtų nustatyta
tokia šių išmokų mokėjimo tvarka, kad jis gautų kuo mažesnę sumą. Atsižvelgus
į tai, teisėjų kolegija įpareigojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Pasvalio skyrių apskaičiuoti ir išmokėti pareiškėjui nukentėjusiųjų asmenų
valstybinę našlaičių pensiją.
[2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas administracinėje byloje
756
Nr. A – 450/2010. V. M. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Pasvalio skyrių. Procesinio sprendimo kategorija 6.6.1]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. gavo nemažai
apeliacinių skundų, susijusių su įvairių laikotarpių iki 1995 m. sausio 1
d. įskaitymo į asmens darbo stažą pensijai gauti. Administracinėje byloje
Nr. A146 – 1105/2010 teismas sprendė klausimą, kokie dokumentai gali įrodyti
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme numatytus valstybinio
socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus karinės tarnybos laikotarpius.
Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas įskaityti į valstybinio socialinio pensijų
draudimo stažą mokymosi Lvovo ugniagesių technikos mokykloje nuo 1960 m.
spalio 1 d. iki 1963 m. spalio 2 d. laikotarpį. Nurodė, jog mokymasis minėtoje
mokykloje buvo jo faktinės karinės tarnybos laikas. Teisėjų kolegija nesutiko
su atsakovo ir pirmosios instancijos teismo nuomone, jog sprendžiant, kokie
laikotarpiai gali būti prilyginami valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui,
turi būti remiamasi tik Pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156,
23.5 punkte nurodytais dokumentais – kariniu liudijimu arba Krašto apsaugos
ministerijos išduotu karinės tarnybos trukmės pažymėjimu. Teisėjų kolegija
tokį Pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 23 punkto aiškinimą vertino kaip
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pernelyg formalų. Teismas, remdamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo
nuostatomis, kurios reglamentuoja įrodymų klausimus, bei turinio viršenybės
prieš formą principu, pažymėjo, jog dokumento įrodomąją reikšmę lemia ne
jo pavadinimas, o jo turinys. Nustatyta, kad TSRS vidaus reikalų ministerijos
terminuotos karinės tarnybos kario tarnybos knygelėje Ukrainos Lvovo
ugniagesių technikos mokykla nurodyta ne kaip pareiškėjo mokymosi vieta, o
kaip jo karinės tarnybos vieta. Teisėjų kolegija nurodė, kad pareiškėjo karinė
tarnyba yra specifinė ta prasme, jog pareiškėjas ją atliko įstaigoje, kuri karinės
tarnybos metu suteikė ir profesinį ugniagesio pasirengimą, ir atitinkamą karinį
(vidaus tarnybos) laipsnį. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, kad pagal
minėtus dokumentus, yra pagrindas pareiškėjo faktinės karinės tarnybos laiką
prilyginti valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažui.
[2010 m. rugpjūčio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146 – 1105/2010.
V. G. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 6.3.1]
1.7. Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje
2010 m. prieglobsčio srityje daugiausia nagrinėta bylų, susijusių su
apsaugos dėl nestabilios padėties Čečėnijoje suteikimo arba panaikinimo
klausimais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas
šioje srityje, ne kartą turėjo galimybę taikyti Europos Sąjungos teisės aktus bei
remtis jų nuostatų išaiškinimu, pateiktu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
praktikoje. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858 – 1220/2010 teisėjų
kolegija, remdamasi 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 2004/83/EB
„Dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar
asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos
apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų“ (toliau – ir Direktyva) 2 straipsnio e
punkto, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, konstatavo, kad papildomos apsaugos
suteikimui neturėtų būti nustatoma jokių aiškiai laiko aspektu apibrėžtų terminų.
Papildomos apsaugos suteikimas siejamas su konkrečios grėsmės buvimu
ir ji turi būti suteikiama visam laikotarpiui, kurio metu egzistuoja grėsmė ar
grėsmės, sudarančios papildomos apsaugos suteikimo pagrindą. Nustačius
konkretų papildomos apsaugos terminą, kuris nebūtinai sutaps su Direktyvos 15
straipsnyje nurodytų grėsmių buvimo trukme, Direktyvoje įtvirtintos garantijos
prarastų savo praktinę reikšmę. Apžvelgiamoje byloje konstatuota, kad atsakovo
Migracijos departamento sprendimas nesuteikti pareiškėjai Rusijos Federacijos
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pilietei papildomos apsaugos, nepaisant to, kad 2005–2008 m. tokia papildoma
apsauga jai buvo suteikiama dėl nestabilios padėties Čečėnijoje, traktuotinas
kaip papildomos apsaugos panaikinimas, kuriam iš esmės taikytinos Užsieniečių
teisinės padėties įstatymo 90 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir Direktyvos
nuostatos. Tai yra tam, kad galėtų priimti sprendimą panaikinti / nebeužtikrinti
papildomos apsaugos pareiškėjai, atsakovas privalėjo nustatyti, kad Čečėnijos
Respublikoje įvyko esminių permainų, rodančių, jog nebėra realios grėsmės
pareiškėjos gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei, ir kad toks aplinkybių
pasikeitimas yra svarbus ir ilgalaikio pobūdžio. Nustatyta, kad atsakovas ir
pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog Čečėnijoje jau nėra
paplitusi prievarta. Įvertinus pareiškėjos prašymą individualiai, konstatuota, jog
byloje nėra informacijos, leidžiančios daryti išvadą, kad pareiškėja negali grįžti
į kilmės valstybę.
[2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858 – 1220/2010.
A. E. ir kt. prieš Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorijos 3.3; 3.4]
Šioje srityje atkreiptinas dėmesys ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje
Nr. A756 – 686/2010. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama, ar atsakovas
Migracijos departamentas pagrįstai panaikino Rusijos Federacijos piliečiui
suteiktą papildomą apsaugą, konstatavo, jog galimos tokios situacijos, kai tam
tikros individualios grėsmės ir prievartos (aklos ar orientuotos į tam tikrą
grupę asmenų) paplitimas (nors ir mažesniu nei anksčiau mastu), vertinant
šias aplinkybes kaip visumą, gali sudaryti pakankamą pagrindą skirti (pratęsti)
asmeniui suteiktą papildomą apsaugą. Išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko,
pabrėžė, jog papildomą apsaugą gavusio asmens grįžimas į savo kilmės valstybę
pats savaime dar nereiškia, kad papildoma apsauga ir laikinas leidimas gyventi
gali būti panaikinami automatiškai, visiškai nevertinant kitų teisiškai reikšmingų
aplinkybių. Pažymėta, kad jei pabėgėlis apsilanko buvusioje savo šalyje, tokio
asmens pabėgėlio statuso pasibaigimas turi būti vertinamas individualiai, pvz.,
senų ar sergančių tėvų aplankymas yra kas kita nei nuolatiniai vizitai atostogauti
ar užmegzti verslo santykius.
Apžvelgiama byla reikšminga ir tuo aspektu, jog pirmą kartą šios
kategorijos bylose išaiškinta teisės būti išklausytam įgyvendinimo apimtis.
Akcentuota, jog tiek pabėgėlio statuso, tiek papildomos apsaugos panaikinimo
atveju turėtų būti užtikrinama, kad asmenys, kurie naudojasi pabėgėlio statusu,
būtų tinkamai informuoti apie galimą jų statuso persvarstymą ir jiems būtų
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suteikta galimybė pateikti savo nuomonę, prieš institucijoms priimant pagrįstą
sprendimą panaikinti jų statusą. Vis dėlto išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė,
kad aptariama asmens teisė būti informuotam ir išklausytam nėra absoliuti.
Asmuo gali atsisakyti šios teisės. Be to, gali būti tokių situacijų, kai, pavyzdžiui,
dėl paties suinteresuoto asmens pareigų pažeidimo ar nenoro bendradarbiauti,
institucija objektyviai neturi galimybių informuoti asmenį apie pradėtą procesą,
apklausti jį ar kitais būdais suteikti jam galimybę pareikšti savo nuomonę. Kitais
atvejais apklausa gali būti akivaizdžiai nebūtina dėl nagrinėjamos situacijos
ypatumų. Taigi norint priimti sprendimus neinformavus ir neišklausius dėl to
suinteresuoto asmens, būtina nustatyti išskirtinių aplinkybių, kurios pateisintų
tokį elgesį, egzistavimą.
[2010 m. gruodžio 8 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A756 – 686/2010. M. T. prieš Migracijos departamentą
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 3.5]
2010 m. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išliko
aktualūs klausimai, susiję su užsieniečio sulaikymo pagrindais. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. N63 – 4397/2010 teisėjų kolegija konstatavo,
kad Užsieniečių teisinės padėties įstatymas nesieja prieglobsčio prašytojo
teisinio statuso praradimo su sprendimo, kad už prašymo suteikti prieglobstį
nagrinėjimą yra atsakinga kita Europos Sąjungos valstybė narė, priėmimu. Dėl
šios priežasties užsienietis negali būti laikomas praradęs prieglobsčio prašytojo
statuso ir dėl to sulaikomas.
[2010 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N63 – 4397/2010.
Procesinio sprendimo kategorija 3.5]
Kaip ir ankstesniais metais, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
nagrinėjo nemažai bylų dėl leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.
Administracinėje byloje Nr. A858 – 1810/2010 buvo ginčijamas Migracijos
departamento sprendimas neišduoti pareiškėjui leidimo nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje, kurio pagrindu kreiptasi į teismą dėl jo išsiuntimo iš Lietuvos
Respublikos. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, konstatavo, kad
atsisakymas išduoti leidimą nuolat gyventi Užsieniečių teisinės padėties įstatymo
35 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (užsieniečio gyvenimas Lietuvos
Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai)
pats savaime nereiškia, kad užsienietis be jokių išlygų privalo būti išsiunčiamas
iš Lietuvos. Net ir neišdavus leidimo nuolat gyventi, įvertinus visas reikšmingas
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aplinkybes, užsienietis gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi. Tokiu būdu
iš esmės garantuojamos Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje
numatytos teisės į šeimos ir privataus gyvenimo gerbimą. Šioje byloje taip pat
pažymėta, kad Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 35 straipsnio 2 dalies
nuostata, pagal kurią užsienietis, kuriam atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą
gyventi, gali pateikti prašymą išduoti leidimą gyventi praėjus ne mažiau kaip
vieneriems metams nuo sprendimo atsisakyti išduoti ar pakeisti leidimą gyventi
priėmimo ir išnykus priežastims, dėl kurių buvo atsisakyta išduoti ar pakeisti
leidimą gyventi, negali būti aiškinama kaip kategoriškai draudžianti išduoti
leidimą laikinai gyventi, kai buvo atsisakyta išduoti leidimą nuolat gyventi.
[2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858 – 1810/2010.
J. B. prieš Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorijos 3.3; 3.5]
1.8. Bylos dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisinių santykių
Bylos dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisinių santykių ir toliau sudaro gana
didelę dalį Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gaunamų bylų.
Šioje srityje taip pat kyla sudėtingų ir reikšmingų teisės aiškinimo klausimų.
Administracinėje byloje Nr. A525 – 19/2010 ginčas kilo dėl atsakovo Vilniaus
apskrities viršininko administracijos (toliau – ir VAVA) sprendimų, kuriais
tretiesiems suinteresuotiems asmenims buvo natūra atkurtos nuosavybės teisės
į jiems tenkantį buvusio savininko iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis
valdytą nekilnojamąjį turtą – po 1,000 ha žemės sklypą žemės ūkio veiklai.
Pareiškėjas – prokuroras – gindamas viešąjį interesą, savo skundą, be kita ko,
motyvavo tuo, kad skundžiamais sprendimais tretiesiems suinteresuotiems
asmenims nuosavybė buvo atkurta ir į atitinkamus valstybinės reikšmės miškų
plotus.
Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad nustačius, jog tam
tikras individualus administracinis aktas prieštarauja Konstitucijai ir (arba)
įstatymams, jis laikytinas neteisėtu, nepaisant to, kad žemesnio lygmens teisės
aktams jis galbūt ir neprieštarauja. Kompetentinga institucija privalo atsisakyti
priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, jei tokio sprendimo
priėmimas prieštarautų aukščiausios teisinės galios teisės aktams. Vilniaus
apskrities viršininko administracijos argumentai, kad pareiškėjas, gindamas
viešąjį interesą, neginčijo žemės reformos žemėtvarkos schemos ir kitų
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nuosavybės teisių atkūrimo procese priimtų administracinių aktų, sprendžiant
nagrinėtą ginčą, nebuvo reikšmingi, kadangi byloje buvo nustatytas skundžiamų
administracinių aktų prieštaravimas įstatymams.
Nutartyje taip pat nurodyta, kad Atkūrimo įstatymo 13 straipsnyje
(straipsnio redakcija, galiojusi iki 2006 m. lapkričio 21 d.) numatyta teisės
norma aiškiai nustato, jog tam tikras sąlygas atitinkantys miškai yra išperkami.
Šioje nuostatoje vartojamos bendrinės sąvokos „miškas“ apibrėžimo Atkūrimo
įstatymas atskirai nepateikia. Todėl Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio taikymo
sritis gali apimti ir tą mišką, kuris šio įstatymo 4 straipsnyje yra įvardijamas
kaip „žemė, apaugusi mišku“. Taikant Atkūrimo įstatymo 13 straipsnį, turi
būti vadovaujamasi bendruoju miško apibrėžimu, esančiu Miškų įstatyme, ir
būtent jo pagrindu turi būti sprendžiama, ar tam tikra teritorija yra valstybės
išperkamas miškas. Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio nuostatos yra specialiosios
teisės normos, taikomos visiems atvejams, kai teritorija, į kurią numatoma
atkurti nuosavybės teises, atitinka miško sąvoką pagal Miškų įstatymą. Todėl
nėra teisiškai reikšminga, ar sklype, į kurį atkuriamos nuosavybės teisės, miškas
(kaip jis suprantamas pagal Miškų įstatymą) buvo dar iki nacionalizacijos ar
susiformavo jau po jos. Jei sprendimo atkurti nuosavybės teises priėmimo metu
tam tikra teritorija yra miškas (kaip jis suprantamas pagal Miškų įstatymą) ir
tenkinama bent viena iš Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytų
sąlygų, šis straipsnis privalo būti taikomas, ir miškas išperkamas.
[2010 m. sausio 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A525 – 19/2010. Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras prieš
Vilniaus apskrities viršininko administraciją. Procesinio sprendimo kategorijos
11.6.2; 11.12]
Administracinėje byloje Nr. A525 – 1539/2010, kurią taip pat nagrinėjo
išplėstinė teisėjų kolegija, buvo sprendžiama, kurių metų rinkos kainomis
turi būti vadovaujamasi, apskaičiuojant kompensaciją už valstybės išperkamą
turtą: pirminio sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo metų
nekilnojamojo turto rinkos kainomis ar tų metų, kada išperkamo turto rinkos
kaina realiai nustatinėjama, rinkos kainomis.
Šioje byloje nustatyta, kad Kauno miesto valdyba 1996 m. spalio 22 d.
priėmė sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta papildyti ankstesnį Kauno miesto
valdybos potvarkį, numačiusį atstatyti nuosavybės teisę į atitinkamą ginčo namo
dalį. Minėtu sprendimu potvarkis buvo papildytas nustatant, jog gyvenamojo
namo dalis natūra negrąžintina, o asmeniui, kuriam atkuriamos nuosavybės
teisės, išmokėtina dalinė piniginė kompensacija. Taip pat numatyta, jog likusi
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kompensacijos dalis bus išmokėta, kai bus apskaičiuota gyvenamojo namo
vertė rinkos kaina. Byloje ginčytu Kauno miesto savivaldybės administracijos
(toliau – ir Administracija) direktoriaus 2008 m. balandžio 28 d. įsakymu
(toliau – ir Įsakymas) buvo nuspręsta išmokėti pareiškėjams likusią piniginės
kompensacijos, apskaičiuotos 1996 metų rinkos kainomis, dalį.
Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį
turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų
ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymas kompensacijos mokėjimą sieja su sprendimo dėl nuosavybės
teisių atkūrimo priėmimu, todėl nutartyje pažymėta, kad sprendžiant ginčą
svarbu nustatyti, kada konkrečiai kompetentinga institucija priėmė sprendimą
atkurti nuosavybės teises ir mokėti kompensaciją už natūra negrąžintiną
nekilnojamąjį turtą, koks tokio įsipareigojimo turinys bei kada asmenys
atitinkamai įgijo teisėtą lūkestį gauti atitinkamo dydžio piniginę kompensaciją
bei į kokio dydžio piniginę kompensaciją jie įgijo tokį teisėtą lūkestį. Nagrinėtu
atveju viešojo administravimo aktas, kuriuo buvo įformintas sprendimas atkurti
nuosavybės teises bei išpirkti nekilnojamojo turto objektą, priimtas 1996 m.
spalio 22 d.
Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi bylai aktualių teisės aktų nuostatas
bei priimtų administracinių aktų turinį, konstatavo, jog priėmus Kauno miesto
valdybos 1996 m. spalio 22 d. sprendimą, E. Ž. (įpėdiniams – pareiškėjoms)
buvo atkurtos nuosavybės teisės, o Administracija atitinkamai įsipareigojo
išmokėti likusią neišmokėtos piniginės kompensacijos dalį, atsižvelgdama į
tokio sprendimo priėmimo datą, t. y. į ginčo turto rinkos vertę 1996 metais.
Kauno miesto valdybai 1996 m. spalio 22 d. priėmus sprendimą, E. Ž. (įpėdiniai
– pareiškėjos) būtent nuo 1996 metų įgijo savininko teises į tokį turtą ir
atitinkamai teises į kompensacijos išmokėjimą pagal 1996 metų rinkos kainas
ir nustatytą tvarką. Todėl tokio sprendimo priėmimo metu galiojusio Įstatymo
„Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos
ir sąlygų“ redakcijos 17 straipsnio nuostata, jog perduodamas natūra turtas savo
realia verte išpirkimo momentu turi būti lygiavertis išperkamam turtui, sietina
būtent su minėto sprendimo priėmimo data, t. y. su ginčo turto rinkos verte
1996 metais.
[2010 m. vasario 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A525–1539/2010. A. K., J. E. K. prieš Kauno miesto savivaldybės
administraciją. Procesinio sprendimo kategorijos 11.8; 11.12]
Kitoje aktualioje administracinėje byloje Nr. A444 – 2093/2010 buvo
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pasisakoma dėl termino giminystės ryšį patvirtinančiam dokumentui nuosavybės
teisių atkūrimo byloje pateikti atnaujinimo negalimumo, kai teikiamas dokumentas
konkrečioje byloje nėra teisiškai reikšmingas. Iš pareiškėjų prašymo minėtoje
administracinėje byloje teismui turinio ir kitos bylos medžiagos buvo galima
spręsti, kad pareiškėjai į teismą kreipėsi manydami, jog minimas dokumentas,
dėl kurio pateikimo byloje buvo keliamas termino atnaujinimo klausimas, yra
giminystės ryšį su savininku patvirtinantis dokumentas, reikalingas nuosavybės
teisėms į konkretų žemės sklypą atkurti.
Išplėstinė teisėjų kolegija visų pirma konstatavo, kad pareiga pagrįsti
(įrodyti) giminystės ryšį su savininku nagrinėtos bylos kontekste reiškė
reikalavimą turėti giminystės ryšį su tuo asmeniu, kuris buvo prašomo grąžinti
turto savininku šio turto nacionalizacijos arba kitokio nusavinimo momentu.
Teismo vertinimu, aptartas fakto – giminystės ryšio su savininku – teisinis
vertinimas suponuoja ir Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje numatyto
dokumento, patvirtinančio giminystės ryšį su savininku, teisinį pobūdį. Tai
yra, taikant Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalį, turi būti vertinama, ar
dokumentas, kurio pateikimui prašoma atnaujinti terminą, gali patvirtinti
nuosavybės teises arba giminystės ryšį su turto savininku jo nacionalizacijos
ar kitokio nusavinimo metu. Atkūrimo įstatymas dokumentui, kuris negali
patvirtinti nuosavybės teisių, ir patvirtina ryšį ne su turto savininku šio turto
nacionalizacijos ar kitokio nusavinimo metu, o su kitu asmeniu, kurio teisių
Atkūrimo įstatymas negina, pateikimui termino atnaujinimo galimybės nėra
nustatęs. Be to, pagal Atkūrimo įstatymą gali būti atnaujinami terminai pateikti
tik teisiškai reikšmingus dokumentus, o ne tuos, kurie jokios teisinės reikšmės
nuosavybės teisių atkūrimo procesui neturi ir turėti negali. Proceso dėl termino
dokumentams pateikti atnaujinimo paskirtis – sudaryti galimybes (pašalinti
kliūtis) atkurti nuosavybės teises tiems asmenims, kurie dėl svarbių priežasčių
negalėjo pateikti kompetentingoms institucijoms tokių dokumentų, kurie yra
būtini sprendimui dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti. Taigi dokumentas,
kurio pateikimui prašoma atnaujinti terminą, kompetentingai institucijai turi
būti būtinas ir apskritai reikalingas sprendžiant klausimą dėl nuosavybės teisių
atkūrimo į konkretų nekilnojamąjį turtą. Atsižvelgiant į tai, teismui tenka pareiga
įvertinti aukščiau paminėtas aplinkybes. Byloje esant pakankamai duomenų,
patvirtinančių tai, kad dokumentas, dėl kurio pateikimo prašoma atnaujinti
terminą, negali patvirtinti nuosavybės teisių arba giminystės ryšio su turto
savininku jo nacionalizacijos (kitokio nusavinimo) metu ir (arba) nuosavybės
teisių atkūrimo į konkretų nekilnojamąjį turtą procese atitinkamas dokumentas
nėra teisiškai reikšmingas, turi būti daroma išvada, kad ir termino atnaujinimas
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tokiam dokumentui yra negalimas. Šiais atvejais teismas tokį prašymą turėtų
atsisakyti priimti, kaip nenagrinėtiną teisme (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.), o jeigu jis priimtas, – bylą nutraukti (Administracinių
bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.).
Išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėtoje administracinėje byloje nustačiusi,
kad dokumentas, kuriam pateikti buvo prašoma atnaujinti terminą, patvirtina
giminystės ryšį su asmeniu, kuris prašomos grąžinti žemės sklypo savininku šio
turto nacionalizacijos momentu nebuvo (kadangi mirė 1924 m., dar neprasidėjus
žemės nacionalizacijos procesui), nurodė, kad Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio
4 dalies taikymo kontekste nagrinėtu atveju nėra įrodymų, patvirtinančių ginčo
dokumento teisinę reikšmę nuosavybės teisės į pareiškėjų pageidaujamo žemės
sklypo atkūrimą įgyvendinimui.
[2010 m. spalio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A444 – 2093/2010. Procesinio sprendimo kategorija 11.2]
Piliečiui pasirinkus nuosavybės teisių atkūrimo būdą – lygiaverčiu turėtajam
žemės plotu – dėl konkretaus žemės sklypo suteikimo sprendžiama vėliau pagal
teisės aktų nustatytas procedūras. Tokia išvada padaryta administracinėje byloje
Nr. A146 – 427/2010, kurioje teisėjų kolegija, be kita ko, konstatavo, kad ta
aplinkybė, jog pareiškėjas 2001 m. gruodžio 28 d. prašyme (buvo prašoma atkurti
nuosavybės teises į žemės sklypą perduodant neatlygintinai lygiavertį žemės
sklypą kitoje Lietuvos vietovėje) nenurodė konkrečios lygiaverčio žemės sklypo
suteikimo vietos, nesudaro pagrindo daryti išvados, jog pareiškėjas iki įstatymu
nustatyto termino nepareiškė savo valios dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo.
Remdamasi šiais motyvais, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Kauno apskrities
viršininko administracijos veiksmai, atkuriant nuosavybės teises pareiškėjui
valstybei priklausančiais vertybiniais popieriais, buvo nepagrįsti ir neteisėti,
todėl jų pagrindu priimti sprendimai panaikinti.
[2010 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146 – 427/2010.
M. S. J. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją. Procesinio sprendimo
kategorija 11.10]
1.9. Bylos dėl žemės teisinių santykių
2010 metais Vyriausiasis administracinis teismas taip pat sprendė teisės
aktų, reglamentuojančių žemės teisinius santykius, taikymo ir aiškinimo
klausimus.
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Formuodamas vieningą praktiką žemės teisinių santykių srityje, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad priimdamas sprendimą,
kuriuo tvirtinamas piliečių, nesinaudojančių asmeninio ūkio žeme tam tikroje
vietovėje, sąrašas, apskrities viršininkas (šiuo metu – Nacionalinė žemės
tarnyba), atsižvelgdamas į Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje
įtvirtintas imperatyvias nuostatas, privalo surinkti objektyvius duomenis,
leidžiančius asmenį įtraukti į tokį sąrašą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A858 – 1035/2010 pareiškėjas, be kita ko, prašė teismo panaikinti Vilniaus
apskrities viršininko įsakymą „Dėl piliečių, nesinaudojančių asmeninio ūkio
žeme Senųjų Trakų kadastro vietovėje, Trakų rajone, sąrašo patvirtinimo“
dalyje, kuriuo patvirtinto sąrašo Nr. 1 106 punkte jis įtrauktas į sąrašą asmenų,
nesinaudojančių asmeninio ūkio žeme Senųjų Trakų kadastro vietovėje, Trakų
rajone.
Teisėjų kolegija nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad
minėtas įsakymas yra teisėtas, kadangi byloje nebuvo pakankamai informacijos
ir įrodymų, jog pareiškėjas faktiškai žeme naudojosi ir naudojasi, o įrodinėjimo
naštos atsakovui perkelti negalima. Byloje pažymėta, kad pareiga nustatyti,
ar žemė yra nenaudojama, priskirta būtent atsakovui. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas, atsižvelgęs į tai, kad nagrinėtu atveju atsakovas
nepateikė jokios informacijos, kokių objektyvių duomenų pagrindu pareiškėjas
buvo įtrauktas į sąrašą Nr. 1, sprendė, kad ginčyto įsakymo dalis pareiškėjo
atžvilgiu prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daliai
ir Žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje tvarkos aprašo 8
punktui. Nurodytų motyvų pagrindu pareiškėjo apeliacinis skundas šioje dalyje
patenkintas, pirmosios instancijos teismo sprendimas atitinkamai pakeistas.
[2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858 – 1035/2010
A. T. prieš Vilniaus apskrities viršininko administraciją (teisių perėmėjas –
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos). Procesinio sprendimo
kategorija 4.3]
Reikšminga teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė buvo suformuota ir
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje administracinėje
byloje Nr. A858 – 1237/2010, kurioje ginčas kilo dėl to, ar pareiškėja turi teisę
įgyti nuosavybės teise asmeninio ūkio žemę, kurią iki mirties naudojo jos
motina. Nagrinėtoje byloje iš esmės vienintelis motyvas, kodėl atsakovas,
Vilniaus apskrities viršininko administracija, raštu atsisakė parduoti ar nuomoti
pareiškėjai mirusios motinos naudotą asmeninio ūkio žemę, buvo tas, kad
pareiškėja neįrodė, jog ji su motina iki jos mirties kartu gyveno ir vedė bendrą
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ūkį. Atsakovas vadovavosi ta aplinkybe, jog pareiškėjos deklaruota gyvenamoji
vieta buvo ne ta, kurioje gyveno ir ginčo žemės sklype vedė ūkį jos motina.
Teisėjų kolegija, primindama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
jurisprudencijos nuostatas dėl teismų pareigos užtikrinti ne įstatymo, o teisės
viešpatavimą, taip pat oficialios administracinės justicijos suformuotas teisės
aiškinimo ir taikymo taisykles, kad kai pagal faktines bylos aplinkybes, visuotinai
pripažintus teisės principus, akivaizdu, jog sprendimas konkretaus socialinio
konflikto atžvilgiu bus formalus, bet neteisingas, būtina pirmenybę teikti
bendrajai teisės sampratai, atkreipė dėmesį, kad nagrinėtu atveju atsakovas,
atsisakydamas su pareiškėja sudaryti ginčo žemės pirkimo-pardavimo sutartį,
neteisėtai rėmėsi prielaida, kad deklaruota gyvenamoji vieta sutampa su faktine
gyvenamąja vieta.
Kadangi byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma sudarė pagrindą
teisėjų kolegijai prieiti prie išvados, kad pareiškėja faktiškai gyveno kartu su savo
motina iki šios mirties, vedė su ja bendrą ūkį ginčo žemės sklype, konstatuota,
kad pareiškėja įgijo teisę įgyti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti iš valstybės ar
nuomoti ginčo objektu buvusį asmeninio ūkio žemės sklypą, teisėtai naudotą jos
motinos. Atsakovas privalėjo ne tik formaliai remtis oficialiais duomenimis apie
deklaruotą pareiškėjos gyvenamąją vietą, bet ir realiai patikrinti, ar pareiškėja
gyveno kartu su savo motina iki jos mirties, nes priešingu atveju, nežinant realių
faktinių aplinkybių, sprendimas negali būti laikomas paremtu objektyviais
duomenimis ir pakankamai motyvuotas.
Teisėjų kolegija nutarė pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo
atsakovas įpareigotas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su pareiškėja dėl
asmeninio ūkio žemės sklypo, palikti nepakeistą.
[2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858 – 1237/2010.
S. T. prieš Vilniaus apskrities viršininko administraciją. Procesinio sprendimo
kategorija 4.3]
1.10. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
Kaip ir kiekvienais metais, viena gausiausių Vyriausiojo administracinio
teismo nagrinėtų sričių buvo ginčai, kylantys iš valstybės tarnybos teisinių
santykių. Šioje srityje buvo priimti sprendimai, turintys reikšmę ypač didelei
visuomenės daliai.
Pirmiausia paminėtinas Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės
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teisėjų kolegijos administracinėje byloje Nr. A662 – 1735/2010 spręstas klausimas
dėl teisingo apmokėjimo už darbą valstybės tarnautojams ribojimo pagal Valstybės
tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalį, numačiusią, jog valstybės tarnautojui mokamų
priedų ir priemokų suma negali viršyti 70 procentų pareiginės algos.
Ši nuostata buvo įtvirtinta Valstybės tarnybos įstatymo VI skyriuje
„Darbo užmokestis“, kuris ta apimtimi, kuria jame nebuvo nustatyta teisinio
reguliavimo, pagal kurį būtų buvę galima teisingai atlyginti už darbą vidaus
tarnybos sistemos pareigūnams, dirbusiems poilsio bei švenčių dienomis,
nakties metu, atlikusiems papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę,
kai jiems išmokėtinų priedų ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos
įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855,
2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytą ribą, Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimu buvo
pripažintas prieštaraujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1
dalies nuostatai.
Išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi šiuo Konstitucinio Teismo
nutarimu ir Konstitucinio Teismo praktika, pagal kurią žemesnės galios
teisės aktuose esančias teisės spragas (neišskiriant nė legislatyvinės omisijos)
galima užpildyti ad hoc, teismams pagal savo kompetenciją sprendžiant
bylas dėl individualaus visuomeninio santykio ir taikant (bei aiškinant) teisę
(Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas), visų pirma padarė
išvadą, kad vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, manantys, jog jų teisės dėl
minėtos legislatyvinės omisijos buvo pažeistos, turėjo (turi) teisę dėl tokių
pažeidimų kreiptis į teismą, kuris savo ruožtu privalo, jeigu nustato, kad asmens
teisės iš tikrųjų yra pažeistos dėl nurodytos priežasties, užtikrinti pažeistų teisių
teisminę gynybą, taikydamas ne tik įstatymą (plačiąja prasme), bet ir inter alia
bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia
aukščiausiąją teisę – Konstituciją. Toks teisinio reguliavimo trūkumų įveikimas
ad hoc, teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida asmens, kuris kreipėsi
į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, teisių ir laisvių apsaugai užtikrinti
atitinkamuose individualiuose visuomeniniuose santykiuose.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat konstatavo, jog vidaus tarnybos sistemos
pareigūnai, dirbę poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, atlikę papildomas
užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, kai jiems išmokėtinų priedų ir
priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002
m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175
redakcijos) nustatytą ribą ir todėl atitinkama darbo užmokesčio suma jiems
nebuvo išmokėta, turi teisę reikalauti teisingai atlyginti už tą darbą, kuris liko
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faktiškai neapmokėtas dėl minėto apribojimo taikymo. Atsižvelgiant į pareikštą
reikalavimą ir šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, pagal kurį priemokų
už faktiškai atliktą darbą poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu, taip pat
atliekant papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę (viršvalandinis
darbas) dydis nėra ribojamas (Vidaus tarnybos statuto 38 str. 1 d., Valstybės
tarnybos įstatymo 261 str.), teisingu atlyginimu už darbą, kuris liko neatlygintas
dėl minėtos legislatyvinės omisijos, gali būti darbo užmokesčio dalies, kuri būtų
buvusi, bet dėl Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m.
balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175
redakcijos) nustatytos ribos taikymo nebuvo išmokėta, sumokėjimas. Pažeistą
pareiškėjos teisę teismas šiuo atveju privalo ginti, nes priešingu atveju būtų
pažeistos Konstitucijos normos ir principai, o įstatymo dalis, kuri buvo
pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikoma tiems
teisiniams santykiams, kurie dar nėra galutinai susiklostę, t. y. būtų vykdomi
Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pagrindu priimti sprendimai, kurie
dar negali būti laikomi įvykdytais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme.
Išplėstinė teisėjų kolegija, nuosekliai laikydamasi Vyriausiojo
administracinio teismo praktikos, pažymėjo, kad vidaus tarnybos pareigūno
inicijuotas ginčas dėl negauto darbo užmokesčio – teisingo apmokėjimo už
atliktą darbą – priteisimo spręstinas taikant tarnybos teisinius santykius, o
ne žalos atlyginimą (civilinę atsakomybę) reglamentuojančias teisės normas,
tarnybos teisinių santykių teisės aktuose egzistuojančias teisinio reguliavimo
spragas įveikiant ad hoc. Tinkamu atsakovu tokio pobūdžio bylose laikytina
institucija, o ne Lietuvos valstybė. Be to, nagrinėjant reikalavimus, susijusius
su neišmokėto darbo užmokesčio (jo dalies) priteisimu, neišmokėtos sumos
turi būti priteistinos, vadovaujantis Darbo kodekso 298 straipsniu, pagal kurį
darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais
susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus.
[2010 m. birželio 7 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A662 – 1735/2010. J. K. prieš Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos
komisariatą. Procesinio sprendimo kategorijos 1.4; 16.5]
Didelė dalis 2010 m. Vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtų bylų
buvo susijusi su tarnybos stažo skaičiavimo taisyklių aiškinimu. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje A146 – 518/2010 teisėjų kolegija sprendė klausimą, ar
skaičiuojant tarnybos Lietuvos valstybei stažą teisėjui, kuris iki paskyrimo į šias
pareigas buvo statutinis valstybės tarnautojas, į ištarnautus Lietuvos valstybei
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metus gali būti įskaitytas mokymosi aukštojoje Lietuvos Respublikos policijos
(vidaus reikalų) mokykloje laikas, kuris pagal Vidaus tarnybos statutą įskaitomas
į statutinių valstybės tarnautojų vidaus tarnybos stažą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad nei
Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 1-4 dalyse, nei 4 straipsnio 5 dalies
1-4 punktuose, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Tarnybos
Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklėse nėra nustatyta, jog statutinių
valstybės tarnautojų mokymosi laikas galėtų būti įskaitytas į ištarnautus Lietuvos
valstybei metus. Vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatos,
numatančios, kad mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose,
aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos
policijos (vidaus reikalų), saugumo bei karo mokyklose yra įskaitomas į vidaus
tarnybos stažą, yra specialioji teisės norma, kuri taikoma tik statutiniams
valstybės tarnautojams, t. y. Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities vidaus
reikalų statutinių įstaigų statutiniams valstybės tarnautojams. Vidaus tarnybos
stažas, kurį numato Vidaus tarnybos statutas, ir tarnybos Lietuvos valstybei
stažas, kurį numato Valstybės tarnybos įstatymas, nėra tapačios sąvokos ir šių
stažų skaičiavimą reglamentuoja skirtingi įstatymai.
[2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146 – 518/2010.
I. V. prieš Visagino miesto apylinkės teismą. Procesinio sprendimo kategorija
16.8]
Valstybės tarnautojų socialinių ir kitų garantijų srityje išskirtina
administracinė byla Nr. A143 – 531/2010, kurioje pareiškėja (karjeros valstybės
tarnautoja) prašė įpareigoti atsakovą (Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos
komisariatą) suteikti jai kasmetines minimaliąsias trisdešimt penkių kalendorinių
dienų atostogas kaip motinai, vienai auginančiai vaiką, kadangi tarp šalių
iškilo ginčas dėl skirtingo sampratos „darbuotojas, kuris vienas augina vaiką“
vertinimo taikant Darbo kodekso 166 straipsnio 2 dalies 2 punktą, nustatantį,
jog kasmetinės minimaliosios trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos
suteikiamos darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų.
Teisėjų kolegija šioje byloje rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
praktika, pagal kurią „darbuotojais, kurie vieni augina vaikus“ yra pripažįstami
darbuotojai, kurie faktiškai vieni augina vaiką (vaikus) ar įvaikį (įvaikius) iki
atitinkamo amžiaus (pavyzdžiui, yra našlys (našlė), vieniša motina (įmotė), kitas
vaiko tėvas (įtėvis) atlieka laisvės atėmimo bausmę ar jam neterminuotai arba
terminuotai apribota tėvų valdžia, santuoka yra nutraukta ar gyvena skyrium
ir teismo sprendimu vaiko (įvaikio) gyvenamoji vieta yra nustatyta su juo,
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ir kt.). Šis sąrašas nėra baigtinis, nes praktikoje gali būti ir kitų situacijų, kai
darbuotojas bus laikomas faktiškai vienas auginantis vaiką. Neturi reikšmės,
ar darbuotojas vienas išlaiko auginamą vaiką, ar kitas vaiko tėvas taip pat
vykdo pareigą materialiai išlaikyti nepilnametį vaiką. Priimtoje nutartyje
teisėjų kolegija akcentavo, kad sprendžiant klausimą, ar asmuo vienas augina
vaiką, būtina analizuoti ir aiškinti konkrečią vaiko faktinio auginimo situaciją.
Tokiam konkrečios situacijos aiškinimui neturi lemiamos reikšmės nei teisės
aktų kitam vaiko tėvui nustatytos pareigos, nei tai, ar kitas vaiko tėvas tinkamai
vykdo šias pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. gruodžio
29 d. nutarimas Nr. 44). Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad vaiko auginimo
sampratai yra būdingi nuolatinumo ir nepertraukiamumo aspektai. Šie aspektai
visiškai realizuojami tik turint pastovų psichologinį ir socialinį kontaktą su
vaiku. Kadangi atskirai nuo vaiko gyvenančio tėvo pareigų dalyvauti auklėjant
ir išlaikant vaiką (CK 3.165, 3.170 str.) vykdymas nėra pakankamas pagrindas
pripažinti, kad jis (atskirai gyvenantis vienas iš vaiko tėvų) augina savo vaiką
Darbo kodekso 166 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo prasme, teisėjų
kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą
dėl pareiškėjos pripažinimo viena auginančia vaiką, neteisingai sureikšmino
pareiškėjos buvusio vyro ir jų vaiko tėvo vaidmenį.
[2010 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 531/2010.
V. U. prieš Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio
sprendimo kategorija 16.5]
Administracinėje byloje Nr. A438 – 1336/2010 kilo ginčas dėl atostogų
kvalifikacijai tobulinti suteikimo – pareiškėjas 2009 m. gegužės 18 d. pateikė
prašymą atsakovui išleisti jį atostogų kvalifikacijai tobulinti nuo 2009 m. birželio
1 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d., siekdamas tęsti studijas Vokietijoje, o atsakovas
ginčijamu 2009 m. gegužės 19 d. sprendimu atsisakė tenkinti šį pareiškėjo
prašymą. Pareiškėjas, pasibaigus kasmetinių atostogų laikui, nuo 2009 m. birželio
4 d. iki jo atleidimo iš tarnybos, neatvyko į tarnybos vietą, tai buvo pripažinta jo
nebuvimu tarnyboje be svarbių priežasčių. Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija pripažino, kad pareiškėjas buvo atleistas pagrįstai.
Pirmiausia teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo 38 straipsnio 1 dalimi („Valstybės tarnautojui, turinčiam
ne trumpesnį kaip 3 mėnesių tarnybos stažą toje valstybės ar savivaldybės
institucijoje ar įstaigoje, jo ir į pareigas jį priėmusio asmens susitarimu gali
būti suteiktos iki vienerių metų trukmės atostogos kvalifikacijai tobulinti. Šiuo
atveju valstybės tarnautojui paliekamos jo eitos pareigos, tačiau jam nustatytas
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darbo užmokestis nemokamas“), padarė išvadą, kad šio pobūdžio atostogos
suteikiamos pagal tarnautojo ir į pareigas jį priėmusio asmens susitarimą, tai
yra susitarimas tarp minėtų asmenų yra viena iš būtinų sąlygų atsirasti teisei į
šias atostogas.
Atsižvelgdama į tai, kad toks susitarimas tarp šalių pasiektas nebuvo,
teisėjų kolegija konstatavo, kad tokio susitarimo nebuvimas atitinkamai
lemia, jog pareiškėjas, iki nustatyta tvarka nebus pasiektas susitarimas tarp jo
ir atsakovo, neturėjo teisės į šias atostogas, o tuo pačiu privalėjo vykdyti jam
priskirtas tarnybines funkcijas, tai yra privalėjo eiti į tarnybą, iki nustatyta tvarka
tarp šalių bus pasiektas toks susitarimas (gera valia, teismine tvarka ir pan.).
[2010 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438 – 1336/10.
T. P. prieš Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės. Procesinio sprendimo kategorijos 16.5, 16.6, 16.8]
Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalis, nustatanti pareigūnui, kuris
buvo 1) sužalotas, susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines
pareigas, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi
ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba 2) kai jo sužalojimas,
susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susijęs su jo tarnybinių pareigų
atlikimu, jei tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi
ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai, arba 3) kai jo sveikata
sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigūno statuso, priklausančių
kompensacijų dydžius, taip pat yra viena iš dažniausiai vertinamų teisinių
nuostatų Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje.
Teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A143 – 145/2010, pripažindama
policijos pareigūno reikalavimą įpareigoti atsakovą nustatyti, kad tarnybinių
pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi gyvybei ar sveikatai,
kadangi jis patyrė traumą, dalyvaudamas Pasaulio sambo policijos čempionate,
nepagrįstu, kartu išaiškino Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalyje
įtvirtintus kompensacijų skyrimo atvejus.
Pasisakydama dėl nurodytų atvejų tarpusavio išskyrimo, teisėjų kolegija
pažymėjo, kad pirmosios alternatyvos dalis „kai pareigūnas buvo sužalotas,
susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas“ yra
panaši į trečiąją alternatyvą „kai pareigūno sveikata sutrikdyta dėl tarnybinių
pareigų atlikimo ar pareigūno statuso“, t. y. ir vienu, ir kitu atveju pareigūno
sveikatos sutrikdymas yra siejamas su jo tarnybinių pareigų atlikimu, todėl
lingvistinio teisės aiškinimo požiūriu šios nuostatos galėtų būti suprastos panašiai.
Tačiau, kita vertus, šių nuostatų skirtingas suformulavimas bei priskyrimas prie
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skirtingų alternatyviai nurodytų paminėtos kompensacijos išmokėjimo sąlygų
suponuoja, kad įstatymų leidėjas joms suteikė skirtingą prasmę. Aiškindama šį
skirtumą, teisėjų kolegija nurodė, kad trečiojo iš nurodytų atvejų suformulavimas
(kai pareigūno sveikata sutrikdyta dėl tarnybinių pareigų atlikimo ar pareigūno
statuso) leidžia ją suprasti taip, kad tarnybinių pareigų atlikimas bei pareigūno
statusas savaime yra priežastis, kuri lėmė pareigūno sveikatos sutrikdymą. Kitaip
tariant, jeigu patyręs sveikatos sutrikdymą asmuo nebūtų turėjęs pareigūno
statuso arba nebūtų atlikęs savo tarnybinių pareigų (iki tol, kai buvo sutrikdyta
jo sveikata), tokių pasekmių kaip jo sveikatos sutrikdymas nebūtų buvę. Tuo
tarpu pirmojo iš aukščiau nurodytų atvejų paminėta dalis (kai pareigūnas
buvo sužalotas, susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines
pareigas) pagal savo prasmę nukreipia į laiką, kai pareigūnas buvo sužalotas,
susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta, siejant jį (laiką) su tarnybinių pareigų
atlikimu. Ši teisės normos dalis turi būti suprantama ir aiškinama taip, kad
laikas, kai pareigūnas buvo sužalotas, susižalojo arba jo sveikata buvo sutrikdyta,
yra jo tarnybinių pareigų atlikimo laikas. Kalbėdama apie antrąją iš nurodytų
galimybių (kai pareigūno sužalojimas, susižalojimas ar sveikatos sutrikdymas
yra susijęs su jo tarnybinių pareigų atlikimu, jei tarnybinių pareigų atlikimas
buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar
sveikatai), kolegija pažymėjo, kad ji yra skirta situacijai, kai pareigūno sveikatos
sutrikdymas buvo patirtas laiko požiūriu nors ir ne tarnybinių pareigų atlikimo
metu, tačiau jam atliekant savo kaip vidaus tarnybos (policijos) pareigūno
pareigas, kurias jis turi atlikti pagal pareigūno statusą.
[2010 m. sausio 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143 – 145/10.
M. G. prieš Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio
sprendimo kategorija 16.5]
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Kitoje administracinėje byloje Nr. A146 – 1264/2010 teisėjų kolegija,
aiškindama Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalies nuostatas, taip pat
pabrėžė, kad nors automobilis Civilinio kodekso 6.270 straipsnio prasme yra
padidinto pavojaus šaltinis, tačiau automobilio naudojimo policijos pareigūno
tarnybos funkcijoms atlikti faktas pats savaime nėra pagrindas pripažinti, kad
pareigūno tarnyba Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalies prasme buvo
atliekama padidėjusio pavojaus ar padidėjusios rizikos pareigūno sveikatai ar
gyvybei sąlygomis. Priimtoje nutartyje nurodoma, kad Civilinio kodekso 6.270
straipsnio prasme didesnio pavojaus šaltiniu laikoma veikla, kuri kelia aplinkiniams
didesnį, nei įprasta, pavojų. Kiekvienas kelių eisme dalyvaujantis automobilis yra
padidinto pavojaus šaltinis aplinkiniams, nepriklausomai nuo to, koks valdytojas
ir kokiu tikslu jį eksploatuoja (vykdant tarnybos funkcijas, asmeniniams reikalams
ar kt.). Tarnybos funkcijas atliekantis vidaus tarnybos pareigūnas, vairuodamas
automobilį, yra kelių eismo dalyvis ir jo padėtis Kelių eismo taisyklių prasme
yra tokia pat, kaip ir visų kitų eismo dalyvių (visi eismo dalyviai privalo laikytis
Kelių eismo taisyklių ir jas pažeidę traukiami atsakomybėn). Todėl Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad Vidaus tarnybos
pareigūno tarnybinių pareigų atlikimas naudojant tarnyboje transporto
priemonę Statuto 40 straipsnio 3 dalies kontekste gali būti pripažintas susijusiu
su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno sveikatai ar gyvybei tik
tuo atveju, jei pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes būtų nustatyta, kad
naudojant automobilį buvo atliekamos tokio pobūdžio tarnybinės užduotys,
kurių atlikimas susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno
gyvybei ar sveikatai.
[2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146 – 1264/2010.
D. Ž. ir M. B. prieš Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą ir Policijos
departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 16.5]
2010 metais Vyriausiasis administracinis teismas taikė ir toliau plėtojo
savo praktiką dėl būtino profesinės sąjungos išankstinio sutikimo skiriant
tarnybinę nuobaudą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A662 – 798/2010
teisėjų kolegija priminė, jog profesinė sąjunga, spręsdama dėl sutikimo skirti
pareigūnui tarnybinę nuobaudą, privalo įvertinti nuobaudos teisėtumą ir
pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui
dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinės sąjungos
nariams arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje, nevertindama atitinkamos veikos
inkriminavimo pareigūnui pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų bei aiškiai
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išreikšti savo poziciją (sutinka / nesutinka) dėl nuobaudos skyrimo konkrečiam
profesinės sąjungos nariui ir apie savo sprendimą pranešti prašymą pateikusiam
asmeniui, turinčiam teisę priimti sprendimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.
Atsižvelgdamas į tai, teismas pažymėjo, kad gavusi prašymą dėl išankstinio
sutikimo skirti profesinės sąjungos nariui tarnybinę nuobaudą, atsakovo
Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinė sąjunga
turėjo įvertinti tik tai, ar tarnybinės nuobaudos K. M. skyrimas nėra susijęs su
jo naryste Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinėje
sąjungoje ar jo veikla renkamame šios profesinės sąjungos organe, tačiau
neturėjo teisinio pagrindo analizuoti ir vertinti tarnybinio pažeidimo fakto,
tarnybinio patikrinimo procedūros teisėtumo ir pagrįstumo, pasisakyti iš esmės
dėl tarnybinės nuobaudos pagrįstumo ir pareigūno kaltės. Teisėjų kolegija
konstatavo, kad profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę
nuobaudą policijos pareigūnui yra neteisėtas.
[2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662 – 798/2010.
Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prieš Kauno apskrities
policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinę sąjungą. Procesinio sprendimo
kategorija 16.8]
Kitoje administracinėje byloje Nr. A146 – 1370/09, susijusioje su profesinės
sąjungos atsisakymu duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą vidaus reikalų
įstaigos statutiniam pareigūnui, teisėjų kolegija taip pat pabrėžė, kad įstatymų
leidėjas profesinėms sąjungoms suteikė ne tik teises, bet nustatė ir pareigas.
Profesinių sąjungų įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad profesinės sąjungos
veikia laikydamosi Konstitucijos, šio bei kitų Lietuvos Respublikos įstatymų,
Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų. Vidaus tarnybos statuto 44
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad profesinės sąjungos neturi teisės paveikti vidaus
reikalų įstaigos funkcijų įgyvendinimo. Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje yra
įtvirtintas visų asmenų lygybės prieš įstatymus, teismą, kitas valstybės institucijas
principas. Šio konstitucinio principo taip pat turi būti laikomasi sprendžiant
pareigūnų tarnybinės atsakomybės klausimus. Visi valstybės tarnybos pareigūnai
(nagrinėjamos bylos kontekste – tiek vidaus reikalų statutinių įstaigų statutiniai
pareigūnai profesinių sąjungų nariai, tiek šių įstaigų statutiniai pareigūnai,
nepriklausantys profesinėms sąjungoms), padarę tarnybinius nusižengimus,
turi būti vertinami laikantis minėto konstitucinio principo. Pareigūno narystė
profesinėje sąjungoje, ar dalyvavimas profesinės sąjungos renkamojo organo
veikloje nesukuria ir negali sukurti jam jokių privilegijų prieš įstatymus, o
įstatymų nuostatos (Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalis) dėl profesinės
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sąjungos renkamojo organo išankstinio sutikimo skiriant tarnybinę nuobaudą
yra tik papildoma garantija siekiant apsaugoti pareigūnus – profesinių sąjungų
narius nuo galimo administracijos diskriminavimo dėl jų narystės profesinėse
sąjungose, dėl atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams
arba dėl veiklos profesinėse sąjungose. Neteisėtas profesinės sąjungos renkamojo
organo atsisakymas duoti sutikimą skirti pareigūnui tarnybinę nuobaudą
pažeidžia vidaus reikalų įstaigos interesus, kliudo įstaigos vadovui užtikrinti
nepriekaištingą vidaus tarnybos įstaigos veiklą, o taip pat ir viešąjį interesą –
piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugą.
[2010 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146 – 1370/2009.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos
komisariatas prieš Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinę
sąjungą. Procesinio sprendimo kategorija 16.4]
Vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. taip pat sprendė ginčus
dėl Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalies, numatančios, jog „kai uždelsiama
atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo
užmokestis už uždelsimo laiką“, taikymo.
Administracinėje byloje Nr. A444 – 1521/2009 Vyriausiojo administracinio
teismo kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nurodydamas,
jog vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką priteisimas yra siejamas
su atsakovo – valstybės institucijos – kalte, padarė neteisingą išvadą, nes pagal
Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalį, joje nustatytų pasekmių taikymas siejamas
ne su darbdavio kalte, bet su darbuotojo kaltės nebuvimu, kas reiškia, kad
darbdavio pareigos mokėti darbuotojui vidutinį darbo užmokestį už uždelstą
atsiskaityti laiką nebuvimui konstatuoti įstatyme nereikalaujama nustatyti,
jog dėl neatsiskaitymo nėra darbdavio kaltės. Jeigu darbuotojo kaltės nėra, tai
darbdaviui kyla neigiamos pasekmės dėl neatsiskaitymo laiku.
[2010 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444 – 1521/2009.
V. L. prieš Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio
sprendimo kategorija 16.8]
Apžvelgiami metai buvo svarbūs ir formuojant teismo praktiką dėl valstybės
tarnautojų atleidimo. Šiuo aspektu paminėtina Vyriausiojo administracinio
teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A756 – 736/2010.
Administracinėje byloje Nr. A756 – 736/2010 kilo ginčas dėl pareiškėjos
atleidimo pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktą,
kuris numato atleidimą, kai tarnautojas per nustatytą terminą neįgyja būtino
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išsilavinimo, reikalingo eiti pareigas.
Pagal Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo
įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, penkerių metų terminas, per kurį tarnautojas turėjo
įgyti reikiamą išsilavinimą, baigėsi 2004 m. liepos 30 d. Tačiau to paties įstatymo
9 straipsnio 2 dalis nustatė bendros taisyklės – reikalavimo per penkerius
metus įgyti reikiamą išsilavinimą – išimtį, kuri buvo taikoma besimokantiems
tarnautojams. O būtent, jie Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies
4 punkto pagrindu yra neatleidžiami, jei 2004 m. liepos 30 d. yra įgiję reikiamo
išsilavinimo tiek, kad mokytis liko mažiau nei dveji su puse metų. Tokiu būdu,
besimokantiems tarnautojams atskaitos tašku tapo reikšminga 2007 m. sausio
30 d. data, nes tuomet baigėsi šios kategorijos tarnautojams nustatytos išimties
terminas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. sausio 26 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A8 – 112/05).
Vadovaujantis teisės aktais, Visagino apylinkės teismo pirmininko 2002
m. gruodžio 30 d. įsakymu buvo patvirtintas Visagino miesto apylinkės teismo
raštinės vedėjos pareigybės aprašymas, kurio I skyriuje nurodoma, jog raštinės
vedėjos pareigybė priskirta B lygiui, 9 kategorijai, o III skyriaus 1 punkte
nustatyta, kad šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo turėti aukštąjį
(ne)universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. Valstybės tarnybos įstatymo
7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad B lygio pareigybei reikalingas ne
žemesnis kaip aukštesnysis (aukštasis neuniversitetinis) išsilavinimas.
Atsižvelgdama tai, teisėjų kolegija nurodė, kad reikalavimas pareiškėjos
užimamai raštinės vedėjos pareigybei turėti aukštąjį (ne)universitetinį arba jam
prilygintą išsilavinimą atsirado tik 2002 m. gruodžio 30 d., t. y. beveik trejais
su puse metais vėliau nei įstatymu buvo nustatyta penkerių metų termino
įgyti reikiamam išsilavinimui pradžia – 1999 m. liepos 30 d. Bylos duomenys
patvirtino, kad pareiškėja reikiamo išsilavinimo įgijimo pradėjo siekti 2003
metais, t. y. pirmais mokslo metais po teismo pirmininko įsakymu nustatyto
reikalavimo turėti atitinkamą išsilavinimą jos užimamai pareigybei. Pareiškėjai
iki reikiamo išsilavinimo įgijimo buvo likęs nedidelis terminas, kad ji būtų
galėjusi pasinaudoti išimtimi, nustatyta besimokantiems valstybės tarnautojams
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatyme.
Pareiškėja studijas turėjo baigti 2007 metais, bet dėl ligos nuo 2007 m. gegužės 2
d. iki 2007 m. birželio 1 d. negalėjo išlaikyti paskutinės sesijos, jai buvo suteiktos
akademinės atostogos iki 2008 m. vasario 1 d. Reikiamą išsilavinimą pareiškėja
įgijo 2008 metais.
Teisėjų kolegija akcentavo, kad vertinant vien formaliąja prasme, atsakovui
buvo atsiradusios sąlygos pareiškėjos atžvilgiu taikyti Valstybės tarnybos įstatymo
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44 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimus. Tačiau, atsižvelgdama į tai, kad dėl
ne nuo pareiškėjos valios priklausančių priežasčių, įstatymu numatytas penkerių
metų terminas įgyti reikiamą išsilavinimą pareiškėjai sutrumpėjo iki pusantrų
metų, padarė išvadą, kad pareiškėjos atžvilgiu, lyginant ją su kitais tarnautojais,
kuriems penkerių metų taisyklė pradėjo galioti nuo 1999 m. liepos 30 d., būtų
pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, numatytas Valstybės tarnybos įstatymo
3 straipsnio 1 dalyje. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
konstatavo, kad pareiškėjos atleidimas negali būti pripažintas teisėtu.
[2010m.lapkričio2d.sprendimasadministracinėjebyloje Nr. A756 – 736/2010.
V. K. prieš Visagino miesto apylinkės teismą. Procesinio sprendimo kategorijos
16.5.; 16.6]
Vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. ne kartą analizavo ir Valstybės
tarnybos įstatymo 32 straipsnio, reglamentuojančio materialinę valstybės
tarnautojo atsakomybę, taikymo klausimus. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. A146 – 208/2010 ginčas kilo dėl materialinės atsakomybės taikymo
statutiniam valstybės tarnautojui.
Teisėjų kolegija, sistemiškai aiškindama Vidaus tarnybos statuto 25
straipsnio 2 dalies ir Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnyje nustatytą
teisinį reguliavimą, konstatavo, jog šio straipsnio 4 dalis dėl žalos atlyginimo
statutiniam valstybės tarnautojui gali būti taikoma tik tada, kai yra nustatomi
aptariamo straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai (statutinis valstybės tarnautojas
neteisėta kalta veika padarė tiesioginę materialinę žalą vidaus reikalų įstaigai) ir
jis žalos neatlygina savo noru. Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 4 dalies
nuostata, kad sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
žalos paaiškėjimo dienos, nustato naikinamąjį terminą, kuriuo nepasinaudojus
žalos atlyginimas neteismine tvarka (išskaitymas iš tarnautojo darbo užmokesčio
vidaus administravimo tvarka) nebegalimas ir žala gali būti išieškoma teismine
tvarka. Kadangi įstatymų leidėjas Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 4
dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą sieja su žalos paaiškėjimo diena, teisėjų
kolegija nurodė, jog kiekvienu atveju byloje turi būti nustatytas konkrečia data
apibrėžtas tiesioginės materialinės žalos paaiškėjimo laikas, nuo kurio turi būti
skaičiuojama šioje įstatymo normoje nustatyto termino eigos pradžia. Žalos
paaiškėjimo diena Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio 4 dalies prasme
laikytina visumos aplinkybių, kurios patvirtina žalos atitinkamam įstaigos turtui
padarymo faktą ir jos dydį, pagrįstą atitinkamais dokumentais, paaiškėjimo
kalendorinė data.
[2010 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146 – 208/2010.
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A. M. prieš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinę. Procesinio sprendimo
kategorija 16.8]
Diplomatinių teisinių santykių srityje atkreiptinas dėmesys į Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje
Nr. A756 – 1229/2010.
Šioje byloje ginčas kilo dėl, įgyvendinant diplomatinėje tarnyboje taikomą
rotacijos principą, pareiškėjos paskyrimo į trečiosios sekretorės pareigas
Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade teisėtumo –
pareiškėja ginčijo atsakovo Užsienio reikalų ministro 2009 m. balandžio 23 d.
įsakymą Nr. D-30 „Dėl M. V. perkėlimo darbui užsienyje“. Taigi byloje buvo
išanalizuotos diplomatams taikomo rotacijos principo įgyvendinimo sąlygos.
Teisėjų kolegija visų pirma pasisakė dėl Valstybės tarnybos įstatymo (toliau
– ir VTĮ) 19 straipsnio ir Diplomatinės tarnybos įstatymo (toliau – ir DTĮ) 24
straipsnio santykio. Ji rėmėsi Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d.
nutarimu, analizavo valstybės tarnybos sistemą, jos struktūrą, valstybės tarnybos
teisinių santykių ypatybes bei valstybės tarnyboje taikomus teisės principus, VTĮ
ir DTĮ įtvirtintą reglamentavimą. Teismas pažymėjo, kad diplomatinė tarnyba
glaudžiai susijusi su nustatytos užsienio politikos įgyvendinimu, ir tai atlieka
atitinkamose institucijose dirbantys diplomatai. Taigi diplomatų tarnyba yra
neatsiejama nuo itin reikšmingos valstybės politikos dalies, galinčios sukelti
teisinius padarinius ne tik valstybės viduje, bet ir kitose užsienio valstybėse.
Tarptautiniuose teisiniuose santykiuose valstybė veikia kaip vieninga politinė
organizacija, turinti tarptautinį teisinį subjektiškumą, kuris yra nedalomas.
Kitaip tariant, pati valstybė realizuoja savo suverenias teises, kurios, be kita ko,
pasireiškia ir diplomatinių bei konsulinių santykių srityje – juos užmezgant,
palaikant ar nutraukiant. Tačiau valstybė tarptautiniuose santykiuose dalyvauja
per savo institucijas ir jų pareigūnus, kurie pagal nacionalinę teisę turi
kompetenciją arba įgaliojimus atstovauti valstybei. Šios institucijos ir pareigūnai
savo funkcijas atlieka ne tik valstybės teritorijoje, bet ir už jos ribų. Šios veiklos
teisinės pasekmės pasireiškia ne tik atstovaujamosios, bet ir kitų tarptautinės
teisės subjektų atžvilgiu. Valstybės užsienio santykių institucijos, veikdamos
užsienyje, atstovauja valstybei oficialiuose santykiuose su kitomis valstybėmis bei
kitais tarptautinės teisės subjektais, ir visi jų veiksmai laikomi atstovaujamosios
valstybės veiksmais. Šios institucijos ir pareigūnai užtikrina valstybės, jos
piliečių ir juridinių asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimą užsienyje bei vykdo
valstybės užsienio politiką tarptautinės teisės nustatytomis formomis ir būdais.
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Atsižvelgiant į tai, diplomatams keliami ir taikomi specialūs reikalavimai.
Atlikdamas diplomatinę tarnybą, tarnautojas privalo būti visiškai lojalus Lietuvos
valstybei ir jos konstitucinei santvarkai, kiekvienas tokio asmens veikimas ar
neveikimas yra vertintinas kaip valstybės veikimas ar neveikimas. Diplomatų
tarnyba yra paremta ne tik nacionalinės teisės nuostatomis, bet ir visuotinai
pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis. Toks šios valstybės
tarnautojų grupės specifiškumas neleidžia jos vertinti visiškai analogiškai kaip
kitas valstybės tarnautojų kategorijas ar net pačių statutinių valstybės tarnautojų
grupes, o lemia diferencijuotą minėtų grupių reglamentavimo būtinumą,
kurį įstatymų leidėjas ir įgyvendino priimdamas DTĮ. Taigi įstatymų leidėjas,
priimdamas lex specialis – DTĮ, pripažino diplomatinės tarnybos specifiką ir
būtiną teisinio reguliavimo skirtingumą.
Teisėjų kolegija, sistemiškai išanalizavusi VTĮ 4 straipsnio 2 dalies ir DTĮ
1 straipsnio 2 dalies nuostatas, konstatavo, kad DTĮ šiuo atveju yra specialus
įstatymas VTĮ atžvilgiu. Atsižvelgdama į nutartyje apibrėžtą diplomatų
išskirtinumą, lyginant su kitais valstybės tarnautojais, teisėjų kolegija taip pat
padarė išvadą, kad šioje byloje reikia vadovautis DTĮ įtvirtinta kolizine taisykle,
tai yra nagrinėjamoje byloje spręsdama ginčą, teisėjų kolegija pirmiausia
vadovavosi DTĮ įtvirtintomis diplomatų rotacijos principo taikymo nuostatomis
ir vertino jų taikymo sąlygas. Nurodė, kad tik nustačius, kad atitinkamo su
diplomatų statusu susijusio klausimo DTĮ nereglamentuoja, būtų galima
analizuoti atitinkamas VTĮ normas.
Vieną pagrindinių diplomatinėje tarnyboje taikomų principų, t. y. rotacijos
taisyklę, įtvirtina DTĮ 24 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje, galiojusioje ginčijamo
įsakymo priėmimo metu (1998 m. gruodžio 29 d. įstatymo Nr. VIII-1012
redakcija), buvo nustatyta, kad diplomatų darbui taikomas rotacijos principas:
priimtas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą diplomatas Užsienio
reikalų ministerijoje paprastai dirba 3 metus (į šį laikotarpį įskaičiuojamas
parengiamasis laikotarpis); vėliau diplomatas paprastai 3 metams užsienio
reikalų ministro įsakymu paskiriamas dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatinę
atstovybę ar konsulinę įstaigą, iš kurios užsienio reikalų ministro įsakymu
grąžintas į Užsienio reikalų ministeriją (ar paskirtas dirbti į Lietuvos Respublikos
diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą kitoje užsienio valstybėje) joje vėl
paprastai dirba 3 metus iki kito paskyrimo.
Pareiškėja šioje byloje kėlė klausimą, ar galimas rotacijos principo
įgyvendinimas be jos sutikimo.
Teisėjų kolegija nurodė, kad rotacijos principas atskleidžia diplomatinės
tarnybos esmę – diplomatas nėra siejamas su konkrečia užsienio valstybe,
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kurioje atlieka terminuotą tarnybą, o tarnauja Lietuvos valstybei visą savo
tarnybos laikotarpį inter alia yra lojalus tik Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei
santvarkai visą diplomatinės tarnybos laiką. Situacija, kai diplomatas savo
asmeninius interesus (pvz., karjeros galimybes, asmeninius norus) vertina
aukščiau nei atliekamą diplomatinę tarnybą, nėra konstituciškai pagrįsta.
Diplomatas turi veikti paklusdamas Konstitucijai ir teisei, taigi ir laikydamasis
DTĮ 24 straipsnyje nustatyto rotacijos principo.
Rotacijos principo taikymą detalizuoja DTĮ 24 ir 25 straipsniai. Nė viename
iš jų expressis verbis ginčijamo įsakymo priėmimo metu nebuvo numatytas
įpareigojimas gauti diplomato sutikimą, jį rotacijos pagrindu perkeliant iš
Užsienio reikalų ministerijos į diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Kita
vertus, teisėjų kolegija akcentavo, jog šiuolaikinė teisės samprata remiasi aiškiu
teisės ir įstatymo raidės skyrimu, pripažįstant teisę fundamentalesniu dalyku
negu expressis verbis išreikšta įstatymo leidėjo valia. Teisinga, o ne vien formali
teisė, apima ir teisės principus bei atitinkamu teisiniu reglamentavimu siekiamus
tikslus.
DTĮ 25 straipsnio 3 dalis (1998 m. gruodžio 29 d. įstatymo Nr. VIII-1012
redakcija) numatė, jog paskyrimas dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje
atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ar grąžinimas į darbą Užsienio reikalų
ministerijoje įforminamas užsienio reikalų ministro įsakymu. DTĮ 25 straipsnis
reguliuoja ne tik diplomato perkėlimą į pareigas Užsienio reikalų ministerijoje,
bet ir paskyrimą dirbti diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Iš to
išplaukia, kad įstatymų leidėjui expressis verbis nenumačius būtinybės gauti
diplomato sutikimo jį perkeliant į diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas,
specialus Diplomatinės tarnybos įstatymas šiuos santykius sureguliavo taip, kad
besąlygiškai nereikalavo diplomato sutikimo prieš užsienio reikalų ministrui
priimant įsakymą dėl jo paskyrimo dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje
atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija taip pat pastebėjo, kad asmens sutikimo būtinumas galėtų užkirsti kelią
rotacijos principo taikymui, kadangi tuomet susiklostytų situacija, jog skiriamas
asmuo apskritai galėtų atsisakyti vykti į užsienio valstybę, pats nurodytų ir
išsirinktų pareigas, į kurias jis būtų paskiriamas. Tokia situacija diplomatinėje
tarnyboje teisiniu požiūriu būtų netoleruotina.
Kita vertus, nutartyje buvo pabrėžta, kad valstybės tarnautojams negali būti
duodami neteisėti pavedimai ar nurodymai, valstybės tarnautojai negali tokių
pavedimų ar nurodymų vykdyti ar būti kitaip verčiami jiems paklusti. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje, be kita
ko, privalo vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, jog šių subjektų
77

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, bei
nepiktnaudžiavimo valdžia principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo
subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint
įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus
siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų (Viešojo administravimo įstatymo
3 str. 1, 4 p.).
Teisėjų kolegija, remdamasi DTĮ 25 straipsnio 3 dalimi pažymėjo, jog
užsienio reikalų ministras turi tam tikrą diskreciją spręsti dėl diplomato
rotacijos. DTĮ neišskiria jokių kriterijų, į kuriuos atsižvelgdamas, užsienio
reikalų ministras asmenį paskiria į tam tikrą konsulinę įstaigą ar diplomatinę
atstovybę. Todėl užsienio reikalų ministras turėjo santykinai plačią diskreciją,
kuri, vadovaujantis DTĮ, nebuvo suteikta jokiam kitam valdžios subjektui –
užsienio reikalų ministras buvo asmeniškai atsakingas už diplomatinio korpuso
formavimą. Iš kitos pusės, užsienio reikalų ministras yra valstybės pareigūnas,
saistomas, be kita ko, bendraisiais teisės (draudimo diskriminuoti, asmenų
lygybės prieš įstatymą ir kt.) bei gero administravimo principais (objektyvumo,
proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, asmens dalyvavimo priimant
atitinkamus sprendimus, skaidrumo ir kt.). Taigi minėta užsienio reikalų ministro
diskrecijos laisvė nebuvo absoliuti. Apskritai kiekvienas valdžios institucijos
sprendimas turi būti tinkamai motyvuojamas, grindžiamas nustatytomis
faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis. Šie teisiniai imperatyvai saistė ir
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą, kartu užtikrindami ir aiškų,
skaidrų bei pagrįstą rotacijos principo įgyvendinimą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų
kolegija vertino, ar atsakovo įgyvendinta teisė atitiko bendruosius teisės ir gero
administravimo principus, t. y. teisės reikalavimus. Teismas nenustatė pagrindų
panaikinti skundžiamą įsakymą dėl rotacijos, be kita ko, pažymėdamas, kad
valstybės tarnautoją, kaip ir kitus asmenis, saisto bendrasis sąžiningumo
imperatyvas. Nėra sąžiningas ir priimtinas (bei gali būti teisiškai neginamas)
toks asmens elgesys, kai asmuo, priklausomai nuo situacijos, keičia savo poziciją
taip, kad tam tikri faktai šiam asmeniui taptų palankūs, arba apskritai vienais
atvejais nurodo vienus faktus, o kitais atvejais – jau kitus, priklausomai nuo to,
kaip jam yra palankiau.
[2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756 – 1229/2010.
M. V. prieš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją. Procesinio sprendimo
kategorija 16.8]

78

2010 metų praktikos apžvalga

1.11. Bylos, susijusios su visuomenės informavimu
ir teise gauti informaciją
2010 metais Vyriausiajam administraciniam teismui teko spręsti ir ginčus
dėl valstybinės valdžios ar vietos savivaldos institucijų bei įstaigų atsisakymo
pateikti informaciją pagal Visuomenės informavimo įstatymo, Teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau –
ir Teisės gauti informaciją įstatymas) bei juos įgyvendinančių poįstatyminių
teisės aktų nuostatas. Šie ginčai itin reikšmingi užtikrinant konstitucinį
imperatyvą, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Konstitucijos 5 str. 3 d.).
Viešumas leidžia užkirsti kelią savivalei ir piktnaudžiavimui valdžia, užtikrina
reikiamas prielaidas visuomeninei valdžiuos įstaigų veiklos kontrolei, taip pat jų
atskaitomybei žmogui.
Iš šios kategorijos bylų išskirtina administracinė byla Nr. A756 – 485/2010,
kurioje Vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl valstybinės valdžios
institucijos teisės pripažinti komercine paslaptimi informaciją, kurios
savininke ji yra, ir tokio pripažinimo sąlygų. Šioje byloje ginčas kilo dėl Finansų
ministerijos atsisakymo pateikti pareiškėjui (viešosios informacijos rengėjui ir
skleidėjui) informaciją apie 2008 m. gruodžio mėnesį pagal dvišalius sandorius
su užsienio kreditoriais Lietuvos Respublikos vardu gautas paskolas (paskolas
suteikusius asmenis, paskolų suteikimo sąlygas (terminus ir palūkanų dydį) bei
jų sumas. Pastarasis atsisakymas buvo grindžiamas vienintele aplinkybe, jog
minėtos paskolų sutarčių sąlygos yra laikytinos komercine paslaptimi, todėl,
vadovaujantis nacionaline teise ir šių sutarčių nuostatomis, negali būti viešai
atskleidžiamos.
Vyriausiasis
administracinis
teismas,
pripažindamas
viešojo
administravimo subjektų nacionalinėje teisėje įtvirtintą teisę ir pareigą neteikti
viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams ir (ar) kitiems asmenims bet
kokios informacijos, kuri pagal įstatymus yra laikoma komercine paslaptimi,
nepriklausomai nuo šios informacijos šaltinio (subjekto), kartu akcentavo
valstybės galimybę dalyvauti komerciniuose (civiliniuose) sandoriuose.
Aiškindamas Valstybės skolos įstatymo 5 straipsnio 4 dalį, nustatančią, jog
valstybės vardu gaunamų paskolų sutartys ir kiti įsipareigojamieji dokumentai
yra komerciniai susitarimai, teisėjų kolegija sprendė, kad ji iš esmės išreiškia
įstatymų leidėjo poziciją, jog tarp kreditoriaus ir valstybės pagal paskolos
sutartį susiklostantys teisiniai santykiai gali būti reguliuojami ir privatinės
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teisės normomis. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad įstatymas,
pagal kurį byloje reikalauta informacija galėjo būti tiesiogiai pripažįstama
komercine paslaptimi, yra Civilinio kodekso 1.116 straipsnis. Papildomo teisinio
reguliavimo, t. y. tokio įstatymo, kuriuo pareiškėjo reikalaujami duomenys būtų
konkrečiai aprašyti ir priskirti prie komercinės paslapties, tam, kad Finansų
ministerija galėtų remtis komercinės paslapties išimtimi, nereikėjo.
Tačiau teisėjų kolegija pažymėjo, kad tais atvejais, kai valstybinės
valdžios institucijos atsisako pateikti informaciją (kurios savininkai jos yra)
motyvuodamos, kad prašoma informacija yra komercinė paslaptis, našta pagrįsti,
kad prašoma informacija yra neatskleistina, tenka informacijos savininkui.
Teisėjų kolegija, remdamasi anksčiau minėta Civilinio kodekso nuostata, nurodė,
jog komercine paslaptimi gali būti informacija, kuri neprivaloma viešai skelbti,
nėra žinoma tretiesiems asmenims ir ją pagal įstatymą nedraudžiama pripažinti
komercine paslaptimi; kurią savininkas saugo protingomis pastangomis,
pavyzdžiui, fizinėmis, techninėmis, teisinėmis, organizacinėmis ar kitokiomis
priemonėmis; ir kuri turi komercinę vertę arba jos praradimas būtų komerciškai
žalingas.
Byloje nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas neatskleistina komercine
paslaptimi pareiškėjo prašomą informaciją pripažino remdamasis vien tik tuo
argumentu, kad ginčui aktualiame komerciniame susitarime yra numatyta
konfidenciali informacija. Tačiau, kaip pabrėžė Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, tokia išvada negali būti laikoma pakankamai pagrįsta
ir motyvuota. Turi būti atliktas vertinimas Civilinio kodekso 1.116 straipsnio
1 dalies taikymo ir jame numatytų komercinės paslapties požymių požiūriu.
Sutarties nuostatos dėl konfidencialumo ne visada gali (pačios savaime)
patvirtinti, kad tam tikri duomenys yra komercinė paslaptis. Aiškinimas, kad
valstybė civilinėmis sutartimis gali bet kokią informaciją pripažinti komercine
paslaptimi, nesiderintų su valstybės vykdomų funkcijų prigimtimi, kurių vienas
iš pagrindinių principų yra viešumas, komercinės paslapties prasme ir esme,
nes, pavyzdžiui, leistų neatskleisti net ir visiškai nereikšmingos informacijos,
sudarytų nepateisinamas prielaidas valstybei piktnaudžiauti šiuo institutu.
Kadangi pirmosios instancijos teismas išvadą apie komercinės paslapties
buvimą padarė nenagrinėdamas ir neaptardamas, ar pagal įstatymus (taip pat
ir aukščiausią įstatymą – Konstituciją) prašoma informacija neturi būti vieša, ar
jos nėra paviešinę kiti subjektai, kuriems teikiama (buvo pateikta) ginčui aktuali
informacija, iš esmės neaptarė šių duomenų realios ar potencialios komercinės
vertės, nesiaiškino, ar atsakovas yra ėmęsis protingų šios informacijos apsaugos
priemonių, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino šio teismo sprendimą
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ir perdavė jam bylą nagrinėti iš naujo.
[2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje bylojeNr. A756 – 485/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „Veido“ periodikos leidykla prieš Lietuvos Respublikos
finansų ministeriją. Procesinio sprendimo kategorija 38]
Analizuojant administracinių teismų praktiką matyti, kad asmenų
reikalavimai pateikti tam tikrą informaciją ne visada būdavo pagrįsti. Todėl
administraciniai teismai pripažindavo subjektų, kurie privalo teikti informaciją
pagal Visuomenės informavimo ar (ir) Teisės gauti informaciją įstatymus,
atsisakymus pateikti prašomą informaciją teisėtais. Pavyzdžiui, 2010 m. lapkričio
18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A442 – 1479/2010 Vyriausiasis
administracinis teismas pripažino, jog viešojo administravimo subjektas,
nepateikdamas pareiškėjo prašytų dokumentų ir raštu išsamiai informuodamas,
jog jis prašomos informacijos neturi, nepažeidė nei Teisės gauti informaciją
iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, nei kitų teisės aktų
reikalavimų.
[2010 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442– 1479/2010.
M. T. prieš Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir
Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 38]
Tai, jog institucija (įstaiga), teikdama informaciją paklausėjui, privalo
pateikti tik objektyvią informaciją ir tik tą, kuria ši įstaiga disponuoja,
Vyriausiasis administracinis teismas akcentavo ir administracinėje byloje
Nr. A442–779/2010. Šioje byloje buvo nustatyta, jog pareiškėjas prašė pateikti ne
informaciją, kuria atsakovas disponavo prašymo pateikimo metu, o informaciją,
kuri galėjo būti gauta ateityje, atlikus tam tikrą teisės aktuose nustatytą faktų
tyrimą bei tokio tyrimo metu nustatytų faktinių aplinkybių teisinę kvalifikaciją.
Todėl teisėjų kolegija pripažino, jog atsakovas pagrįstai pareiškėjui atsisakė
suteikti informaciją pagal šį prašymą, nes jo prašoma informacija neatitiko
kriterijų, įtvirtintų Teisės gauti informaciją įstatyme.
[2010 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442–779/2010.
J. R. prieš Vadovybės apsaugos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.
Procesinio sprendimo kategorija 26]
Paminėtina ir Vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A525–419/2010, kurioje, be kita ko, buvo
išaiškintos informacijos teikėjui tenkančios pareigos, kai jis remiasi Teisės gauti
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informaciją įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta išimtimi. Pagal šią
nuostatą, suteikti prašomą informaciją gali būti atsisakoma tuo atveju, kai pagal
pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir
tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.
Nagrinėjamu atveju atsakovui remiantis minėtame įstatyme įtvirtinta
išimtimi, pagal kurią besikreipiančiam asmeniui gali būti nesuteikta jo prašoma
informacija, būtent atsakovas turi pateikti įrodymus, kad buvo pagrindas
taikyti tokią išimtį. Minėtų įrodymų nepateikus, bylos medžiagai nepatvirtinant
galimybės taikyti Teisės gauti informacijos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1
punkte nustatytą išimtį, tokios išimties taikymas negali būti vertinamas kaip
pagrįstas ir teisėtas. Kaip pažymėjo Vyriausiasis administracinis teismas,
priešingas teisės normų ir atitinkamai atsakovo pareigos suteikti informaciją
aiškinimas nepagrįstai perkeltų įrodinėjimo naštą asmeniui, prašančiam
valstybės įstaigą suteikti jam informaciją, bei pažeistų pareiškėjo konstitucinę
teisę gauti su juo susijusią informaciją iš valstybės įstaigų. Kadangi šioje byloje
įrodymų dėl minėtų išimčių taikymo pagrįstumo atsakovas nepateikė, teisėjų
kolegija pripažino, jog pastarasis nepagrįstai atsisakė suteikti pareiškėjui jo
prašomą informaciją.
[2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525 – 419/2010.
V. J. B. prieš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją. Procesinio sprendimo
kategorijos 26; 16.5]
1.12. Bylos dėl registrų veiklos
Teisinių santykių, kylančių iš registrų veiklos, srityje Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas toliau nuosekliai laikėsi ankstesnės administracinės
jurisprudencijos suformuotos pozicijos, kad atitinkamo registro tvarkytojas
(registratorius) neprivalo tikrinti jam pateikiamų dokumentų, kurių pagrindu
registruojami tam tikri duomenys, teisėtumo. Registratoriaus uždavinys
yra užtikrinti, kad registro duomenys atitiktų dokumentų, kurių pagrindu
tie duomenys įrašomi į registrą, turinį. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A442 – 422/2010 pareiškėja ginčijo teritorinio registratoriaus veiksmus,
kuriais buvo įregistruotos kito asmens nuosavybės teisės į dalį gyvenamojo
namo, kurio 2/5 dalys priklausė pareiškėjai. Ginčas šioje byloje iš esmės kilo dėl
to, ar registro tvarkytojas privalėjo vertinti pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad
dėl dalies namo pirkimo, paskirties pakeitimo bei pertvarkymo nebuvo gautas
jos, kaip bendraturtės, sutikimas, ar registro tvarkytojas, neturėdamas juridinių
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statinio priėmimo naudoti akto teisėtumą paneigiančių dokumentų, privalėjo
panaikinti kito asmens nuosavybės teisių į dalį gyvenamojo namo registraciją.
Teisėjų kolegija, aiškindama Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5
straipsnio 2 dalį, nurodė, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcija
yra tik duomenų iš jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą perkėlimas
į nekilnojamojo turto registrą ir kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojui
įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį
turtą teisėtumo. Pareiškėjos prašymas dėl kito asmens nuosavybės teisių
registracijos nekilnojamojo turto registre panaikinimo nekilnojamojo turto
registro tvarkytojo galėtų būti tenkinamas iš esmės tik tuo atveju, jeigu pareiškėja
nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateiktų dokumentus, kuriais kito
asmens nuosavybės teisių įgijimas būtų pripažintas neteisėtu. Teisėjų kolegija
nagrinėtoje byloje konstatavo, kad teritorinis registratorius, remdamasis statinio
priėmimo naudoti aktu, dėl kurio neteisėtumo jam nebuvo pateikta jokių
juridinę galią turinčių dokumentų, teisėtai įregistravo kito asmens nuosavybės
teises į 1/5 dalį gyvenamojo namo.
[2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 – 422/2010.
N. L. prieš VĮ Registrų centro Kauno filialą. Procesinio sprendimo kategorija
12.3.2]
Šioje administracinių bylų srityje taip pat pažymėtini Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo priimti sprendimai, kuriuose teismas pasisakė dėl ginčų,
kylančių dėl registrų veiklos, nagrinėjimo tvarkos ir teritorinių registratorių
įgalinimų, nagrinėjant asmenų prašymus (skundus). Šiose bylose apeliacinės
instancijos teismas sprendė, jog teritorinis nekilnojamojo turto registro
tvarkytojas nėra kompetentingas nagrinėti asmenų skundus dėl teritorinio
registratoriaus sprendimo, kuriuo yra įregistruojami, pakeičiami arba
išregistruojami tam tikri registro duomenys. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A442 – 651/2010 pareiškėjos valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui
pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko duomenis, žyminčius, jog Kauno technologijos universiteto
vardu yra teisiškai įregistruoti ir inventorizuoti nekilnojamojo turto objektai. Iš
skundo turinio buvo matyti, kad pareiškėjos ginčijo teritorinio registratoriaus
sprendimą, kuriuo buvo įregistruoti minėti nekilnojamojo turto objektai ir
daiktinės teisės į juos registro centriniame duomenų banke.
Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsniu,
teritorinio registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Centriniam
registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, o Centrinio
registratoriaus priimtas sprendimas skundžiamas Administracinių bylų teisenos
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įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgęs į šias nuostatas, apeliacinės instancijos
teismas konstatavo, kad teritorinis registratorius nebuvo kompetentingas
nagrinėti minėto pareiškėjų skundo ir dėl jo priimti sprendimą. Centrinis
registratorius, nagrinėdamas ginčą bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą
tvarka, neatsižvelgė į minėtas aplinkybes, t. y. į tai, kad skundžiamas teritorinio
registratoriaus sprendimas buvo priimtas nekompetentingo administravimo
subjekto, ir nepagrįstai minėtą teritorinio registratoriaus sprendimą paliko
nepakeistą. Toks procedūrinis pažeidimas yra esminis, nes dėl jo iš esmės
neteisingai buvo sprendžiamas pareiškėjų skunde suformuluotas reikalavimas.
Dėl nurodytų priežasčių ginčytas Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo
komisijos sprendimas panaikintas, pirmosios instancijos teismo sprendimas
pakeistas.
[2010 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 – 651/2010.
J. L. ir A. J. S. prieš VĮ Registrų centro Kauno filialą ir VĮ Registrų centrą. Procesinio
sprendimo kategorija 12.3.2]
1.13. Bylos dėl vietos savivaldos
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Administracinėje byloje Nr. A756 – 264/2010 ginčytu Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu seniūnams buvo pavesta
suteikti ir keisti numerius žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams,
pastatuose esančioms gyvenamosioms ir negyvenamosioms patalpoms, kurios
gali būti suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, gyvenamiesiems
namams ir statiniams ir apie suteiktus numerius pranešti valstybės įmonės
Registrų centro filialui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, be kita
ko, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų
ir jų ribų įstatymo nuostatomis, konstatavo, kad teisės aktai nesuteikia teisės
savivaldybės administracijos direktoriui dalį jam priskirtų funkcijų, be kita
to, įgalinimų suteikti objektams numerius, pavesti įvykdyti savivaldybės
administracijos struktūriniams padaliniams, filialams ar kitiems valstybės
tarnautojams, taigi ir seniūnams.
[2010 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756 – 264/2010.
Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prieš Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorių. Procesinio sprendimo kategorija 35.3]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. A – 1021/2010, kurioje, be kita ko, buvo ginčijamas Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus sprendimas neįtraukti
pareiškėjo į vasaros lauko užeigos išdėstymo schemą ir neišduoti leidimo
pareiškėjui įrengti vasaros užeigą lauke, nurodė, kad pagal Vasaros lauko
užeigų statymo (įrengimo) ir naudojimo taisykles, patvirtintas Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos sprendimu, minėtą schemą tvirtina (t. y. priima) ir
įsakymą dėl leidimo asmeniui įrengti vasaros lauko užeigą priima Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos direktorius. Todėl tas pats subjektas, t. y.
miesto savivaldybės administracijos direktorius, teisės aktų nustatyta tvarka turi
pareigą priimti ir sprendimą neįtraukti ūkio subjekto į schemą bei neišduoti
jam leidimo, jeigu asmuo dėl to kreipiasi. Tuo tarpu byloje ginčytą sprendimą
neįtraukti ūkio subjekto į schemą ir neišduoti jam leidimo priėmė Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos Ekonomikos skyrius. Teisėjų kolegija, įvertinusi
tai, kad byloje skųstą administracinį aktą priėmė netinkamas subjektas (t. y.
šį aktą pasirašė ne Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, o
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjas),
priėjo prie išvados, kad dėl to buvo nesilaikyta Vasaros lauko užeigų statymo
(įrengimo) ir naudojimo taisyklių bei pažeista Viešojo administravimo įstatymo
nuostata, reikalaujanti, kad individualus administracinis aktas būtų pasirašytas
jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo
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Administraciniuose teismuose yra nagrinėjami ginčai, kurie yra
aktualūs ir vietos savivaldai. Šioje srityje atkreiptinas dėmesys į 2010 metais
Vyriausiojo administracinio teismo priimtas nutartis administracinėse bylose
Nr. A438 – 541/2010, Nr. A756 – 264/2010 ir Nr. A858 – 1021/2010.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kurioje
buvo keliamas klausimas dėl savivaldybės tarybos balsavimo procedūros
atstatydinant merą iš pareigų, pareiškus jam nepasitikėjimą, teisėtumo,
išaiškino, kad savivaldybės taryba turi teisę nustatyti balsavimo būdą, kuriuo
turi būti priimtas savivaldybės tarybos sprendimas dėl mero atleidimo iš pareigų
prieš terminą, pareiškus jam nepasitikėjimą, patvirtindama tokį balsavimo
būdą savo veiklos reglamente. Ši išvada padaryta administracinėje byloje
Nr. A438 – 541/2010, atsižvelgus į tai, jog dėl balsavimo būdo (slapto ar atviro)
Vietos savivaldos įstatyme pasisakyta tik mero išrinkimo atveju, tuo tarpu elgesio
modelis dėl balsavimo būdo, kai meras atleidžiamas iš pareigų prieš terminą,
pareiškus jam nepasitikėjimą, įstatyme nėra nustatytas.
[2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438 – 541/2010.
V. K. prieš Kretingos rajono savivaldybės tarybą. Procesinio sprendimo kategorijos
16.6; 35.3]
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subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu.
Taip pat, teisėjų kolegijos vertinimu, sprendimo turinys nebuvo motyvuotas (t.
y. jame nebuvo nurodyta, dėl kokių objektyvių faktų atsisakoma išduoti leidimą
pareiškėjui), jame nebuvo nurodytas teisinis pagrindas, t. y. konkrečios teisės
normos, kuriomis remdamasis atsakovas atsisakė pareiškėjui išduoti leidimą.
Dėl šios priežasties sprendimas neatitiko ir kitų Viešojo administravimo įstatyme
įtvirtintų individualaus administracinio akto reikalavimų. Teisėjų kolegija
pabrėžė, kad atsakovo nurodytas leidimo neišdavimo pagrindas – kaimynystėje
gyvenančių gyventojų nusiskundimai – nėra numatytas nei Vasaros lauko užeigų
statymo (įrengimo) ir naudojimo taisyklėse, nei Vietos savivaldos įstatyme,
todėl vien dėl to negali būti teisėta priežastimi atsisakyti išduoti leidimą įrengti
vasaros užeigą lauke.
[2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858 – 1021/2010.
UAB „Meškos trobelė“ prieš Šiaulių miesto savivaldybės administraciją. Procesinio
sprendimo kategorija 38]
1.14. Bylos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
2010 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas suformavo
keletą svarbių Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo taikymo ir
aiškinimo taisyklių.
Šiuo aspektu pirmiausia paminėtinas Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A662 – 682/2010, kuriame teismas
pasisakė dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo tais atvejais, kai asmuo
nepateikia metinės turto deklaracijos, tačiau Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybai yra žinoma, jog teisinės pagalbos prašantis asmuo yra neįgalus
ir yra pateiktas tai patvirtinantis dokumentas. Apžvelgiamoje administracinėje
byloje ginčas kilo dėl to, ar Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
tarnyba (toliau – ir Tarnyba), remdamasi Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos įstatymo 4 straipsnio 4 punktu (kuriame nustatyta, kad pareiškėjas
privalo kasmet nuo sprendimo suteikti antrinę teisinę pagalbą priėmimo dienos
pateikti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms metinę gyventojo
(šeimos) turto deklaraciją su vietos mokesčių administratoriaus žyma, kad
deklaracija pateikta, jei antrinė teisinė pagalba teikiama ilgiau kaip metus), turėjo
teisę nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą pareiškėjai pirmoje civilinėje
byloje, atsižvelgdama į tai, kad pareiškėja nepateikė metinės gyventojo (šeimos)
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turto deklaracijos, tačiau Tarnybai kartu su vėlesniu prašymu suteikti antrinę
teisinę pagalbą kitoje civilinėje byloje buvo pateiktas pareiškėjos neįgaliojo
pažymėjimas (kuriuo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis).
Vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12
straipsnio 1 dalies 5 punktu, 13 straipsnio 6 dalimi bei 14 straipsnio 5 dalimi,
teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto
ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti pagal šį įstatymą, turi inter alia asmenys,
kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis; nurodytų asmenų teisę gauti
antrinę teisinę pagalbą įrodo neįgaliojo pažymėjimas, patvirtinantis specialiųjų
poreikių lygį; nurodytiems asmenims, neatsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas,
valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, paneigdama atsakovo
argumentus, kad pareiškėja, kartu su antruoju prašymu pateikdama neįgaliojo
pažymėjimo kopiją, Tarnybai nenurodė, jog pažymėjimą prašo pridėti ir prie
prašymo, kuriuo remiantis buvo priimtas sprendimas teikti antrinę teisinę
pagalbą pirmoje civilinėje byloje, pažymėjo, jog nėra reikšminga, kad neįgaliojo
pažymėjimas buvo išduotas jau po sprendimo suteikti teisinę pagalbą pirmoje
civilinėje byloje. Svarbu tai, kad sprendimo nutraukti teisinės pagalbos teikimą
pirmoje civilinėje byloje priėmimo metu Tarnyboje buvo pateiktas neįgaliojo
pažymėjimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokio Tarnybos sprendimo priėmimo
metu pareiškėja faktiškai turėjo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant
į jos turtą ir pajamas.
Priimtame sprendime taip pat buvo nurodyta, kad Tarnyba, be kita ko,
privalėjo vykdyti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 9 straipsnio
3 dalies 9 punkte įtvirtintą pareigą informuoti gyventojus apie galimybes gauti
valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas, taip pat vadovautis
Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta teisės norma, įpareigojančia valdžios
įstaigas tarnauti žmonėms, Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis,
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių
6 punktu, kuriame, be kita ko, įtvirtinta, kad nagrinėdami asmenų prašymus,
valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo,
sąžiningumo ir protingumo principais.
[2010 m. balandžio 30 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A662 – 682/2010. A. Ž. prieš Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybą. Procesinio sprendimo kategorija 24]
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo srityje taip pat pažymėtina
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administracinė byla Nr. A146 – 1162/2010, kurioje išaiškinta, kad antrinės teisinės
pagalbos teikimas, remiantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
(toliau – ir VGTPĮ) 23 straipsnio 1 dalies 9 punktu, gali būti nutrauktas, kai
iš visų tam konkrečiam atvejui reikšmingų faktinių duomenų yra pakankamai
akivaizdu, jog pradėtas ginčas šaliai, kuriai teikiama antrinė teisinė pagalba,
neturi teisinės perspektyvos (nebus pasiektas siekiamas rezultatas). Šioje
administracinėje byloje ginčas kilo dėl Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybos sprendimo nutraukti pareiškėjai antrinės teisinės pagalbos
teikimą VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu (dėl atstovavimo byloje
neperspektyvumo), pagrįstumo.
Teismas nurodė, kad atstovavimo byloje perspektyvumas minėto Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo taikymo prasme yra vertinamojo
pobūdžio. Šį vertinimą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
kiekvienu konkrečiu atveju turi atlikti konkrečiam atvejui reikšmingų faktinių
duomenų kontekste. Informacijos, kuria remiantis turi būti atliktas atstovavimo
byloje perspektyvumo vertinimas, šaltiniai gali būti įvairūs. Informacija
apie atstovavimo, kai yra priimtas sprendimas teikti antrinę teisinę pagalbą,
neperspektyvumą paprastai gaunama iš advokato, teikiančio antrinę teisinę
pagalbą, pranešimų (VGTPĮ 23 str. 2 d.), taip pat iš teismų priimtų procesinių
sprendimų, asmens, kuriam teikiama antrinė teisinė pagalba, paaiškinimų ir
kt. Antrinės teisinės pagalbos teikimas, remiantis VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalies
9 punktu, gali būti nutrauktas, kai iš visų tam konkrečiam atvejui reikšmingų
faktinių duomenų yra pakankamai akivaizdu, jog pradėtas ginčas šaliai, kuriai
teikiama antrinė teisinė pagalba, neturi teisinės perspektyvos (nebus pasiektas
siekiamas rezultatas). Sprendimas nutraukti antrinę teisinę pagalbą turi būti
pagrįstas nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir motyvuotas taip, kad
antrinės teisinės pagalbos netekusiam asmeniui būtų aiškios teisinės pagalbos
nutraukimo priežastys, o ginčui persikėlus į teismą (jei asmuo nesutinka su
sprendimu nutraukti teisinę pagalbą), teismas galėtų patikrinti antrinės teisinės
pagalbos nutraukimo pagrįstumą.
Įvertinusi byloje ginčytą administracinį aktą (atsakovo sprendimą), teisėjų
kolegija konstatavo, kad atsakovas sprendimą dėl teisinės pagalbos nutraukimo
priėmė, neįvertinęs kai kurių nagrinėjamam atvejui reikšmingų aplinkybių.
Pažymėjo, kad pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą teikę advokatai pranešimuose
nesirėmė VGTPĮ 23 straipsnio 2 dalimi ir nenurodė, jog yra šio įstatymo 23
straipsnio 1 dalies 9 punkte numatytas pagrindas nutraukti teisinę pagalbą, o siūlė
juos pakeisti kitu advokatu dėl priežasčių, susijusių su jų nekompetentingumu
parengti kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Minėtų aplinkybių
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visuma teisėjų kolegijai leido konstatuoti, kad Klaipėdos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybos sprendimas nutraukti pareiškėjai teikti valstybės
garantuojamą antrinę teisinę pagalbą, atsižvelgiant į tai, kad atstovavimas byloje
nėra perspektyvus, nėra pagrįstas nustatytų faktinių aplinkybių visuma.
[2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146 – 1162/2010.
E. M. prieš Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Procesinio
sprendimo kategorija 24]
1.15. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimų ar neveikimo
Rinkimus reglamentuojančių nuostatų taikymas 2010-aisiais buvo aktualus
administracinėje byloje Nr. R502 – 1/2010, kurioje buvo ginčijamas Lietuvos
Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas, kuriuo Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos narės R. A. įgaliojimai pripažinti nutrūkusiais, R. A.
pažymėjimas pripažintas negaliojančiu. Ginčas iš esmės kilo dėl to, ar įstaiga,
kurioje savivaldybės tarybos narė ėjo direktorės pareigas, yra savivaldybės viešoji
įstaiga. Pripažinus, kad savivaldybės tarybos narė dirbo direktore savivaldybės
viešojoje įstaigoje, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies
pagrindu būtų galima konstatuoti, jog tokia pareiškėjos veikla yra nesuderinama
su savivaldybės tarybos nario pareigomis, ir pripažinti savivaldybės tarybos
nario įgaliojimus nutrūkusiais.
Teisėjų kolegija, analizuodama savivaldybės viešosios įstaigos sampratą,
išskyrė du savivaldybės viešosios įstaigą identifikuojančius požymius: kontrolės ir
nuosavybės. Kai viešosios įstaigos dalininkas yra vienas – savivaldybė, kontrolės
požymis sutampa su nuosavybės požymiu tiek kokybiniu, tiek kiekybiniu
aspektu. Tokią viešąją įstaigą neabejotinai galima vadinti savivaldybės viešąją
įstaiga sensu stricto. Tačiau kitais atvejais, t. y. kai savivaldybė tėra vienas
iš viešosios įstaigos dalininkų, kontrolės ir nuosavybės požymiai pirmiau
paminėtais aspektais nebūtinai sutampa, be to, viešosios įstaigos įvardijimas
kaip savivaldybės viešosios įstaigos vien tokiu pagrindu, kad vienas iš viešosios
įstaigos dalininkų yra savivaldybė, yra akivaizdžiai nepagrįstas. Esminis
kriterijus, kuriuo remiantis būtų galima daryti išvadą, kad savivaldybės tarybos
nario pareigos nėra suderinamos su atitinkamos savivaldybės viešosios įstaigos
vadovo ar kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, turi būti ne tik
subjektai, tarp kurių susiklosto atskaitomybės santykiai. Ši aplinkybė priklauso
ne tik nuo to, kas yra įgaliotas kontroliuoti viešąją įstaigą (kartu – ir jos vadovą
ar kolegialų valdymo organą bei jo narius), bet ir kokia apimtimi jis gali tai
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daryti tuo atveju, jeigu jam tai daryti pavesta kartu su kitais subjektais (viešosios
įstaigos dalininkais). Taigi šis aspektas turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu
atveju tikrinant, ar viešoji įstaiga atitinka savivaldybės viešosios įstaigos sensu
largo požymius.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi, kad
nagrinėtu atveju savivaldybės taryba buvo viena iš trijų viešosios įstaigos
dalininkų, kurie visi visuotiniame dalininkų susirinkime turėjo po vieną balsą,
kad visi sprendimai šiame susirinkime, inter alia dėl jos vadovo skyrimo ir
atšaukimo, priimami kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė
kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų, priėjo prie išvados,
kad savivaldybės taryba negalėjo savarankiškai priimti sprendimų, priskirtų
viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai, tokie
sprendimai galėjo būti priimami ir jai nedalyvaujant. Atitinkamai ir viešosios
įstaigos direktoriaus kontrolė buvo vykdoma in corpore, neišskiriant savivaldybės
tarybos kaip subjekto šioje srityje turinčio platesnius įgaliojimus už kitus
viešosios įstaigos dalininkus. Konstatuota, kad savivaldybės tarybos kontrolės
viešosios įstaigos atžvilgiu apimtis neleidžia šios įstaigos priskirti sensu largo
savivaldybės viešajai įstaigai. Taigi Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų
komisija, pripažindama savivaldybės tarybos narės įgaliojimus nutrūkusiais,
priėmė neteisėtą sprendimą.
[2010 m. sausio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R502 – 1/2010.
R. A. prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo
kategorija 18.1]
Savivaldybių tarybos rinkimų įstatymo nuostatos taip pat buvo
analizuojamos administracinėje byloje Nr. R502 – 3/2010, kurioje Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, išaiškino, kad asmenų grupė, pasirašiusi
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, negali būti savarankišku savivaldybių
tarybų rinkimų kampanijos dalyviu.
Byloje pareiškėjai (atskiri fiziniai asmenys) ginčijo Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas pareiškėjų
skundas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojo
sprendimo atsisakyti registruoti Asociaciją „Už konstitucines gyventojų
(Vilniečių) teises“ savarankišku 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės
kampanijos, prasidėjusios 2010 m. lapkričio 3 d., dalyviu.
Kaip patvirtino bylos duomenys, 2010 m. lapkričio 2 d. pareiškėjai sudarė
partnerystės (asociacijos) sutartį ir pasivadino asociacija. Teisėjų kolegija nurodė,
kad pagal Asociacijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį asociacija – tai savo pavadinimą
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turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas –
koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams
ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Nagrinėtu atveju asociacija
Asociacijų įstatymo prasme įkurta nebuvo, o pareiškėjų sudaryta jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartis (Civilinio kodekso 6.969–6.982 str.) sukūrė civilinius
teisinius santykius, kurių dalyviai yra pareiškėjai. Nei Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo, nei Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei
finansavimo kontrolės įstatymo prasme Asociacija „Už konstitucines gyventojų
(Vilniečių) teises“ nelaikytina nauju rinkimų (plačiąja prasme) teisinių santykių
dalyviu, todėl nepaisant to, kad pareiškėjai (atskiri fiziniai asmenys) yra sudarę
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį dėl minėtos asociacijos, kiekvienas
iš jų veikia individualiai, t. y. kaip atskiri fiziniai asmenys. Nagrinėtu atveju
tokia asociacija nelaikytina ir susivienijimu (asociacija) Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2007 m. vasario 9 d. nutarimo prasme.
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje inter alia
numatyta, kad Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų nariai renkami
ketveriems metams daugiamandatėse rinkimų apygardose, remiantis visuotine
ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose pagal
proporcinę rinkimų sistemą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010
m. lapkričio 9 d. nutarime konstatavo, jog įstatymų leidėjas, pasirinkęs vien
proporcinę rinkimų sistemą, turi įstatyme įtvirtinti ne tik politinių partijų teisę
dalyvauti rinkimuose, bet ir nustatyti tai, kokie dar kiti kolektyviniai subjektai
gali dalyvauti ir turi teisę kelti kandidatus rinkimuose į politines atstovaujamąsias
institucijas pateikdami savo kandidatų sąrašus. Teisėjų kolegija akcentavo,
kad Asociacija „Už konstitucines gyventojų (Vilniečių) teises“ nelaikytina
kolektyviniu subjektu, todėl nagrinėtu atveju nebuvo pagrindo kelti ir nagrinėti
klausimą, ar jai, kaip kolektyviniam subjektui, kuris nėra politinė partija, turėtų
būti leidžiama kelti kandidatų sąrašus savivaldybių tarybų rinkimuose, taigi
atitinkamai – ir klausimą, ar ji gali būti negatyviai diskriminuojama politinių
partijų atžvilgiu jų teisės kelti kandidatų sąrašus savivaldybių tarybų rinkimų
metu aspektu.
[2010 m. lapkričio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R502 – 3/2010.
T. B., P. M. ir L. R. prieš Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją.
Procesinio sprendimo kategorijos 18.1, 18.3]
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1.16. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio
institucijų finansine parama
Sudėtingi nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo
klausimai 2010 metais iškilo Vyriausiojo administracinio teismo bylose,
susijusiose su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama.
Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus srityje
2010 m. nagrinėta administracinė byla Nr. A556 – 647/2010, kurioje keltas
klausimas dėl pareiškėjai taikytų sankcijų, gaunant tiesiogines išmokas pagal
priemonę „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos
apribojimais“. Byloje ginčytos sankcijos pritaikytos dėl deklaruotos žemės
naudmenų ir faktinių naudmenų plotų neatitikimo. Atsakovas pateikė
patikros metu sudarytus dokumentus, pagal kuriuos patikrą atlikęs specialistas
neišmatavo laukų, neradęs riboženklių. Būtent dėl šiuose blokuose tariamai
nebuvusių aiškių ribų pareiškėjos faktinis nustatytas plotas buvo 3,25 ha, bet ne
6,35 ha, kaip nurodė pareiškėja, deklaruodama žemės plotą.
Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą, nustatė, kad paraiškos
patikros metu pareiškėjos žemės sklypuose buvo 4 riboženkliai bei pareiškėjai
priklausančių žemės sklypų ribos, sutampančios su natūraliais objektais. Tai
atsakovui patikros metu sudarė galimybes tinkamai išmatuoti pareiškėjos
laukus, kurių faktinis plotas atitiko pareiškėjos deklaruotą plotą, o kartu paneigia
atsakovo teiginį dėl papildomų riboženklių reikalingumo bei laukų neradimo.
Atitinkamai atsakovas neturėjo pagrindo pareiškėjai skirti sankcijų, susijusių su
faktinio ir deklaruoto žemės ploto neatitikimu. Teisėjų kolegija akcentavo, kad
neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga,
teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Teisinio saugumo principas – vienas iš
esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų, reiškiantis
valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti
teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus
ir teisėtus lūkesčius. Neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo
ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimas valstybe ir teise
(Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).
Atsižvelgiant į individualias nagrinėtos bylos faktines aplinkybes (pareiškėjos
senyvą amžių, jos pastangas suteikiant informaciją dėl deklaruojamų žemės
plotų, turimo žemės ploto faktinę atitiktį reikalavimams ir kt.), valstybės
institucija (atsakovas) privalėjo užtikrinti pareiškėjos teisėtus lūkesčius, pagal
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galimybes ir protingumo kriterijus bendradarbiaudama su pareiškėja. Šios
pareigos atsakovas neįvykdė, tokiu būdu pažeisdamas teisinio saugumo ir
konstitucinį teisinės valstybės principą.
[2010 m. balandžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 647/2010.
V. Č. prieš Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministeriją. Procesinio sprendimo kategorija 33.3]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas administracinę
bylą Nr. A822 – 1296/2010, taip pat pasisakė dėl advokatų profesinės bendrijos
teisės tapti finansavimo (paramos) pagal priemonę ,,E-Verslas LT“ gavėju.
Šioje byloje ginčas kilo, ar pareiškėjas, advokatų profesinė bendrija, gali
būti Europos Sąjungos paramos pagal priemonę ,,E-Verslas LT“ gavėja. Teismas,
įvertinęs nacionalines ir Europos Sąjungos teisės normas, nusprendė, kad
pareiškėjo skundą nėra pagrindo tenkinti, nes pareiškėjas nėra vidutinė, maža
ar labai maža įmonė, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatyme, kurioms pagal galiojančius teisės aktus finansavimas
pagal aptariamą priemonę galėtų būti teikiamas. Tokia išvada, teisėjų kolegijos
vertinimu neprieštarauja Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008 ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatoms
[2010 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822 – 1296/2010.
Advokatų profesinė bendrija VETO LT prieš Lietuvos Respublikos finansų ministeriją
ir Viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūra. Procesinio sprendimo kategorijos
33.4; 37.1]
Taip pat atkreiptinas dėmesys į Vyriausiojo administracinio teismo 2010
m. lapkričio 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756 – 1486/2010,
kuriame teisėjų kolegija, be kita ko, akcentavo, kad paramos administravimo
procedūros yra pakankamai sudėtingos, paramos gavėjui numatančios įvairius
įpareigojimus ir reikalavimus, todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip viešojo
administravimo subjektas, turi būti aktyvi ir padėti paramos gavėjams tinkamai
įgyvendinti teisę į paramą, suteikti visokeriopą pagalbą. Atsižvelgdama į tai, kad
minėtoje byloje nustatytais duomenimis Nacionalinė mokėjimo agentūra nebuvo
aktyvi – apie tai, jog mokėjimo prašymas nepateiktas, pareiškėją ji informavo
praėjus daugiau nei pusmečiui po termino jam paduoti pabaigos, duomenų,
kad po 2007 m. lapkričio 1 d. būtų siųstas atitinkamas pranešimas, suteikiant
galimybę klaidas ištaisyti, byloje taip pat nebuvo – Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimą nesuteikti
pareiškėjui paramos pripažino neteisėtu ir nepagrįstu.
93

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

[2010 m. lapkričio 26 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A756 – 1486/2010. D. J. prieš Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės
ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 33.2]
1.17. Bylos dėl Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos sprendimų
2010-ųjų metų Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat
buvo suformuotos reikšmingos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės
tarnyboje įstatymo nuostatų taikymo ir aiškinimo taisyklės. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. A442 – 1422/2010 kilo ginčas dėl aplinkybių, kurias
privaloma deklaruoti pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą.
Teisėjų kolegija visų pirma konstatavo, kad pareiškėja pateko į interesų
konflikto situaciją (Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo 2 str. 4 d.), kadangi švietimo ir mokslo ministras įtraukė pareiškėją į
darbo grupę, kuri turėjo tirti asociacijos, su kuria naryste ir pareigomis buvo
susijusi pareiškėja bei jos sutuoktinis, kreipimesi pateiktą informaciją. Tokiu
būdu pareiškėjai nagrinėjamu atveju iš esmės buvo duotas pavedimas, susijęs
su jos privačiu interesu. Atsakovas teigė, kad šią aplinkybę pareiškėja turėjo
deklaruoti.
Teisėjų kolegija, nesutikdama su šiuo atsakovo teiginiu, pažymėjo, kad
deklaraciją privaloma papildyti tuo atveju, jeigu paaiškėja naujos aplinkybės,
dėl kurių gali kilti interesų konfliktas. Aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų
konfliktas, pačios savaime dar nereiškia interesų konflikto buvimo. Jos apibūdina
tam tikrą bendrą asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, padėtį (jo turėtus
ar esamus santykius su kitais asmenimis, dalyvavimą netarnybinėje veikloje,
sudarytus sandorius ar pan.) ir savo esme yra tik prielaidos interesų konfliktui
kilti. Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens tarnybinėje veikloje atsiradus
tam tikroms konkrečioms šios veiklos vykdymo aplinkybėms (atsiradus reikalui
parengti ar priimti tam tikrą konkretų sprendimą, gavus tam tikrą konkretų
pavedimą ir pan.), minėtos aplinkybės, išreiškiančios prielaidas interesų konfliktui
kilti, kartu su minėtomis konkrečiomis tarnybinės veiklos aplinkybėmis virsta
interesų konfliktu. Taigi reikia skirti aplinkybes, kurios yra prielaidos interesų
konfliktui kilti, nuo konkrečių tarnybinės veiklos aplinkybių, kurios minėtas
prielaidas paverčia interesų konfliktu. Pagal Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, privačių interesų
deklaracija turi būti papildoma tik paaiškėjusiomis naujomis aplinkybėmis,
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kurios yra prielaidos interesų konfliktui kilti, bet ne konkrečioms tarnybinės
veiklos aplinkybėms, kurios tokias prielaidas paverčia interesų konfliktu.
Nagrinėjamu atveju prielaida pareiškėjos interesų konfliktui kilti buvo jos ir jos
sutuoktinio narystė bei pareigos asociacijoje ir būtent ši aplinkybė, anot teisėjų
kolegijos, turėjo būti deklaruota pareiškėjos privačių interesų deklaracijoje.
Atsakovo nurodyta aplinkybė, pasireiškusi pareiškėjos įtraukimu į konkrečiai
sudarytą darbo grupę, buvo ne prielaida interesų konfliktui kilti, o konkreti jos
tarnybinės veiklos aplinkybė, minėtą pareiškėjos deklaruotą prielaidą interesų
konfliktui kilti (jos bei jos sutuoktinio narystę ir pareigas asociacijoje) pavertusi
interesų konfliktu. Teisėjų kolegija konstatavo, kad tokios aplinkybės įstatymas
deklaruoti nereikalauja.
[2010 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 – 1422/10.
J. R. prieš Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Procesinio sprendimo
kategorija 19]
Kitoje administracinėje byloje Nr. A444 – 131/2010 buvo analizuojamas
klausimas dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo, kuriuo
pareiškėjo įsidarbinimas akcinėje bendrovėje „LEO LT“ buvo pripažintas
pažeidžiančiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo 18 straipsnio nuostatas, pagal kurias asmuo, nustojęs eiti pareigas
valstybinėje tarnyboje, vienerius metus neturi dirbti įmonės vadovu, vadovo
pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas,
tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo,
finansų apskaitos bei kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus
jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su šių įmonių veiklos priežiūra ar kontrole
arba jeigu asmuo dalyvavo svarstant ir priimant palankius šioms įmonėms
sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę
paramą.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje pabrėžė, jog
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 18 straipsnis
reikalauja nustatyti tarnybos tiesioginę sąsają su įmonės veiklos priežiūra
ar kontrole. Kadangi šis įstatymo straipsnis įtvirtina apribojimą pasibaigus
tarnybai, t. y. apribojimą sudaryti darbo sutartį, tokia nuostata pripažintina kaip
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos žmogaus
teisės laisvai pasirinkti darbą tam tikras suvaržymas, todėl, pripažįstant asmenį
pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
18 straipsnį, turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nustatytos straipsnyje įtvirtinto
draudimo taikymo sąlygos. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas
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turėjo tirti, kokie pareiškėjo turėti įgaliojimai valstybės tarnyboje leidžia daryti
išvadą, kad jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės veiklos priežiūra ar
kontrole. Kadangi to pirmosios instancijos teismas nepadarė, teisėjų kolegija
grąžino skundą šioje dalyje pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija taip pat
pažymėjo, kad nacionalinis teisinis reglamentavimas suteikia teisę Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai savo sprendimais teikti ne privalomo pobūdžio
nurodymus (įpareigojimus), o tik rekomendacijas, kurios, be kita ko, gali būti
teikiamos tik apibrėžtose srityse.
[2010 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444 – 131/2010.
S. S. prieš Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Procesinio sprendimo
kategorija 19]
1.18. Bylos, susijusios su Tabako kontrolės ir Alkoholio
kontrolės įstatymų taikymu
2010 metais Vyriausiasis administracinis teismas ir toliau vystė savo
praktiką, susijusią su Tabako ir Alkoholio kontrolės įstatymų taikymu.
Administracinėje byloje Nr. A822 – 696/2010 kilo ginčas dėl Tabako
kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto, nustatančio, jog Lietuvos
Respublikoje draudžiama gaminti ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus
ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų pakuotes,
aiškinimo.
Teisėjų kolegija nurodė, kad kaip matyti iš minėtos teisės normos turinio,
tokios normos sudėtis yra formali. Kitaip tariant, konstatavimui, jog buvo
padarytas Tabako kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 8 punkto pažeidimas,
pakanka nustatyti, kad uždaroji akcinė bendrovė parduoda maisto produktus,
kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų pakuotes. Todėl teisėjų kolegija
nepagrįstais pripažino pareiškėjo argumentus, jog Valstybinė tabako ir alkoholio
kontrolės tarnyba, skyrusi baudą, privalėjo įrodyti, kad atitinkami jo veiksmai
ir parduodamos prekės yra prieinami nepilnamečiams, skatina vartoti tabako
gaminius.
[2010 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822 – 696/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „Angolita“ prieš Valstybinę tabako ir alkoholio
kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Procesinio sprendimo
kategorija 20]
Tabako ir alkoholio reklamos draudimo srityje taip pat paminėtina
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administracinė byla Nr. A444 – 663/2010, kurioje kilo ginčas dėl Valstybinės
tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos nutarimo, kuriuo akcinei bendrovei
skirta ekonominė sankcija už Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies
6 ir 11 punktų pažeidimus, tai yra už visų formų alkoholio reklamos Lietuvos
Respublikoje draudimo pažeidimą.
Pareiškėjas teigė, kad internetinės svetainės nėra priskiriamos visuomenės
informavimo priemonėms, o jose pateikta informacija negali būti prilyginama
reklamai. Teisėjų kolegija nesutiko su šiuo argumentu. Ji konstatavo, kad
alkoholio reklamos apribojimus nustato būtent Alkoholio kontrolės įstatymas.
Tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290
patvirtinta Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos
kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarka nedraudžia ar
neriboja alkoholio reklamos, nesudaro pagrindo daryti išvados, jog internetinėje
svetainėje pateikiama informacija, kuri savo turiniu pripažintina Alkoholio
kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies taikymo prasme draudžiama alkoholio
reklama, internetinėje svetainėje gali būti skelbiama. Alkoholio kontrolės
įstatymo 2 straipsnio 4 dalis alkoholio reklamą apibrėžia kaip bet kuria forma
ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiamą informaciją, susijusią su įmonių
komercine, ūkine bei finansine veikla, skatinančią įsigyti ar vartoti alkoholio
produktus, o Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalis draudžia
visų formų alkoholio reklamą. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pastebėjo,
kad informacijos pateikimas internetinėje svetainėje yra viešai skleidžiama
informacija, todėl nėra pagrindo teigti, kad alkoholio reklamos, pripažintinos
draudžiama, skelbimas internetinėje svetainėje nėra draudžiamas ir už ją negali
būti taikomos ekonominės sankcijos pagal Alkoholio kontrolės įstatymą.
[2010 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444 – 663/2010.
Akcinė bendrovė „Alita“ prieš Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Procesinio sprendimo kategorija 20]
Kitoje administracinėje byloje Nr. A143 – 1085/2010 pareiškėjas (uždaroji
akcinė bendrovė) prašė panaikinti atsakovo Valstybinės tabako ir alkoholio
kontrolės tarnybos nutarimą, kuriuo jam buvo paskirta bauda už tai, jog
pardavėja, tinkamai nepatikrinusi, ar asmuo yra pilnametis, dirbdama pareiškėjo
prekybiniame kioske, pardavė nepilnamečiui cigarečių pakelį. Pareiškėjas
nurodė, kad pardavėjai taip pat paskirta 500 Lt bauda už administracinio teisės
pažeidimo padarymą ir kad bendrovei paskirtos baudos pasekmės teks tai pačiai
pardavėjai, kuri už tą patį pažeidimą jau buvo bausta kaip fizinis asmuo, nes su
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pardavėja yra sudaryta materialinės atsakomybės sutartis.
Teisėjų kolegija, atmesdama minėtą prašymą, pažymėjo, kad Tabako
kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatytas draudimas parduoti
tabako gaminius nepilnamečiams yra absoliutus ir adresuotas visiems subjektams,
kurie verčiasi tabako gaminių pardavimu, taip pat ir juridiniams asmenims,
kurie pagal atitinkamą licenciją savo ūkinėje veikloje verčiasi prekyba tabako
gaminiais. Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad už šio
įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyto tabako gaminių pardavimo
draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai
baudžiami nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų bauda. Pasisakydama
dėl šios materialinės teisės normos sąsajos su Tabako kontrolės įstatymo 25
straipsniu, teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad abi šios teisės normos yra
skirtos nustatyti teisinę atsakomybę už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus.
Tačiau jų taikymo subjektai (adresatai) yra skirtingi. Tabako kontrolės įstatymo
26 straipsnis yra speciali teisės norma, kuri skirta (atitinkamos sankcijos pavidalu)
nustatyti juridinių asmenų atsakomybę už Tabako kontrolės įstatymo nustatytų
draudimų nesilaikymą. Šiuo požiūriu, t. y. pagal taikymo subjektą, ši teisės
norma nesikerta su Tabako kontrolės įstatymo 25 straipsniu, kuriame kalbama
apie fiziniams asmenims nustatytą atsakomybę. Tai reiškia, kad aptariamų teisės
normų taikymas nėra tarpusavyje susijęs ta prasme, kad vienos iš jų taikymas už
tą patį Tabako kontrolės įstatymo pažeidimą nepaneigia galimybės taikyti kitą
teisės normą. Išimtį iš šios taisyklės sudaro atvejai (situacija), kai įstatymo 25
straipsnio 1 dalyje nurodytas atsakomybės subjektas (fizinis asmuo) faktiškai
sutampa su įstatymo 26 straipsnyje nurodytu atsakomybės subjektu.
Be to, teisėjų kolegija, aiškindama Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio
5 dalies 3 punktą („tabako gaminių pardavėjai turi teisę, o kai kyla abejonių,
kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, privalo iš perkančio tabako gaminius
asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą; tokiam asmeniui
nepateikus amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių pardavėjai privalo
atsisakyti parduoti jam tabako gaminius“), konstatavo, kad ji yra skirta užtikrinti
minėto (Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyto)
draudimo vykdymą. Toks užtikrinimas yra išreikštas imperatyviai nustatyto,
pardavėjui privalomo laikytis elgesio modelio pateikimu. Nors šioje normoje
nėra pateikti minėtų abejonių galimo atsiradimo kriterijai (nes tokios abejonės
kiekvienu konkrečiu atveju grindžiamos subjektyviu asmens suvokimu), tačiau
pagal jos esmę ir minėtą paskirtį bei taikant protingumo kriterijus darytina
išvada, kad pirkėjo jaunatviška išvaizda savaime gali preziumuoti minėtų
abejonių atsiradimą (jų konstatavimą nagrinėjant atitinkamą ginčą). Todėl
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teisėjų kolegija konstatavo, kad įrodinėti, jog minėtos abejonės negalėjo atsirasti,
privalo tabako gaminių pardavėjas (pareiškėjas).
[2010 m. liepos 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 1085/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „Akija“ prieš Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės
tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Procesinio sprendimo kategorija
20]
Kitas aktualus klausimas, susijęs su licencijos verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimu, buvo išanalizuotas
administracinėje byloje Nr. A438 – 509/2010. Šioje byloje kilo Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalies, pagal kurią
„įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais ir pažeidusioms šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2, 4, 8 ir (ar) 9 punktų,
2 dalies 2, 4 ir (ar) 7 punktų reikalavimus, licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, kurioje nustatytas pažeidimas,
galiojimas panaikinamas ir nauja licencija neišduodama vienerius metus nuo
licencijos galiojimo panaikinimo dienos“, aiškinimo klausimas.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
nagrinėjamus teisinius santykius reguliuojantys teisės aktai numato, jog tais
atvejais, kai yra nustatomi pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje, sudėties būtinieji požymiai, viešojo
administravimo subjektas privalo priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo
panaikinimo, ir tik teismui suteikta teisė priimti sprendimą dėl Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje numatytos
sankcijos netaikymo subjektui, padariusiam šį pažeidimą, t. y. jį atleisti nuo šios
atsakomybės. Tai lemia, kad tokiais atvejais, kai teismas nusprendžia atleisti
subjektą nuo sankcijos (bausmės), numatytos Lietuvos Respublikos alkoholio
kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje, tai naikinti teisėto ir pagrįsto viešojo
administravimo subjekto sprendimo, kuriuo buvo panaikintas licencijos
galiojimas, nėra teisinio pagrindo. Tokiu atveju teismas gali tik pakeisti
viešojo administravimo subjekto sprendimą, nurodydamas, kad subjektą,
padariusį atitinkamos Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo
normos pažeidimą, jis atleidžia nuo sankcijos (bausmės), numatytos Lietuvos
Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 17 dalyje.
Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad pareiškėjui už vieno vyno
butelio pardavimą ir laikymą be privalomųjų juridinę galią turinčių įsigijimo
arba gabenimo dokumentų, papildomos ekonominės sankcijos – licencijos
panaikinimo – skyrimas būtų akivaizdžiai neproporcinga bausmė padarytam
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pažeidimui, nes pažeidimas pagal jo mastą yra nedidelis, padarytas pirmą kartą,
ir tai leidžia šią pareiškėjo veiką vertinti kaip nepiktybinę ir mažareikšmę.
Kartu priimtoje nutartyje buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad teismo
sprendimas atleisti nuo ekonominės sankcijos (licencijos panaikinimo) lemia,
jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio
(proceso šalių išlaidų atlyginimas) taikymo prasme, nėra priimamas sprendimas,
kurį būtų galima vertinti kaip priimtą pareiškėjo naudai ar priimtą atsakovo
(trečiojo suinteresuotojo asmens) nenaudai, nes tokiais atvejais nekonstatuojamas
viešojo administravimo subjekto veiksmų neteisėtumo ir/ar nepagrįstumo
faktas, leidžiantis panaikinti atsakovo sprendimą (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 89 str.). Todėl prašymas dėl bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimo tokiu
atveju negali būti tenkinamas.
[2010 m. gegužės 10 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A438 – 509/2010. Uždaroji akcinė bendrovė „Patys“ prieš Vilniaus miesto
savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 38]

nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar
administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat – ar aktas (veika)
neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir
gavo atitinkamus įgaliojimus. Teismas negali visiškai pakeisti Komisijos –
teismas neatlieka to ekonominio tyrimo ir vertinimo, kuris įstatymu yra pavestas
Komisijai, ir nepriiminėja tų sprendimų, kuriuos priimti, atlikus atitinkamą
tyrimą ir vertinimą, įstatymu yra priskirta Komisijai. Dėl šių priežasčių teismo
veikla, tikrinant Komisijos atliktus sudėtingus vertinimus, iš esmės turėtų
apsiriboti patikrinimu, ar įgyvendindama savo diskreciją, Komisija nepadarė
aiškios klaidos, ar nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar akivaizdžiai neperžengė
diskrecijos ribų. Teismas taip pat turėtų įvertinti, ar priimant skundžiamą
Komisijos sprendimą buvo laikytasi atitinkamų procedūrinių taisyklių, ar
tikslios faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ginčytinas pasirinkimas.
[Administracinė byla Nr. A525 – 1626/2010. Uždaroji akcinė bendrovė
„Litesko“ prieš Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ir Druskininkų
savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 28]

1.19. Bylos dėl energetikos teisinių santykių

Kitoje administracinėje byloje Nr. A858 – 1205/2010, kurioje pareiškėjas
akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ ginčijo Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-219, vienašališkai
nustačiusį gamtinių dujų perdavimo, skirstymo kainas ir gamtinių dujų kainas
buitiniams vartotojams, įsigaliosiančias nuo 2009 m. sausio 1 d., teisėjų kolegija
taip pat vertino, ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008
m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. O3-219 3 punktas teisėtas ta apimtimi, kiek juo
nustatytų konkrečių kainų taikymo data nurodyta 2009 m. sausio 1 d.
Byloje buvo nustatyta, kad ginčijamas nutarimas buvo viešai paskelbtas
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2008 m. gruodžio 31 d., o
pagal ginčijamo nutarimo 3 punkto nuostatas, juo nustatytos konkrečios kainos
pradėtos taikyti nuo 2009 m. sausio 1 d. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymėjo,
jog Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje expressis verbis nurodyta, kad
valstybės reguliuojamos kainos turi būti skelbiamos viešai, ne vėliau kaip prieš
mėnesį iki jų taikymo pradžios, jei kiti įstatymai nenustato kitaip, ir taikomos
nuo mėnesio pirmos dienos. Šioje normoje nenurodytas konkretus subjektas,
kuris privalo skelbti valstybės kontroliuojamas kainas joje nurodyta tvarka.
Šiuo atveju nebuvo ginčo, kad ginčijamo nutarimo 3 punktu nustatytos kainos
yra valstybės reguliuojamos kainos. Kaip pažymėjo teisėjų kolegija, akivaizdu,
kad aptariamos normos tikslas – užtikrinti vartotojų teisių apsaugą. Tokį šios
nuostatos aiškinimą, kiek tai susiję su dujų sektoriumi, patvirtino 2003 m.

2010-aisiais metais buvo suformuota žymiai gausesnė nei praėjusiais metais
Vyriausiojo administracinio teismo praktika labai svarbiose visuomenei bylose
dėl energetikos teisinių santykių. Šioje srityje teismas vienodino bei plėtojo savo
praktiką dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir
Komisija) priimamų aktų, taikydamas ne tik nacionalinės teisės nuostatas, bet ir
sėkmingai remdamasis Europos Sąjungos teise bei Europos Sąjungos teisminių
institucijų sprendimais.
Pirmiausia paminėtina administracinė byla Nr. A525 – 1626/2010, kurioje
pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ prašė panaikinti Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 7 d. nutarimą
Nr. O3-123, nustačiusį perskaičiuotas centralizuotai teikiamos šilumos kainas.
Vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje pasisakė dėl teismo atliekamo
Komisijos atliktų skaičiavimų vertinimo apimties.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nutartyje, apibrėždama
teismo atliekamo Komisijos atliktų skaičiavimų vertinimo apimtį, akcentavo,
kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
3 straipsnio 2 dalimi, teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei
veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik
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birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/55/EB A priedo b
punkto turinys. Jame taip pat įtvirtinta pareiga informuoti vartotojus ne vėliau
kaip prieš vieną įprastą sąskaitų pateikimo laikotarpį iki įsigaliojant kainų
padidėjimui, taip pat numatyta, jog valstybės narės turi sudaryti vartotojams
sąlygas nutraukti sutartis, jei naujosios sąlygos jiems nepriimtinos. Tiesa,
minėtos direktyvos normos yra konkretesnės – jose aiškiai nurodyta, kad
pareiga informuoti vartotojus tenka paslaugų teikėjams, o informacija iš anksto
privalo būti pateikiama tik tuo atveju, kai kainos didėja. Teisėjų kolegija taip pat
atkreipė dėmesį, kad Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalis nurodytų išlygų
nenumato, o atsižvelgdama į pirmiau minėtos Direktyvos 2003/55/EB nuostatų
tikslą ir turinį, padarė išvadą, kad šiuo atveju Europos Sąjungos valstybė
narė nacionalinėje teisėje gali nustatyti ir platesnę vartotojų teisių apsaugą
užtikrinančias normas. Kalbant apie sąsajas su dujų sektoriumi, Gamtinių
dujų įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse
nurodytas kainas, Komisijai patikrinus, viešai paskelbia dujų įmonės.
Atsakovas teigė, kad Gamtinių dujų įstatymas įtvirtina tik dujų įmonių,
bet ne Komisijos pareigą iš anksto paskelbti konkrečias kainas. Šiuo aspektu
teisėjų kolegija pastebėjo, kad lingvistinis Energetikos įstatymo 15 straipsnio
3 dalies nuostatų aiškinimas tokio teiginio nepatvirtina, o, įvertinus šios teisės
normos tikslą, vartotojų teisių apsaugos požiūriu akivaizdu, kad nėra jokio
skirtumo, kas paskelbia konkrečias kainas – dujų įmonės ar Komisija. Todėl,
įvertinusi Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą imperatyvą ir
tai, kad tokio pobūdžio, kaip ginčijamas nutarimas, teisės aktai privalo būti
viešai paskelbti teisės aktų nustatyta tvarka, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad
Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas imperatyvas iš anksto
paskelbti konkrečias kainas taikytinas ir Komisijai, kai ši institucija savo
teisės aktais nustato konkrečias kainas dujų sektoriuje. Šiuo aspektu taip pat
pažymėta, kad nors pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ savo parengtas konkrečias
dujų kainas paskelbė 2008 m. lapkričio 28 d., toks paskelbimas nelaikytinas
tinkamu paskelbimu Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies prasme, nes
ginčijamame nutarime ir šiame skelbime nurodytos kainos skyrėsi. Dėl minėtų
priežasčių teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ginčijamo nutarimo 3 punktas,
kiek juo neužtikrinta pirmiau minėta vartotojų teisė iš anksto žinoti apie naujai
nustatytas konkrečias kainas, nėra suderinamas su Energetikos įstatymo 15
straipsnio 3 dalimi.
Be to, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo požiūriu Komisijos
Metodikose (Perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų metodika ir Tiekimo
kainų viršutinių ribų metodika) nustatytas teisinis reguliavimas yra ydingas.
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Kaip nurodyta Tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 4 punkte
ir Perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 4
punkte, konkrečių kainų projektus dujų įmonės privalo pateikti ne vėliau kaip
prieš 30 dienų iki naujų kainų paskelbimo. Atsižvelgiant į tai, kad Gamtinių
dujų įstatymas įtvirtina Komisijos teisę tikrinti šių kainų projektus ir, esant
teisės aktuose nustatytiems pagrindams, reikalauti jas pakeisti, taip pat teisę
vienašališkai nustatyti konkrečias kainas, toks kainų projekto atskaitos taškas
nėra optimalus, nes dujų įmonė negali žinoti, kada bus skelbiamos konkrečios
kainos, o skelbti Komisijos nepatikrintų konkrečių kainų projektus vartotojų
teisių apsaugos požiūriu prasmės nėra. Teisėjų kolegija vertino, kad konkrečių
kainų projektų pateikimo Komisijai terminai turėtų būti nustatomi įvertinus, be
kita ko, Gamtinių dujų įstatymo 23 straipsnio 7 dalies ir Energetikos įstatymo 15
straipsnio 3 dalies nuostatas, t. y. užtikrinant ir dujų įmonėms nustatytos teisės
ištaisyti kainų projektą įgyvendinimą, ir vartotojų teisių apsaugą – t. y. nustatytų
konkrečių kainų paskelbimą ne mažiau kaip prieš vieną mėnesį iki jų taikymo
pradžios.
Teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad ginčijamo nutarimo 3 punktas
toje dalyje, kuria įtvirtinta, jog šiuo teisės aktu nustatytos konkrečios kainos
galioja nuo 2009 m. sausio 1 d., prieštarauja Energetikos įstatymo 15 straipsnio
3 daliai. Atsižvelgdama į šio teisės akto paskelbimo momentą (2008 m. gruodžio
31 d.), bei tai, kad Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog
naujai nustatytos kainos taikomos nuo mėnesio pirmos dienos, teisėjų kolegija
pažymėjo, kad ginčijamu nutarimu nustatytos konkrečios kainos turėjo būti
taikomos nuo 2009 m. vasario 1 d., o nuo 2009 m. sausio 1 d. iki vasario 1 d.
turėjo būti taikomos prieš tai buvusiam laikotarpiui paskelbtos konkrečios
kainos.
[2010 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858 – 1205/2010.
Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ ir Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų
gynimo lyga prieš Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją. Procesinio
sprendimo kategorija 28]
Administracinėje byloje Nr. A858 – 3360/2010 Vyriausiasis administracinis
teismas pasisakė dėl procedūros, kurios metu Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisija įgyja teisę vienašališkai nustatyti šilumos ir karšto vandens
kainas.
Pareiškėjas Ukmergės rajono savivaldybė šioje byloje prašė panaikinti
Komisijos 2008 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 03-180, kuriuo vienašališkai buvo
nustatytos laikinos šilumos ir karšto vandens kainos uždarajai akcinei bendrovei
103

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

„Miesto energija“. Jis teigė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
konstatavo, jog byloje nagrinėjamu atveju Komisija teisėtai priėmė ginčijamą
nutarimą dėl laikinųjų kainų nustatymo. Bendrovei pateikus naujus duomenis
ir pareiškėjui priėmus 2008 m. spalio 22 d. sprendimą („Dėl Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. 7-137 „Dėl UAB
„Miesto energija“ šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo“ pakeitimo“,
kuriuo nustatė naujas šilumos ir karšto vandens kainas), Komisija privalėjo
ne vienašališkai nustatyti kainas, o iš naujo įvertinti pareiškėjo apskaičiuotas
kainas ir nurodyti, kokie pažeidimai padaryti – t. y. procedūra turėjo prasidėti
iš naujo.
Teisėjų kolegija su tuo nesutiko ir pažymėjo, kad nei Šilumos ūkio įstatymo
32 straipsnio 7 dalyje, nei Šilumos kainų nustatymo metodikoje nėra numatyta
galimybė kainų perskaičiavimo procedūrą pradėti iš naujo, kai ji jau buvo
pradėta. Atsižvelgdama į pirmiau aptartą teisinį reguliavimą ir faktines bylos
aplinkybes, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas
pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjui priėmus 2008 m. spalio 22 d. sprendimą,
kainų nustatymo procedūra neprasidėjo iš naujo. Priešingas aptariamo teisinio
reguliavimo aiškinimas galėtų, be kita ko, lemti ir kainų perskaičiavimo proceso
užsitęsimą, nes atsirandant naujiems duomenims, kurie kainų perskaičiavimo
proceso pradžioje dar nebuvo įvertinti, kainų perskaičiavimo procedūrą tektų vis
pradėti iš naujo, o tai paneigtų pačios procedūros esmę – konkrečiai apibrėžtam
laikotarpiui nustatyti konkrečias šilumos ir karšto vandens kainas.
[2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858 – 3360/2010.
Ukmergės rajono savivaldybė prieš Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės
komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 28]
Energetikos teisinių santykių srityje paminėtina ir administracinė byla
Nr. A – 613/2010, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas analizavo
ginčą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. spalio 24
d. nutarimo „Dėl šilumos gamybos bazinių kainų uždarajai akcinei bendrovei
Kauno termofikacijos elektrinei“ Nr. O3-162. Juo Komisija pareiškėjui patvirtino
beveik 8 centais mažesnę bazinę šilumos gamybos kainą – 14,76 centų už kWh,
nei būtų apskaičiuojant pagal tarp pareiškėjo ir akcinės bendrovės „Kauno
energija“ 2003 m. kovo 31 d. sudarytos sutarties 14.4 punkte nurodytą formulę.
Atsakovo 2008 m. spalio 24 d. nutarimo neteisėtumą pareiškėjas siejo su
tuo, kad, pareiškėjo teigimu, priimant šį nutarimą, netinkamai buvo pritaikytos
materialinės teisės normos, tai yra nebuvo taikytos atitinkamos civilinės
teisės (Civilinio kodekso) normos, reglamentuojančios sutartinius teisinius
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santykius (pareiškėjo nuomone, ginčo dalykas – pareiškėjo gaminamos šilumos
bazinė kaina, kuri šiuo atveju turi būti nustatoma išimtinai pagal jo ir trečiojo
suinteresuoto asmens AB „Kauno energija“ 2003 m. kovo 31 d. sudarytos šilumos
energijos pirkimo-pardavimo sutarties 14.3 straipsnį, kuriuo buvo sulygtos šios
kainos apskaičiavimo formulės ir laikas).
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pirmiausia,
pasisakydama dėl Šilumos ūkio įstatymo (bylai aktuali 2007 m. lapkričio 20 d.
įstatymo Nr. X-1329 redakcija) 10 straipsnio 3 dalies taikymo, pažymėjo, kad
pareiškėjas atitinka joje nurodytus nepriklausomo šilumos gamintojo, kuriam
privaloma šilumos gamybos kainodara, požymius. Todėl, sprendžiant šios
materialinės teisės normos taikymo klausimą bylai aktualiu aspektu, buvo būtina
išaiškinti, ar joje nurodytas šilumos gamybos kainodaros privalomumas gali
būti taikomas pareiškėjui, neatsižvelgiant į jo ir kito paminėtos 2003 m. kovo 31
d. pirkimo-pardavimo sutarties kontrahento (trečiojo suinteresuoto asmens AB
„Kauno energija“) sulygtą šilumos energijos bazinę kainą, t. y. nustatyti santykį
tarp sutartinio ir viešojo (valstybės reguliuojamo) šilumos energijos kainodaros
reglamentavimo.
Aiškindama šį klausimą, teisėjų kolegija pripažino būtina pažymėti,
kad valstybės vaidmenį, ginant vartotojų interesus, atskleidžia Konstitucijos
46 straipsnis, pagal kurio 3 dalį, valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji
tarnautų bendrai tautos gerovei, o pagal 5 dalį – gina vartotojo interesus. Šilumos
energija yra prekė, skirta jos vartotojų poreikiams tenkinti. Jos (kaip prekės)
kainodara yra viena iš valstybės funkcijų, nurodytų tiek bendrą energetikos
veiklą reglamentuojančiame Energetikos įstatyme (1, 2 str.), tiek ir specialiame
šilumos ūkio valstybinį valdymą reglamentuojančiame Šilumos ūkio įstatyme
(1, 2 str.). Tai reiškia, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo
požiūriu nurodytos kainodaros reglamentavimas yra viešasis administravimas,
kurį vykdo ir įgyvendina atitinkami viešojo administravimo subjektai – šiuo
atveju atsakovas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 1, 4, 6 d.).
Kalbėdama apie viešąjį administravimą, teisėjų kolegija pabrėžė, kad jį vykdantis
valstybinis viešojo administravimo subjektas (atsakovas) savo veikloje privalo
vadovautis įstatymo viršenybės principu, kurio turinys yra atskleistas Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte. Todėl atsakovas, priimdamas
pareiškėjo skundžiamą nutarimą, privalėjo vadovautis Šilumos ūkio įstatymo
10 straipsnio 3 dalimi bei jo (atsakovo) veiklą reglamentuojančiais nuostatais, o
ne kitų (taip pat ir pareiškėjo nurodytų Civilinio kodekso) normų nuostatomis.
Pasisakydama dėl pareiškėjo nurodytų Civilinio kodekso normų taikymo,
teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog santykį tarp Civilinio kodekso normų
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ir viešosios teisės normų tarpusavio reglamentavimo atskleidžia Civilinio
kodekso 1.1 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodyta, kad „turtiniams santykiams,
kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų pavaldumu valstybės institucijoms
ir kurie tiesiogiai atsiranda, kai valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas
(realizuojamas pavaldumas) <...> bei kitokiems santykiams, kuriuos reglamentuoja
viešosios teisės normos, šio kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių
nereglamentuoja atitinkami įstatymai, taip pat šio kodekso įsakmiai nurodytais
atvejais“. Anksčiau nurodyti Energetikos ir Šilumos ūkio įstatymai yra specialūs
viešosios teisės taikymą reglamentuojantys įstatymai, todėl Civilinio kodekso
1.1 straipsnio taikymo prasme pareiškėjo nuorodos į Civilinį kodeksą taip pat
negalėjo būti pripažintos pagrįstomis.
[2010 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 613/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė Kauno termofikacijos elektrinė prieš Valstybinę kainų
ir energetikos kontrolės komisiją. Procesinio sprendimo kategorijos 28; 59]
1.20. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo
ar vidaus administravimo srityje
2010 metais Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teko spręsti
ir kitus ginčus, kylančius įvairiose viešojo administravimo srityse.
Administracinėje byloje Nr. AS822 – 339/2010 Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė susirinkimo laisvės ribojimo
pagrįstumo klausimą. Teisme gauti atskirieji skundai, kuriais buvo prašoma
panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą sustabdyti Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl leidimo organizuoti
eitynes „Už lygybę“ galiojimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog vadovaujantis
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir Europos
Žmogaus Teisių Teismo praktika, garantuodama demokratinį pliuralizmą
valstybė turi pozityvias pareigas užtikrinti veiksmingą naudojimąsi taikių
susirinkimų teise visiems, taip pat ir asmenims, turintiems nepopuliarias pažiūras
ar priklausantiems mažumoms. Esminė veiksmingo naudojimosi susirinkimų
laisve sąlyga yra teisėtumo prezumpcija, kuri paneigiama, atsisakant oficialiai
sankcionuoti susirinkimą ir taip atgrasant mažumoms priklausančius asmenis
nuo dalyvavimo susirinkime. Tokių neigiamų pasekmių susirinkimų laisvei
negalima išvengti, kai šios laisvės teisinės gynybos priemonės yra taikomos tik
po numatomo susirinkimo datos.
Vyriausiasis administracinis teismas taip pat nurodė, kad sprendžiant, ar
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pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – ginčijamo įsakymo dėl leidimo
organizuoti eitynes galiojimo sustabdymas – pagal nustatytas aplinkybes yra
adekvati siekiamam tikslui, nepažeidžia proporcingumo principo, proceso
šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų, reikia įvertinti tiek neigiamas
pasekmes, kurios atsirastų, jei reikalavimo užtikrinimo priemonė nebūtų
pritaikyta, o pareiškėjo skundas išnagrinėjus bylą būtų patenkintas, tiek
ir pasekmes, kurios atsirastų, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų
pritaikytos, tačiau skundas būtų atmestas. Nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, kai
iki numatytos eitynių (susirinkimo) dienos nespėtų įsiteisėti teismo sprendimas,
kuriuo ginčas būtų išnagrinėtas iš esmės, laikytina, kad reikalavimo užtikrinimo
priemonės taikymas esant tokioms aplinkybėms reikštų susirinkimų laisvės
ribojimą, kuriuo, remiantis minėta Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika,
būtų paneigiama esminė veiksmingo naudojimosi susirinkimų laisve sąlyga –
teisėtumo prezumpcija, tuo atgrasant mažumoms priklausančius asmenis nuo
dalyvavimo susirinkime. Remiantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos 11 straipsniu, susirinkimų laisvės ribojimai turėtų
būti pagrįsti visuomenės sveikatos, moralės ir viešosios tvarkos pagrindais,
kuriais neturėtų būti piktnaudžiaujama. Priešingai, valstybė turi vykdyti savo
pozityvias pareigas, užtikrindama mažumoms priklausančių asmenų veiksmingą
naudojimąsi susirinkimų laisve ir apsaugodama nuo bet kokių kėsinimųsi
sutrukdyti veiksmingą naudojimąsi taikių susirinkimų laisve. Atsižvelgus į
tai, taip pat aplinkybę, kad byloje nebuvo duomenų apie tai, kad eitynės gali
sukelti grėsmę visuomenės saugumui ir valstybė nėra pasirengusi jo šiuo
atveju užtikrinti, pripažinta, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė
reikalavimo užtikrinimo priemonę, kuria sustabdytas leidimo galiojimas.
[2010 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822 – 339/2010.
S. B. ir kt. prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo
kategorijos 67; 79.2]
Administracinėje byloje Nr. A146 – 778/2010 buvo sprendžiamas ginčas,
ar asociacijai (nagrinėtu atveju – Panevėžio sveikatingumo, kultūrizmo ir
fitneso klubui „Hermis“ (toliau – ir Klubas) galėjo būti taikoma administracinė
atsakomybė už Produktų saugos įstatymo pažeidimus. Pareiškėjo teigimu,
Klubas yra visuomeninė organizacija, kuri neužsiima ūkine–komercine veikla,
neteikia vartotojams paslaugų, o tik tenkina Klubo narių poreikius, todėl jam
netaikytinas Produktų saugos įstatymas, atitinkamos higienos normos ir kiti
susiję teisės aktai.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, aplinkybė, kad
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Klubas sporto paslaugas teikia tik jo nariams ir neatlygintinai, taip pat neteikia
šių paslaugų kitiems asmenims, paslaugos teikėjo atsakomybės pagal Produktų
saugos įstatymą (už nesaugios paslaugos pateikimą į rinką) taikymo požiūriu nėra
reikšminga. Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. gruodžio 3 d. direktyvoje
2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos, su kuria yra suderintas Produktų
saugos įstatymas, apibrėžiant gaminį, yra pažymėta, kad šios Direktyvos taikymo
prasme nėra svarbu, ar gaminys vartotojams yra teikiamas arba prieinamas už
atlyginimą ar be jokio atlyginimo. Todėl konstatavus, jog paslaugos teikėjas
pateikė į rinką nesaugią paslaugą, atsakomybės pagal Produktų saugos įstatymą
taikymo prasme nėra svarbu, ar vartotojas šią paslaugą gavo atlygintinai, ar be
atlygio. Taip pat nesvarbu, ar paslaugos teikėją ir vartotoją sieja koks nors kitas
ryšys (šiuo atveju – narystė Klube). Klubo nariai Produktų saugos įstatymo
prasme taip pat yra vartotojai, todėl tiek Klubo nariams, tiek kitiems asmenims
teikiama sporto klubo paslauga turi atitikti visus šiai paslaugai teisės aktų
nustatytus produkto saugos reikalavimus. Atsakomybei pagal Produktų saugos
įstatymą už pavojingo produkto pateikimą į rinką pasekmės nėra būtinos.
Pakanka konstatuoti pavojingo produkto pateikimo į rinką faktą, arba kad
nevykdomi kontroliuojančių institucijų įpareigojimai užtikrinti, jog į rinką
teikiamas produktas būtų saugus.
[2010 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146 – 778/2010.
Panevėžio sveikatingumo, kultūrizmo ir fitneso klubo „Hermis“ prieš Valstybinę
vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Procesinio sprendimo kategorija 38]
1.21. Administracinių bylų teisena
Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracines
bylas, taiko ir aiškina ne tik materialinės, bet ir proceso teisės normas. Tinkamas
šių normų laikymasis padeda užtikrinti sąžiningą ir veiksmingą teismo procesą,
kurioje pabaigoje būtų priimamas teisingas teismo sprendimas.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 1
punktą, administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti
baudas, jeigu nustatytu laiku be pateisinamų priežasčių pareigūnai ir asmenys
neįvykdo teisėjo ar teismo reikalavimų pateikti atsiliepimą į skundą (prašymą),
dokumentus ar kitą medžiagą, taip pat už kitų teisėjo (teismo) reikalavimų,
susijusių su bylos nagrinėjimu, nevykdymą. Remiantis to paties straipsnio
2 dalimi, administracinę bylą nagrinėjantis teismas turi teisę skirti baudą
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fiziniams asmenims ir jų atstovams iki 1 000 litų, o pareigūnams ar institucijų
ir įstaigų atstovams – iki 2 000 litų už kiekvieną pažeidimo atvejį. Aiškindamas
pastarąsias nuostatas, Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje
byloje Nr. AS525 – 529/2010 nurodė, jog įstatymas suteikia teisę teismui skirti
baudą būtent institucijų ar įstaigų atstovams. Kadangi apžvelgiamoje byloje
pirmosios instancijos teismas baudą skyrė ne įmonės atstovui, o pačiai įmonei, o
tokios teisės Administracinių bylų teisenos įstatymas teismui nesuteikia, teisėjų
kolegija panaikino nutarties dalį, kuria paskirta bauda, kaip neteisėtą.
[2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525 – 529/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „Arsenalas“ prieš VĮ Registrų centro Kauno filialą.
Procesinio sprendimo kategorija 60]
Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatose numatytų baudų skyrimo
kontekste paminėtina ir 2010 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143 – 232/2010, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl šio įstatymo 59
straipsnio 1 dalyje numatytos baudos advokatui skyrimo. Pastaroji nuostata
įtvirtina, jog jeigu šaukiamas asmuo be svarbios priežasties neatvyko į teismą, jis
teisėjo arba teismo nutartimi gali būti atvesdinamas. Už neatvykimą į teismą ar
atsisakymą teisme duoti parodymus, paaiškinimus ar išvadą gali būti skiriama
bauda iki 1 000 litų ar skiriamas iki vieno mėnesio areštas. Apžvelgiamoje byloje
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, remdamasis pacituota nuostata,
pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovui advokatui paskyrė 500 Lt
baudą už tai, kad jis be svarbių priežasčių neatvyko į teismo posėdį, kuriame
turėjo būti nagrinėjama administracinė byla. Dėl advokato neatvykimo bylos
nagrinėjimas buvo atidėtas.
Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi advokato atskirąjį skundą, nurodė, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymo 59 straipsnyje nėra išvardinti konkretūs
šaukiami asmenys, kuriems gali būti paskirta ši teismo nuobauda. Todėl teismas
vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 1 dalies 2
punktu, pagal kurį administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę
skirti baudas, jeigu liudytojas, specialistas ar ekspertas be pateisinamų priežasčių
neatvyksta pas bylą posėdžiui rengiantį teisėją ar į teismo posėdį.
Sisteminis nurodytų teisės normų aiškinimas Vyriausiajam
administraciniam teismui leido prieiti prie išvados, kad šaukiami asmenys,
kuriems neatvykus į teismą gali būti skiriama bauda, yra liudytojas, specialistas
ar ekspertas, o į šaukiamų asmenų sąvoką kiti asmenys (šiuo atveju – advokatas)
nepatenka ir jam negalėjo būti paskirta minėta bauda.
[2010 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 232/2010.
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V. A. P. prieš Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo
kategorija 60]
Įstatymų leidėjo nustatytų terminų skundams (prašymams,
pareiškimams) teismui paduoti laikymasis yra viena iš prielaidų asmenų
teisės į teisminę gynybą realizavimui, todėl administracinių teismų praktika,
aiškinant terminų skaičiavimo taisykles, taip pat yra reikšminga. Šiuo klausimu
paminėtina Vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. TA146 – 80/2010, kurioje buvo pasisakyta dėl minėto
termino skaičiavimo, kai skundas teismui pateikiamas elektroniniu paštu.
Šioje byloje apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutiko su pareiškėjos
atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
atskirojo skundo padavimo diena laikė 2010 m. rugsėjo 30 d. (kuomet jos
skundo originalas buvo gautas teisme), o ne 2010 m. rugsėjo 29 d. (kuomet
pareiškėja išsiuntė skundą teismui elektroniniu paštu). Pagal Administracinių
bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 5 dalį, jeigu skundas (prašymas) siunčiamas
faksimiliniu laišku, ne vėliau kaip per tris dienas teismui turi būti pateiktas
skundo (prašymo) originalas. Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė,
jog ši teisės norma taikytina ir siunčiant skundą (prašymą) elektroniniu paštu
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 6 d.). Būtina sąlyga, pateikus
skundą (prašymą) ryšio priemonėmis, per tris dienas pateikti teismui skundo
(prašymo) originalą. Kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėja laikėsi šių teisės
normų, todėl skundo teismui išsiuntimą elektroniniu paštu 2010 m. rugsėjo 29
d., kitą dieną pateikiant pasirašytą skundo originalą, teisėjų kolegija pripažino
tinkamu.
[2010 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146 – 80/2010.
T. Ž. prieš Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Procesinio
sprendimo kategorija 61.2]
2010 m. Vyriausiasis administracinis teismas toliau formavo savo praktiką
dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priteisimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog ta aplinkybė,
kad ginčas buvo pradėtas nagrinėti civiline tvarka, negali riboti pareiškėjo
teisės gauti bylos nagrinėjimo metu patirtų išlaidų atlyginimą, bylą išnagrinėjus
administracine tvarka. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad ginčo pobūdis
tiek bendrosios kompetencijos teisme, tiek administraciniame teisme nepakito,
administracinėje byloje Nr. AS858 – 219/2010 pažymėjo, kad procesinio
klausimo dėl bylos teismingumo išsprendimas ir bylos perdavimas iš bendrosios
kompetencijos teismo administraciniam teismui neužkerta teisės proceso šaliai,
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kurios naudai buvo priimtas sprendimas byloje, iš bylą pralaimėjusios šalies
reikalauti atlyginti viso proceso metu patirtas išlaidas.
[2010 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858 – 219/2010.
Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras prieš Neringos
savivaldybės tarybą ir Neringos savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo
kategorija 59]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 metais taip pat priėmė
reikšmingų procesinių sprendimų, aiškindamas administracinių ginčų komisijų
kompetenciją ir įgaliojimus.
Administracinėje byloje Nr. A442 – 840/2010 apeliacinės instancijos
teismas išaiškino, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme yra paminėta
atskira administracinių bylų kategorija – mokesčių bylos, kurios yra dviejų
rūšių: 1) bylos dėl mokestinių ginčų ir 2) kitos mokesčių bylos. Mokestiniai
ginčai yra nagrinėjami specialia Mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje
numatyta tvarka, o kitoms mokesčių byloms ši speciali ginčų nagrinėjimo
tvarka nėra taikoma. Kadangi kitoms mokesčių byloms nagrinėti nėra nustatyta
kitokia speciali jų nagrinėjimo tvarka, todėl šios bylos turėtų būti nagrinėjamos
bendrąja administracinių ginčų nagrinėjimo tvarka, numatyta Administracinių
bylų teisenos įstatyme. Pagal šio įstatymo 22 straipsnio 4 dalį ir 26 straipsnio
1 dalį, bendrąja tvarka administraciniai ginčai nagrinėjami arba tiesiogiai
administraciniame teisme, arba, pareiškėjo pasirinkimu, ikiteismine tvarka
administracinių ginčų komisijoje. Tačiau kitos mokesčių bylos, net ir taikant
joms bendrąją administracinių ginčų nagrinėjimo tvarką, administracinių ginčų
komisijoje negali būti nagrinėjamos. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad pagal
teisinį reguliavimą administracinių ginčų komisijos nesprendžia mokesčių bylų,
padarė išvadą, kad administracinių ginčų komisijos negali spręsti visų mokesčių
bylų, t. y. tiek mokestinių ginčų, tiek kitų mokesčių bylų.
[2010 m. birželio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A442 – 840/2010.
Procesinio sprendimo kategorijos 26; 55.3]
Taip pat atkreiptinas dėmesys į Vyriausiojo administracinio teismo
praktiką administracinėse bylose Nr. AS442 – 137/2010, Nr. AS822 – 605/2010,
kuriose buvo išspręsti aktualūs administracinio proceso teisės normų taikymo
klausimai.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. AS442 – 137/2010 pasisakydamas dėl restruktūrizuojamos įmonės vadovo
teisės kreiptis į teismą įmonės vardu, nurodė, kad Įmonių restruktūrizavimo
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įstatymas nenumato, jog iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, nutrūksta įmonės
valdymo organų įgaliojimai ir įmonės valdymo organai nebegali atstovauti
įmonei teisme. Priešingai, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 16 straipsnio 1
dalyje yra numatytas restruktūrizuojamos įmonės valdymo organų įgaliojimų
tęstinumas. Įmonės valdymo organams gali būti taikomi tam tikri apribojimai,
jeigu jie yra nustatomi restruktūrizavimo plane ar teismo nutartyje. Nagrinėtu
atveju duomenų apie apribojimų, susijusių su kreipimusi į teismą, nustatymą
pareiškėjo valdymo organams byloje nebuvo. Įmonių restruktūrizavimo
įstatymas nenumato, kad įmonės valdymo organui kreipiantis įmonės vardu į
teismą, turi būti gautas konkretus paskirto įmonės administratoriaus pritarimas
tokiam veiksmui. Pagal šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalį, paskirtas įmonės
administratorius tik prižiūri įmonės valdymo organų veiklą. Ši priežiūros
funkcija negali būti vertinama kaip paties įmonės administratoriaus vykdoma
įmonės valdymo veikla ar kaip įmonės administratoriaus veikimas kartu su
įmonės valdymo organais. Teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo poziciją,
kad restruktūrizuojamos įmonės vadovas neturi teisės kreiptis į teismą įmonės
vardu, pripažino nepagrįsta.
[2010 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 – 137/2010.
Uždaroji akcinė bendrovė „Pamario apdaila“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją
prie Finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorijos 63.3.1; 63.3.7]
Administracinėje byloje Nr. AS822 – 605/2010 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas pasisakė dėl apygardos administracinio teismo
teisės sustabdyti administracinę bylą, kai kita teisėjų kolegija yra kreipusis į
Konstitucinį Teismą su nagrinėjamai administracinei bylai aktualiu paklausimu.
Šioje byloje teisėjų kolegija nustatė, kad teisės normos, kurių konstitucingumą ir
atitiktį aukštesnės galios teisės aktams tiria Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas, taikytinos ir šioje administracinėje byloje, todėl nėra galimybės
išnagrinėti bylą, kol Konstitucinis Teismas nepriims sprendimo pagal jau
pateiktus Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymus. Kadangi
Konstitucinio Teismo sprendimai bus aktualūs nagrinėjant šią administracinę
bylą, teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai
sustabdė nagrinėjamą bylą, iki Konstitucinis Teismas išnagrinės atitinkamas
konstitucinės justicijos bylas.
[2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822 – 605/2010.
R. P. prieš Šiaulių apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio sprendimo
kategorijos 69.4; 79.2]
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1.22. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
Iki 2011 m. sausio 1 d. galiojusi Administracinių bylų teisenos įstatymo
20 straipsnio 1 dalies 1 punkto redakcija numatė, kad Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra apeliacinė instancija byloms, kurias išnagrinėjo
administraciniai teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, įskaitant bylas dėl
administracinių teisės pažeidimų. Bylos dėl administracinių teisės pažeidimų
2010 metais sudarė didelę Vyriausiojo administracinio teismo praktikos dalį,
kurioje, be kita ko, buvo analizuojami sudėtingi Europos Sąjungos teisės taikymo
klausimai, taikytos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatos, remtasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos
Žmogaus Teisių teismo praktika. Todėl šiame pranešime apžvelgiame ir keletą
reikšmingų Vyriausiojo administracinio teismo sprendimų administracinių
teisės pažeidimų bylose.
Administracinėje byloje Nr. N62 – 584/2010 Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija pasisakė dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso
(toliau – ir ATPK) 128 straipsnio 1 dalies (Transporto priemonių vairavimas
neturint teisės vairuoti) taikymo ypatumų, 2008 m. liepos 1 d. įsigaliojus Saugaus
eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymui. Teismas konstatavo,
kad asmuo, kuris įgijo B1 kategoriją ir teisę vairuoti atitinkamus automobilius
iki Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo
2008 m. liepos 1 d., šios teisės neprarado ir įsigaliojus minėtam įstatymui.
Teisėjų kolegija šioje byloje pirmiausia atsižvelgė į tai, kad apeliantė,
kuriai buvo paskirta administracinė nuobauda pagal ATPK 128 straipsnio 1
dalį, nuo 2008 m. birželio 3 d. turi B1 kategorijos vairuotojo pažymėjimą, kuris,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo
2000 m. spalio 12 d. redakcija (13 straipsnis), suteikė teisę vairuoti B kategorijos
automobilius trimis ar keturiais ratais, kurių maksimalus konstrukcinis greitis
didesnis kaip 45 km/h ir (arba) variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, o
nepakrautos transporto priemonės masė ne didesnė kaip 550 kg. Nepaisant
to, kad pagal 2008 m. liepos 1 d. įsigaliojusią Saugaus eismo automobilių
keliais įstatymo 23 straipsnio 1 dalies redakciją, priimtą įgyvendinant 2006
m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/126/EB dėl
vairuotojų pažymėjimų, B1 kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikė teisę
vairuoti tik triračius ir keturračius motociklus, teisėjų kolegija rėmėsi minėtos
direktyvos preambule, pagal kurią ši direktyva neturėtų pažeisti iki jos taikymo
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datos suteiktos arba įgytos teisės vairuoti, bei direktyvos 13 straipsnio 2 dalimi,
kuri numato, kad bet kuri iki 2013 m. sausio 19 d. suteikta teisė vairuoti negali
būti atimta arba kitaip apribota pagal šios direktyvos nuostatas. Atsižvelgdama
į tai, teisėjų kolegija konstatavo, kad apeliantė 2008 m. birželio 3 d. gavusi B1
kategorijos vairuotojo pažymėjimą, administracinio teisės pažeidimo protokole
nurodytu pažeidimo padarymo metu turėjo teisę vairuoti automobilį, tai yra
šios teisės neprarado ir įsigaliojus minėtam įstatymo pakeitimui.
[2010 m. balandžio 23 d. nutarimas administracinėje byloje
62
Nr. N – 584/2010. Procesinio sprendimo kategorija 45.4.7]
Administracinės atsakomybės taikymo pagal ATPK 128 straipsnio 1
dalį klausimas kilo ir administracinėje byloje Nr. N444 – 2513/2010, kurioje
ginčo objektu tapo kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotų vairuotojų
pažymėjimų pripažinimas Lietuvoje.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2005 m. sausio 24 d. buvo nubaustas teisės
vairuoti transporto priemonę atėmimu 36 mėnesiams. Vadovaujantis ATPK
330 straipsnio 3 dalimi, pasibaigus paskirtam 36 mėnesių terminui, pareiškėjui
vairuotojo pažymėjimas galėjo būti grąžinamas tik baigus papildomus vairuotojų
mokymus ir išlaikius kvalifikacinius egzaminus. Pareiškėjas Lietuvoje papildomų
vairuotojų mokymų nebaigė ir kvalifikacinio egzamino nelaikė. Tačiau per
laikotarpį, kuomet Lietuvos Respublikoje vairuotojo pažymėjimas pareiškėjui
buvo atimtas, t. y. 2007 m. rugpjūčio 18 d. jis įgijo Didžiosios Britanijos vairuotojo
pažymėjimą. Nepaisant to, 2009 m. rugsėjo 19 d. Lietuvoje jam buvo pritaikyta
administracinė atsakomybė už automobilio vairavimą Lietuvoje, neturint teisės
vairuoti.
Teisėjų kolegija pirmiausia pabrėžė, kad Saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo (toliau – ir Saugaus eismo įstatymas) ir kitų teisės aktų nuostatose nėra
numatyta aiški, nedviprasmiška ir konkreti galimybė nukrypti nuo Saugaus
eismo įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos vairuotojų pažymėjimų, išduotų
Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės Europos
laisvosios prekybos asociacijos (EEE EFTA) šalyse, pripažinimo taisyklės. Kitaip
tariant, Lietuvos teisėje nėra numatyta aiški ir konkreti galimybė nepripažinti
kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduoto vairuotojo pažymėjimo.
Toliau Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija vadovavosi
abipusį Europos Sąjungos valstybėse narėse išduotų vairuotojo pažymėjimų
pripažinimą įtvirtinančia 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/439/EEB
dėl vairuotojo pažymėjimų (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m.
gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB), kurios
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įgyvendinimui nacionalinėje teisėje buvo skirtos paminėto įstatymo nuostatos
(Saugaus eismo įstatymo 1 str. 3 d., priedo 2 ir 4 p.). Nutartyje pažymėta, kad
minėtos direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendrasis valstybių narių
išduotų vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo principas buvo nustatytas
pirmiausia siekiant palengvinti kitoje nei vairavimo egzamino išlaikymo
valstybėje narėje apsigyvenančių asmenų judėjimą (Teisingumo Teismo 2009
m. vasario 19 d. prejudicinis sprendimas byloje Karl Schwarz (C-321/07), 74
p.). Vis dėlto, dėl priežasčių, susijusių su kelių saugumu ir transporto eismu
– kaip matyti iš Direktyvos 91/439 paskutinės konstatuojamosios dalies –
šios direktyvos 8 straipsnio 2 ir 4 dalys leidžia valstybėms narėms tam tikrais
atvejais nustatyti abipusio vairuotojo pažymėjimų pripažinimo principo išimtis.
Remdamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, teisėjų kolegija
nurodė, kad Direktyvos 91/439 1 straipsnio 2 dalis bei 8 straipsnio 2 ir 4 dalys
turi būti aiškinamos taip, kad jos nedraudžia valstybei narei savo teritorijoje
nepripažinti teisės vairuoti, grindžiamos kitoje valstybėje narėje išduotu
vairuotojo pažymėjimu, kai jo turėtojui naujojo vairuotojo pažymėjimo išdavimo
momentu pirmojoje valstybėje narėje galiojo apribojimo įgyti vairuotojo
pažymėjimą iš naujo laikotarpis. Aplinkybė, kad klausimas dėl vairuotojo
pažymėjimo pripažinimo iškilo jau pasibaigus apribojimo laikotarpiui, šiuo
atveju įtakos neturi (2008 m. liepos 3 d. nutarties byloje Möginger (C-225/07)
45 p.).
Apibendrindama paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija padarė išvadą,
kad Lietuvos kompetentingų institucijų atsisakymas pripažinti kitoje valstybėje
narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą, kai šis pažymėjimas kitoje valstybėje
narėje išduotas dar galiojant Lietuvoje taikomo apribojimo įgyti vairuotojo
pažymėjimą iš naujo laikotarpiui, neprieštarautų Direktyvos 91/439 nuostatoms.
Tačiau Lietuvos įstatymų leidėjas nacionaliniuose teisės aktuose nėra įtvirtinęs
aiškių ir konkrečių abipusio vairuotojo pažymėjimų pripažinimo principo
išimčių.
Atsižvelgdama į tai, kad tiesioginis direktyvos veikimas, kai valstybės
institucijos nori remtis direktyvomis prieš piliečius, nėra galimas, kad pati
direktyva negali įpareigoti asmens ir dėl to ja iš esmės negalima remtis prieš
asmenį, taip pat akcentuodama bendruosius teisės principus, kurie yra Sąjungos
teisės sudedamoji dalis, ypač teisinio saugumo ir lex retro non agit, teisėjų
kolegija nurodė, kad iš tiesų nagrinėjamose nukrypti leidžiančiose nuostatose
– Direktyvos 91/439 8 straipsnio 2 ir 4 dalyse – numatytos išimtys yra pačios
valstybės pasirenkamas dalykas, todėl pagal Sąjungos teisę valstybės narės
neprivalo jų įgyvendinti nacionalinėje teisėje. Kad galėtų pasinaudoti šiose
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nuostatose numatyta teise tam tikromis aplinkybėmis nukrypti nuo visuotinio
vairuotojo pažymėjimų pripažinimo principų, valstybės narės turi pasirinkti
galimybę jomis remtis. Savo ruožtu teisės norminiams aktams nenustatant
aiškios tvarkos, leidžiančios teisinių santykių subjektams aiškiai suvokti savo
teises ir pareigas, atsakomybė už tokios tvarkos pažeidimą negali būti taikoma.
Teisiniai draudimai ar įpareigojimai, už kurių nesilaikymą gali būti taikoma
griežta atsakomybė, turi būti formuluojami nedviprasmiškai, suvokiami visiems
teisinių santykių subjektams. Negalima plečiamai aiškinti administracinę
atsakomybę numatančių teisės aktų (teisės normų) ir taikyti administracinę
atsakomybę plačiau negu ją nustatė (apibrėžė) įstatymų leidėjas.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nacionaliniuose
teisės aktuose nesant aiškiai ir konkrečiai įtvirtintos teismo ar kitų kompetentingų
institucijų teisės nepripažinti kitoje valstybėje narėje išduoto vairuotojo
pažymėjimo, šioje byloje aptariamu atveju nėra ATPK 128 straipsnio 1 dalyje
numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėties.
[2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444 – 2513/2010.
Procesinio sprendimo kategorija 45.4]
Reikšminga teisės aiškinimo ir taikymo taisyklė buvo suformuota ir
administracinėje byloje Nr. N575 – 1253/2010, kurioje Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino ATPK 35 straipsnio 3 dalį,
įtvirtinančią galimybę pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminus.
Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pateiktame apeliaciniame
skunde išdėstė argumentus, jog administracinės nuobaudos skyrimo terminai
gali būti pratęsti tik pradėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje, o kol
administracinio teisės pažeidimo protokolas nėra surašytas, procesas apskritai
nevyksta, ir ATPK 35 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta terminų pratęsimo taisykle
negali būti vadovaujamasi. Išplėstinė teisėjų kolegija nesutiko su šiais argumentais
ir, atsižvelgdama į susiformavusią Vyriausiojo administracinio teismo praktiką
bei administracinės teisės doktriną, konstatavo, kad administracinių teisės
pažeidimų bylų teisena prasideda ne nuo administracinio teisės pažeidimo
protokolo surašymo, o nuo to momento, kai pareigūnai, turintys įgaliojimus
surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus, gauna informaciją apie
galimai padarytą pažeidimą.
Konstatavusi, jog administracinių teisės pažeidimų bylų teisena prasideda
ne nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo, o nuo to
momento, kai pareigūnai, turintys įgaliojimus surašyti administracinio teisės
pažeidimo protokolus, gauna informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, ir
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atsižvelgusi į tai, jog administracinių teisės pažeidimų aplinkybių tyrimas tam
tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių gali užtrukti, išplėstinė teisėjų kolegija
padarė išvadą, jog ATPK 35 straipsnyje numatyti terminai administracinei
nuobaudai skirti, vadovaujantis šio straipsnio 3 dalimi, gali būti pratęsti
ir nesurašius administracinio teisės pažeidimo protokolo. Be to, kolegija
pažymėjo, kad administracinės nuobaudos skyrimo terminą turi teisę pratęsti
ta institucija, kurios žinioje yra administracinio teisės pažeidimo byla, t. y. tiek
institucija, tirianti administracinį teisės pažeidimą, tiek institucija, nagrinėjanti
administracinio teisės pažeidimo bylą.
[2010 m. sausio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje
byloje Nr. N575 – 1253/2010. Procesinio sprendimo kategorijos 45.4.2., 45.4.4.,
45.4.5., 52.4]
Pakankamai didelę dalį Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010
m. praktikoje sudarė administraciniai teisės pažeidimai, už kurių pažeidimą
administracinė atsakomybė yra numatyta ATPK 413 straipsnyje (nelegalus
darbas). Šioje srityje paminėtina administracinė byla Nr. N575 – 2597/2010.
Administracinėje byloje Nr. N575 – 2597/2010 Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo motyvais ir išvada, kad
nagrinėjamoje byloje nėra neabejotinų duomenų apie V. G. ir uždarosios akcinės
bendrovės „Pajuva“, atstovaujamos A. P., susitarimą dėl darbo. Pažymėta, kad
nėra paneigta, jog V. G. darbas – tai uždarosios akcinės bendrovės „Pajuva“ ir
uždarosios akcinės bendrovės „Aivas ir KO“ sudaryto atlygintino susitarimo dėl
laikino darbuotojo pasiuntimo atlikti funkciją kito darbdavio naudai vykdymo
rezultatas. Atkreiptinas dėmesys, kad teisėjų kolegija šioje byloje akcentavo, jog
šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose tokia darbo organizavimo forma, kai
darbuotojas, įmonėms susitarus, yra laikinai siunčiamas į kitą įmonę atlikti darbo
funkciją kitam asmeniui, paklūstant jo darbo tvarkai ir nurodymams, nėra aiškiai
apibrėžta ir sureglamentuota, tačiau taip pat negalima daryti vienareikšmiškos
išvados, kad tokie teisiniai santykiai iš esmės prieštarautų Darbo kodeksui ar
kitų teisės aktų nuostatoms ir būtų imperatyviai draudžiami. Atsižvelgdama
į šias aplinkybes, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nagrinėjamoje byloje ne
tik kad nėra galimybės susiklosčiusių ginčo teisinių santykių kvalifikuoti kaip
nelegalaus darbo, bet ir iš esmės negali būti vertinamas minėtų teisinių santykių
subjektų veiksmų atitikimas darbo teisinius santykius reglamentuojantiems
teisės aktams, siekiant juos patraukti administracinėn atsakomybėn dėl galimai
padarytų kitų pažeidimų.
[2010 m. lapkričio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N575 – 2597/2010.
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Procesinio sprendimo kategorija 40.1.2]
2010 m. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat sprendė klausimą,
kokį poveikį administracinei atsakomybei gali turėti Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimas.
ATPK 15 straipsnio 1 dalyje (2007 m. sausio 16 d. įstatymo redakcija)
buvo nustatyta, kad tikrosios karo tarnybos kariai, taip pat policijos, vidaus
reikalų tarnybų pareigūnai ir jiems prilyginti asmenys už administracinius
teisės pažeidimus atsako pagal drausmės statutus, Specialiųjų tyrimų tarnybos
pareigūnai – pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos statutą, o Valstybės saugumo
departamento pareigūnai – pagal Valstybės saugumo departamento statutą.
Tik už įstatyme išvardintus pažeidimus šie asmenys administracinėn
atsakomybėn galėjo būti traukiami bendrais pagrindais. Galiojant minėtai
įstatymo redakcijai, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 29 d.
nutarimu V. L. (statutiniam valstybės tarnautojui) buvo skirta administracinė
nuobauda pagal ATPK 1632 straipsnio 3 dalį, kadangi jis neteisėtai gabeno
akcizais apmokestinamas prekes. V. L. nesutiko dėl administracinės nuobaudos
paskyrimo, kadangi, jo manymu, remiantis ATPK 15 straipsnio 1 dalimi,
administracinio teisės pažeidimo byla ir visa su ja susijusi medžiaga turėjo būti
perduota spręsti klausimui dėl drausminės atsakomybės taikymo. Šis klausimas
buvo sprendžiamas administracinėje byloje Nr. N261 – 742/2010.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės
28 d. nutarimu buvo pripažinta, kad ATPK 15 straipsnis (2007 m. sausio
16 d. redakcija) ta apimtimi, kuria jame buvo nustatyta, kad tikrosios karo
tarnybos kariai, taip pat policijos, vidaus reikalų tarnybų pareigūnai ir jiems
prilyginti asmenys, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės saugumo
departamento pareigūnai, kiti asmenys, kuriems taikomi drausmės statutai
arba specialūs drausmės nuostatai, administracinėn atsakomybėn bendrais
pagrindais traukiami ne už visus administracinius teisės pažeidimus, prieštaravo
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės
valstybės principui. Tačiau pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą,
aktai, nustatantys arba sugriežtinantys atsakomybę už administracinius teisės
pažeidimus, neturi atgalinio veikimo galios. Atsižvelgdama į tai, kad pagal
veikos padarymo metu galiojusius įstatymus pareiškėjas negalėjo būti patrauktas
administracinėn atsakomybėn pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso
1632 straipsnio 3 dalį, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
nusprendė nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą V. L. veikoje nesant
pažeidimo sudėties, nes jis pažeidimo padarymo metu negalėjo būti nagrinėjamo
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administracinio teisės pažeidimo subjektas.
[2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N261 – 742/2010.
Procesinio sprendimo kategorija 47.2]
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2010 metų veiklos statistika
jų:

LVAT gautos ir išnagrinėtos bylos

2010 metais teisme gauta – 9353, išnagrinėta – 8614 visų rūšių bylų, tarp

Bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių
teismų sprendimų (ABTĮ 20 str. 1 d. 1 p.)
Bylų pagal atskiruosius skundus dėl apygardų administracinių
teismų nutarčių (ABTĮ 20 str. 1 d. 1 p.)
Bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo (ABTĮ 20
str. 1 d. 3 p.)
Bylų pagal skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimų ar neveikimo (ABTĮ 20 str. 1 d. 4 p.)
Bylų dėl proceso atnaujinimo (ABTĮ 20 str. 2 d.)
Prašymų atnaujinti terminą administracinėse bylose (ABTĮ 127
str. 2 d.)
Administracinių teisės pažeidimų bylų (ABTĮ 20 str. 1 d. 1, 2 p.)

Išnagrinėta1
1707
742
9
2
207
89
5756

Iš žemiau pateikiamos diagramos matyti, jog 2010 metais Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų skaičius toliau augo. 2010
metais buvo gautos 9353 bylos, t. y. 905 bylomis daugiau nei 2009 metais, ir net
68 procentais (3774 bylomis) daugiau nei 2006-aisiais.
Išnagrinėtų bylų kiekis antrus metus iš eilės išliko stabiliai aukštas – 2010
metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš viso išnagrinėjo 8614
bylų.
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LVAT gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos

1. Apima ir tuos atvejus, kai išnagrinėjus bylą apeliacinis procesas buvo nutrauktas, skundas paliktas
nenagrinėtas, ir kitus atvejus, kai administracinė byla proceso įstatymų nustatyta tvarka buvo užbaigta
be teismo sprendimo.
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2010 metais daugėjo ir gautų bei išnagrinėtų administracinių ginčų bylų
pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų.
2010 metais buvo gauti 2745 apeliaciniai skundai ginčuose dėl teisės viešojo
administravimo srityje, o tai yra beveik 60 procentų bylų daugiau nei 2009
metais.
2010 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo
17 procentų daugiau ginčų tarp privačių asmenų ir viešojo administravimo
subjektų, nei prieš tai buvusiais metais: 2009-aisiais buvo išnagrinėtos 1463
administracinių ginčų bylos, o 2010 metais šis skaičius išaugo iki 1707 bylų.
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LVAT gautos administracinių ginčų bylos2
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Bylų pagal atskiruosius skundus dėl apygardų administracinių
teismų nutarčių nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme rezultatai 2010 metais
Nutartis pakeista 9 proc.

LVAT išnagrinėtos administracinių ginčų bylos2
2009
metai
2010
metai

Nutartis panaikinta ir
klausimas išspręstas iš
esmės 9 proc.

Nutartis palikta
nepakeista 63 proc.
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Iš viso
742 bylos

Nutartis panaikinta ir
klausimas perduotas
spręsti iš naujo 18 proc.

LVAT teisėjų darbo krūvis 2010 metais
2010 metais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
krūvis išliko itin didelis. Vienas teisėjas kaip teisėjų kolegijos pranešėjas (ar
įstatyme numatytais atvejais – vienasmeniškai) vidutiniškai išnagrinėjo 546
administracines bylas, o kaip teisėjų kolegijos narys dalyvavo nagrinėjant dar
1095 administracines bylas.
Bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių
teismų sprendimų nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme rezultatai 2010 metais
Apeliacinis procesas
nutrauktas 4 proc.

Byla nutraukta arba pareiškimas
paliktas nenagrinėtas 3 proc.

Byla perduota pirmosios
instancijos teismui
nagrinėti iš naujo 7 proc.
Priimtas naujas
sprendimas 12 proc.

Sprendimas paliktas
nepakeistas 62 proc.
Iš viso
1707 bylos

Sprendimas pakeistas 12 proc.

Apeliacinis procesas
nutrauktas 1 proc.

Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2010 metais
Nutarimas pakeistas
paskiriant švelnesnę
nuobaudą 6 proc.

Nutarimas panaikintas ir
byla grąžinta iš naujo tirti
(nagrinėti) 31 proc.

Kita (apeliacinis procesas
nutrauktas, skundas paliktas
nenagrinėtas ir kt.) 2 proc.

Iš viso
5756 bylos

Nutarimas paliktas
nepakeistas 57 proc.

Nutarimas panaikintas ir
byla nutraukta 4 proc.

2. Ginčai dėl teisės viešojo administravimo srityje
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2010 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų
bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų
sprendimų pasiskirstymas pagal kategorijas

Duomenys apie apskųstų ir panaikintų sprendimų skaičių
administraciniuose teismuose 2010 metais
2010 metais visi 5 apygardų administraciniai teismai kartu išnagrinėjo
10831 administracinę bylą, t. y. beveik ketvirtadaliu (24 procentais) bylų daugiau
nei per dvylika 2009 metų mėnesių (2009-aisias visi apygardų administraciniai
teismai išnagrinėjo 8719 bylų). Didžiąją dalį – beveik 60 procentų – išnagrinėtų
bylų sudarė ginčai dėl teisės viešojo administravimo srityje (išnagrinėta 6421
šios rūšies byla). Lyginant su 2009-aisiais metais, pastebima, jog nors išnagrinėtų
administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius 2010 metais taip pat didėjo (nuo
4268 iki 4410 bylų), jų procentinė dalis mažėjo beveik 10 procentų.
Duomenys apie apygardų
administraciniuose teismuose
išnagrinėtas bylas ir
apeliacine tvarka apskųstus
sprendimus

Išnagrinėta bylų

Apskųsta sprendimų
apeliacine tvarka

Administracinių
ginčų bylų*

Visų rūšių
bylų

Administracinių
ginčų bylose* (proc.)

Visų rūšių
bylose (proc.)

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

2998

4952

568 (19)

767 (15)

Kauno apygardos
administracinis teismas

1358

2364

292 (21)

396 (17)

Klaipėdos apygardos
administracinis teismas

863

1452

134 (16)

225 (5)

Šiaulių apygardos
administracinis teismas

715

1196

46 (6)

95 (8)

Panevėžio apygardos
administracinis teismas

487

867

82 (17)

122 (14)

6421

10831

1122 (16)

1605 (14)

Iš viso

Kaip matyti iš pateikiamos lentelės, apeliacine tvarka apygardų teismų
sprendimų buvo apskųsta trečdaliu mažiau, nei prieš tai buvusiais metais (2009
m. apskųsti 2345, 2010 m. – 1605 sprendimai), t. y. 2010 metais buvo apskųsta
vidutiniškai 14 procentų visų apygardos administracinių teismų priimtų
sprendimų, o 2009 metais – 27 procentai sprendimų.
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Vertinant 2010 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
gautų bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų
sprendimų administracinių ginčų bylose pasiskirstymą pagal kategorijas, būtina
atsižvelgti į aplinkybę, jog 2010-aisiais administracinių ginčų bylų iš viso buvo
gauta beveik 60 procentų daugiau nei 2009 metais.
2010 metais bylos, kylančios iš valstybės tarnybos teisinių santykių,
sudarė didžiausiąją teisme gautų bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų
administracinių teismų sprendimų dalį. Lyginant su 2009-aisiais, 2010 metais
jų procentinė dalis išaugo nuo 13 iki 52 procentų. 2010 metais buvo gautos
net 1427 minėtos rūšies apeliacinės bylos, o tai yra beveik 6 kartus daugiau nei
2009-aisiais, kada Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ginčuose,
kylančiuose iš valstybės tarnybos teisinių santykių, buvo paduoti 252 apeliaciniai
skundai.
Nors daugelio kategorijų administracinių ginčų bylų kiekis absoliučiais
skaičiais augo ar tik nežymiai sumažėjo, atsižvelgiant į daugiau nei dvigubai
išaugusį bendrą gautų apeliacinių skundų skaičių, 2010-aisiais visų jų procentinė
dalis mažėjo, ir buvo ne didesnė nei 9 procentai. Būtent tokią procentinę dalį
sudarė mokesčių bylos, kurių skaičius per metus išaugo nuo 213 iki 239 bylų.
Po 5 procentus bylų 2010 metais buvo gauta statybų ir teritorijų planavimo
teisinių santykių srityje, kurių skaičius per metus padidėjo nuo 115 iki 123 bylų,
taip pat bylų dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų
neteisėtų veiksmų, kurių, priešingai, sumažėjo nuo 150 iki 124 bylų.
Nuo 252 (2009 m.) iki 115 (2010 m.) mažėjo bylų, susijusių su nuosavybės
teisių atkūrimu. Pastarosios bylos 2009 metais sudarė didžiausiąją dalį (15
procentų) gautų administracinių ginčų bylų, o 2010 m. šios kategorijos bylų
procentinė dalis sumažėjo iki 4 procentų.
Nors bylų dėl sveikatos ir socialinės apsaugos skaičius, lyginant su
2009-aisiais, išaugo beveik 30 procentų (2009 metais teisme gautos 64 šios
kategorijos bylos, o 2010 metais – 83 bylos), jų procentinė dalis sumažėjo nuo 5
iki 3 procentų visų apeliacinių administracinių ginčų bylų.
Bylos, kylančios iš žemės teisinių santykių, bylos, susijusios su registrų
veikla, bylos dėl užsieniečių teisinės padėties, taip pat bylos dėl ikiteisminio
tyrimo, bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo subjektų veiklos bei bylos
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dėl ekonominių santykių, panašiai kaip ir 2009-aisiais, sudarė maždaug po
2 procentus visų Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų
administracinių ginčų bylų, o bylos dėl aplinkos apsaugos, kaip ir prieš tai
buvusiais metais – 1 procentą. Visų šių bylų kiekis absoliučiais skaičiais didėjo
daugiau nei 30 procentų, išskyrus bylas dėl registrų veiklos, kurių nežymiai
sumažėjo (nuo 51 iki 45 bylų, o procentinė dalis – nuo 3 iki 2 procentų).

Kitos 11 proc.
Aplinkos apsauga 1 proc.
Ekonominės sankcijos 2 proc.
Ikiteisminio tyrimo, bausmių vykdymo ir
kardomojo suėmimo subjektų veikla 2 proc.

2010 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų
administracinių teisės pažeidimų bylų (pagal apeliacinius skundus)
pasiskirstymas pagal kategorijas
2010 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautos 5473
administracinių teisės pažeidimų bylos, t. y. šios rūšies bylų skaičius, lyginant
su 2009 metais, beveik nekito. Kaip jau yra tapę įprasta, 2010 metais didžiausią
teisme gautų administracinių teisės pažeidimų bylų dalį (55 procentus) sudarė
bylos dėl pažeidimų transporto, kelių ūkio bei ryšių srityje. Lyginant su 2009
metais, kuomet šios kategorijos bylos sudarė 63 procentus visų administracinių
teisės pažeidimų bylų, matyti, jog bylų transporto, kelių ūkio bei ryšių srityje
mažėjo (2010 m. buvo gautos 3007 bylos, 2009 m. – 3462 bylos).

Užsieniečių teisinė padėtis 2 proc.
Iš viso
2745 bylos

Registrai 2 proc.
Žemės teisiniai santykiai 2 proc.
Sveikatos ir socialinė apsauga 3 proc.
Nuosavybės teisių atkūrimas 4 proc.

Kitos 15 proc.
Pažeidimai, kuriais kėsinamasi
į viešąją tvarką 4 proc.
Pažeidimai darbo ir gyventojų
sveikatos apsaugos srityje 3 proc.

Valstybės institucijų atsakomybė už žalą 5 proc.
Statybos ir teritorijų planavimas 5 proc.
Mokesčiai 9 proc.
Valstybės tarnyba 52 proc.

Pažeidimai, kuriais kėsinamasi į
nuosavybę 6 proc.

Iš viso
5473 bylos

Pažeidimai, kuriais kėsinamasi į
nustatytą valdymo tvarką 7 proc.
Pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos
ir statistikos srityje 10 proc.
Pažeidimai transporte, kelių
ūkio bei ryšių srityje 55 proc.

2010 metais 40 procentų (nuo 391 iki 547 bylų) išaugo bylų dėl pažeidimų,
kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką, skaičius (per metus šių bylų
procentinė dalis padidėjo nuo 7 iki 10 procentų). Kitų kategorijų bylos sudarė
iki 7 procentų bendro gautų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičiaus.
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Bylų dėl pažeidimų prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje buvo gauta
382 (7 procentai), bylų dėl pažeidimų, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką – 328
(6 procentai), bylų dėl pažeidimų darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje
buvo gauta 219 (4 procentai), o dėl pažeidimų, kuriais kėsinamasi į nuosavybę
– 164 (3 procentai).
Pažymėtina, jog 2010 metų pabaigoje Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme buvo gautos ir likusios neišnagrinėtos 3028
administracinių teisės pažeidimų bylos. Nuo 2011 metų sausio 1 dienos įsigaliojus
Teismų įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo bei Administracinių
teisės pažeidimų kodekso pakeitimams, kuriais administracinių teisės pažeidimų
bylos perduodamos nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams, bylos, gautos
iki 2011 metų pradžios, ir toliau bus nagrinėjamos Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme.
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