Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 metų praktikos apžvalga

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO
2014 METŲ PRAKTIKOS APŽVALGA

APŽVALGĄ PARENGĖ
LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO
TEISINĖS ANALIZĖS IR INFORMACIJOS DEPARTAMENTAS

1

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 metų praktikos apžvalga

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2014 metų praktikos apžvalga

Turinys
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo.............................................................................3
Bylos dėl mokesčių teisinių santykių ..................................................................................................10
Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių ...........................................................................................18
Bylos dėl žemės teisinių santykių .......................................................................................................19
Bylos dėl teritorijų planavimo ir statybos teisinių santykių ...............................................................21
Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių ..................................................................................24
Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties ...............................................................................................31
Bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų........36
Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių ...................................................................................38
Bylos dėl vietos savivaldos ..............................................................................................................42
Bylos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos.....................................................................42
Bylos dėl asmens duomenų teisinės apsaugos ...............................................................................43
Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo ...............................................45
Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama .................................51
Bylos, susijusios su visuomenės informavimu ir teise gauti informaciją ........................................53
Administracinių bylų teisena ...........................................................................................................54

2

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 metų praktikos apžvalga

Svarbi pastaba: Prieš supažindindami su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 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
procesiniu sprendimu, turėtų nepamiršti, kad teismo pateiktas aiškinimas gali ir turi būti suprantamas
bei interpretuojamas tik konkrečios bylos ir joje taikytų teisės normų kontekste. Be to, šioje apžvalgoje
pateikiamos neoficialios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesinių sprendimų santraukos,
kurios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nesaisto. Šis dokumentas yra skirtas tik informuoti
skaitytoją. Oficialius ir nesutrumpintus sprendimų tekstus galite rasti Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt
1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, įgyvendindamas įstatymais jam pavestą
kompetenciją norminių teisės aktų teisėtumo patikros srityje – tiek vienintele ir galutine instancija
nagrinėdamas bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio
administravimo subjektai, teisėtumo, tiek apeliacine tvarka nagrinėdamas bylas dėl norminių
administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ir savivaldybių administravimo subjektai, teisėtumo –
pasisako reikšmingais ir svarbiais daugeliui asmenų klausimais. Savo ruožtu visuomeninių santykių sričių,
kuriose priimami norminiai administraciniai aktai, įvairovė apsprendžia ir platų spektrą teisinių klausimų,
kurie kyla šiose bylose. 2014 metais, nagrinėdamas administracines bylas dėl centrinių valstybinio
administravimo subjektų priimtų norminių administracinių aktų, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas vertino teisėtumą teisės aktų, priimtų energetikos, žemės ūkio, ryšių reguliavimo, registrų ir
kitose srityse.
Norminių administracinių bylų ypatumas – tai, jog jose keliamos abejonės norminių
administracinių aktų atitiktimi aukštesnės galios teisės aktams – lemia, kad šiose bylose įvairiais
aspektais yra vertinama, ar atitinkami teisėkūros subjektai, nustatydami ginčijamą teisinį reguliavimą,
laikėsi, be kita ko, iš Konstitucijos kylančio įstatymų viršenybės principo.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I492-10/2014 buvo akcentuotas iš konstitucinio teisinės
valstybės principo išplaukiančio įstatymo viršenybės principo turinio aspektas – jog tik įstatymu galima
reguliuoti tam tikrus su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusius santykius. Šioje administracinėje
byloje buvo keliamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 74 punkto (2008 m. liepos 22 d. įsakymo
Nr. 1R-294 redakcija) teisėtumo. Minėtas Taisyklių 74 punktas nustatė: „Jei bažnyčios (konfesijų)
nustatyta tvarka santuoka sudaryta nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., santuokos
pradžia laikoma bažnyčios pranešime (bažnytiniame santuokos dokumente) nurodyta data. Jeigu
santuokos įtraukimo metu vienas iš sutuoktinių yra miręs, civilinės metrikacijos įstaiga įrašo atkurtąjį
santuokos sudarymo įrašą ir išduoda atitinkamą pažymėjimą.“ Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi
ginčijamą teisinį reguliavimą, pažymėjo, jog momento, kuris yra bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka
sudarytos santuokos pradžia, nustatymas yra tiesiogiai susijęs su asmens, sudariusio bažnytinę santuoką,
teisėmis ir pareigomis, kadangi nuo santuokos pradžios momento sutuoktiniams kyla daug naujų
asmeninių turtinio ir neturtinio pobūdžio teisių ir pareigų (Civilinio kodekso III knygos II dalies II skyriaus
Ketvirtasis skirsnis), pasikeičia jų turto teisinis režimas, civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles
(Civilinio kodekso III knygos III dalies VI skyrius), vieno iš sutuoktinių mirties atveju kitam sutuoktiniui gali
atsirasti teisė paveldėti kito sutuoktinio turtą (jo dalį) (Civilinio kodekso 5.13 straipsnis, 5.20 straipsnio 1
dalis), teisė gauti našlių pensiją (Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
34, 35 straipsniai), taip pat kitos įstatymuose numatytos teisės ir pareigos. Todėl, atsižvelgdama į, be kita
ko, Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 21 d. nutarimą, kuriame buvo aiškinta Konstitucijos 38
straipsnio 4 dalis (Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę
santuokos registraciją), išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog bažnytinės santuokos įtraukimo į
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apskaitą, taip pat ir momento, kuris yra bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos
pradžia, klausimas visų pirma turėtų būti reguliuojamas įstatymu.
Sprendžiant klausimą, ar ginčijama Taisyklių nuostata nebuvo įtvirtinta įstatyme ar nekilo iš
įstatymo lygmens teisinio reguliavimo, buvo vertinami Teisingumo ministerijos argumentai, jog teisės
aktai, o būtent – Civilinio kodekso 3.281 straipsnis, nustatantis, kad civilinės būklės aktai registruojami,
atkuriami, keičiami, papildomi ir ištaisomi, laikantis Civilinės metrikacijos taisyklių, kurias tvirtina
teisingumo ministras, – suteikia teisę teisingumo ministrui nustatyti šio instituto teisinį reguliavimą,
todėl įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu nebuvo pažeista. Tačiau išplėstinė teisėjų
kolegija su šiuo teiginiu nesutiko. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra pažymėjęs, kad
Lietuvoje nėra deleguotosios įstatymų leidybos (Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d., 1999 m.
birželio 3 d., 2004 m. kovo 5 d. nutarimai), todėl Seimas – įstatymų leidėjas negali pavesti Vyriausybei ar
kitoms institucijoms poįstatyminiais aktais reguliuoti tuos teisinius santykius, kurie pagal Konstituciją turi
būti reguliuojami įstatymais, o Vyriausybė negali tokių įgaliojimų priimti (Konstitucinio Teismo 2004 m.
gruodžio 13 d. nutarimas). Taigi Civilinio kodekso 3.281 straipsnio norma negali būti aiškinama kaip
deleguojanti teisę teisingumo ministrui nustatyti momentą, kuris yra bažnyčios (konfesijų) nustatyta
tvarka sudarytos santuokos pradžia, kadangi šis momentas lemia daugelio susijusių teisių bei pareigų
atsiradimą ir pasikeitimą (sutuoktinių tarpusavio teisės ir pareigos, nuosavybės teisinis režimas,
paveldėjimo teisiniai santykiai, civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles ir kt.), o tai gali būti
nustatyta tik įstatymu (Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d., 2002 m. kovo 4 d.,
2007 m. gegužės 5 d. nutarimai). Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčijama teisės norma
nebuvo priimta remiantis tiesiogiai Konstitucijoje suteiktais įgaliojimais, ji taip pat nekilo iš įstatymo
lygmens teisinio reguliavimo, todėl Taisyklių, poįstatyminio teisės akto, 74 punktas pripažintas
prieštaravusiu konstituciniam teisinės valstybės principui tuo aspektu, jog reglamentuoja fizinių asmenų
turtinio ir neturtinio pobūdžio teisių ir pareigų atsiradimo bei pasikeitimo momentą, o tai, remiantis
Konstitucinio Teismo doktrina, gali būti reglamentuota tik įstatyme.
[2014 m. birželio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I49210/2014. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Administracinėje byloje Nr. I492-4/2014 Lietuvos vyriausiais administracinis teismas sprendė
klausimą dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197
patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių 17 ir 19 punktų tiek, kiek juose nustatytas
žuvų kvotų skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007–2012 m. sugautą šprotų ir strimelių kiekį (tačiau už
2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis ne didesnis nei naudotojui skirta kvota), skaičiuojant
nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir
strimelių kiekio, atitikties Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 1 straipsnio 2 daliai ir Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3 punktams. Šioje byloje išplėstinė teisėjų kolegija vertino, be
kita ko, Žemės ūkio ministerijos kompetenciją priimti ginčijamą teisinį reguliavimą. Pažymėjus, kad
Žuvininkystės įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi įstatymų leidėjas pavedė Žemės ūkio ministerijai nustatyti
inter alia žvejybos kvotų skyrimo tvarką (t. y. iš esmės procedūrines kvotų skyrimo taisykles) bei
paskirstyti kvotas žuvų išteklių naudotojams, akcentuota, jog Žemės ūkio ministerijai nebuvo (o
atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo doktriną – ir negalėjo būti) pavesta nustatyti esmines ūkinės veiklos
(žvejybos) ribojimo sąlygas, t. y. poįstatyminiame teisės akte nustatyti naujus, įstatyme nenustatytus
kriterijus, pagal kuriuos skirstomos kvotos žuvų išteklių naudotojams, ir kuriais yra esmingai paveikiama
ir ribojama konstitucinė ūkinės veiklos laisvė. Įvertinusi ginčijamą teisinį reguliavimą, išplėstinė teisėjų
kolegija darė išvadą, jog juo iš esmės ribojama galimybė užsiimti atitinkama žvejyba ateinančiais metais.
Tačiau tokio pobūdžio ūkinės veiklos ribojimas, remiantis Konstitucinio Teismo doktrina bei Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktu, gali būti nustatytas tik įstatyme. Atsižvelgiant į tai,
konstatuota, jog ginčijamoje nuostatoje įtvirtintas kriterijus, nustatantis esmines ūkinės veiklos sąlygas ir
ribojimo kriterijus, nėra numatytas įstatyme, todėl pripažinta, kad žemės ūkio ministras,
poįstatyminiame teisės akte nustatydamas šį kriterijų, veikė ultra vires ir pažeidė Viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą principą, jog administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir
pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
[2014 m. kovo 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I4924/2014. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
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Administracinėje byloje I858-13/2014 ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (2012 m.
rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 1-187 redakcija) nuostatų, reguliuojančių šildymo būdo pakeitimą, atjungiant
atitinkamus įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens
sistemos atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui. Pasak pareiškėjo Lietuvos Respublikos
Seimo nario, ginčijamomis nuostatomis energetikos ministras, neturėdamas kompetencijos, reguliavo
statybos teisinius santykius. Taigi byloje buvo aktualūs Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje atskleisti
minėto – konstitucinio teisinės valstybės – principo keliami reikalavimai, antai – kad konstitucinis
teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros
subjektams, inter alia tai, kad teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų
(Konstitucinio Teismo 2014 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2010 m. kovo 22 d. ir kt. nutarimai);
kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas,
neprieštaringas, teisės aktų formuluotės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos
nuoseklumas ir vidinė darna, teisės aktuose neturi būti nuostatų, vienu metu skirtingai reguliuojančių
tuos pačius visuomeninius santykius (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d.,
2009 m. kovo 2 d., 2013 m. gruodžio 16 d. ir kt. nutarimai); kad iš konstitucinio teisinės valstybės
principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimai įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams
paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Taip pat akcentuota viešojo administravimo
subjektų pareiga veikti tik pagal aukštesnės galios teisės aktais jiems suteiktą kompetenciją.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog ginčijamas tam tikra apimtimi norminis aktas buvo
priimtas energetikos ministrui įgyvendinant įstatymų leidėjo pavestus įgaliojimus nustatyti (detalizuoti)
šilumos vartotojų, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų, taip pat namo šildymo ir karšto vandens
sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykius, teises ir pareigas, susijusius su šilumos ir karšto vandens
gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu, tačiau taip pat akcentuota, kad nustatydama atitinkamą teisinį
reguliavimą, Energetikos ministerija yra saistoma inter alia iš konstitucinio teisinės valstybės principo
išplaukiančių teisėkūros subjektui keliamų reikalavimų. Atsakovas, siekdamas pagrįsti savo įgaliojimus
nustatyti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse įtvirtintą ginčijamą teisinį reguliavimą, teigė, jog
naujų teisės normų, reguliuojančių techninius statybos teisinius santykius, jis nenustatė, o tik,
siekdamas užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą vartotojų teisę pakeisti
buto (butų), kitų patalpų šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, susistemino nustatytus
procedūrinius reikalavimus, pateikė atitinkamas nuorodas į teisės aktus, reguliuojančius statybos
teisinius santykius. Vertindama šiuos argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo, jog aktualus
klausimas – šilumos vartotojų teisės pakeisti atitinkamo pastato ar patalpų šildymo ir (ar)
apsirūpinimo karštu vandeniu būdą įgyvendinimas – patenka ne tik į Šilumos ūkio įstatymo, tačiau ir
į statybos teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų reguliavimo sritį, kadangi šildymo būdas
keičiamas atjungiant atitinkamus įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo
šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Be to, šildymo būdo pakeitimas tam tikrais aspektais
susijęs ir su civiliniais teisiniais santykiais – tiek, kiek tai susiję su atsijungusių vartotojų ir šilumos ir
(ar) karšto vandens tiekėjų tarpusavio teisių bei pareigų pasikeitimu ar, kai atsijungia dalis pastato,
kitų, neatsijungiančių vartotojų teisėmis, teisėtais interesais ir pan. Taigi spręsta, jog nagrinėtu
atveju itin aktualus yra atitinkamų teisėkūros subjektų kompetencijos atribojimo klausimas. Taip pat
išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo, jog tam tikrais atvejais, kai tai būtina teisinio reguliavimo
aiškumo tikslais, ypač reguliuojant tam tikrus kompleksinius teisinius santykius, kyla būtinybė teisės
normose pateikti nuorodas į, be kita ko, kitų įgaliotų teisėkūros subjektų priimtus teisės aktus ar
galbūt įtvirtinti (perkelti) teisės normas, grindžiamas kitų teisėkūros subjektų pagal kompetenciją
nustatytu teisiniu reguliavimu, tačiau toks teisinis reguliavimas negali sudaryti prielaidų abejonėms
dėl jo prigimties bei kilmės, inter alia – iš kokių teisinių santykių reguliavimo srities tokios teisės
normos kildintinos, juolab įtvirtinant atitinkamas nuostatas, grindžiamas kito teisėkūros subjekto
pagal kompetenciją nustatytu teisiniu reguliavimu (pakartojant tam tikrą kito teisėkūros subjekto
įtvirtintą teisinį reguliavimą), negali būti akcentuojami ar nustatomi nauji teisinio reguliavimo
aspektai, taip iš esmės veikiant ultra vires. Įvertinęs tiek ginčijamo teisinio reguliavimo turinį, tiek
aktualų teisinį reguliavimą statybos teisinių santykių srityje, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas konstatavo, jog tam tikros Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatos buvo priimtos
atsakovui viršijus jam suteiktą kompetenciją, tam tikrose nuostatose buvo reguliuoja mi statybos
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teisiniai santykiai, nustatant naujus, Statybos įstatyme bei jį įgyvendinančiuose poįstatyminiuose
teisės aktuose nenumatytus reikalavimus, ar nustatant teisinį reguliavimą, prieštaraujantį Statybos
įstatymui, taip pažeidžiant įstatymų viršenybės principą, be to, kai kurios nuostatos buvo
pripažintos neatitinkančiomis iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių teisinio
reguliavimo aiškumo ir neprieštaringumo reikalavimų.
Apžvelgiamoje byloje taip pat buvo pažymėta, jog kai kurios ginčijamos nuostatos negali būti
pripažintos prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktams pareiškėjo nurodytu aspektu (tiek,
kiek jos nukreipė į kitus tam tikrus klausimus reguliuojančius teisės aktus ar kuriomis iš esmės
reguliuojami su šilumos vartotojų ir šilumos tiekėjų tarpusavio teisėmis bei pareigomis susiję
klausimai). Tačiau įvertinusi visų ginčijamą nuostatų turinį, paskirtį bei esmę, taip pat – atitinkamų
normų tarpusavio ryšius bei sąveiką, juolab atsižvelgdama į Energetikos ministerijos nur odytą tikslą
(susisteminti procedūrinius su nurodytu klausimu susijusius reikalavimus), ir pripažinusi, jog
ginčijamos nuostatos turi būti vertinamos kaip vientisas teisinis reguliavimas, skirtas reguliuoti
teisinius santykius dėl atitinkamo pastato ar patalpų šildymo būdo pakeitimo, o ne kaip santykinai
atskirų teisės normų visuma, išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, jog nepaisant minėtos aplinkybės
dėl tam tikrų nuostatų neprieštaravimo aukštesnės galios teisės aktams pareiškėjo ginčytu aspektu,
yra pagrindas pripažinti prieštaraujančiu konstituciniam teisinės valstybės principui visą pareiškėjo
ginčijamą teisinį reguliavimą, įtvirtintą Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 104 –112, 114, 115,
117–124 punktuose. Priešingu atveju, kaip pastebėjo išplėstinė teisėjų kolegija, palikus galioti
atitinkamas pavienes ginčijamas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatas, fragmentiškai
reguliuojančias tam tikrus šilumos įrenginių atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio
namo šildymo ir karšto vandens aspektus, nebūtų užtikrinti iš konstitucinio teisinės valstybės
principo kylantys teisiniam reguliavimui keliami aiškumo, darnos bei nuoseklumo reikalavimai, o
suinteresuotiems subjektams, siekiantiems pakeisti pastato ar jo dalies šildymo būdą, tai s ukeltų
neaiškumo bei neapibrėžtumo situaciją.
[2014 m. spalio 31 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I85813/2014. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Administracinėje byloje Nr. I146-5/2014, spręsdama klausimą dėl atitinkamo norminio
administracinio akto dalies atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui, išplėstinė teisėjų
kolegija taip pat vertino, be kita ko, pareiškėjo argumentus dėl norminį administracinį aktą priėmusio
subjekto kompetencijos – o būtent, ar Ryšių reguliavimo tarnyba, įtvirtindama tam tikras nuostatas,
veikė pagal jai teisės aktais suteiktą kompetenciją ir ar neviršijo savo įgaliojimų. Šioje byloje abejonės
buvo iškeltos dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 1V-460 patvirtinto „Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono
ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo” (toliau – ir
Aprašas) nuostatų atitikties aukštesnės galios teisės aktams – Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
įtvirtintam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymui ir Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatymui.
Pareiškėjo nuomone, Ryšių reguliavimo tarnyba neturėjo teisės Aprašo 38 punkte įpareigoti
mobiliojo ryšio operatorius sudaryti sutartį su Centrinės duomenų bazės (toliau – CDB)
administratoriumi, joje numatant tokias kainas, kokios nustatomos Ryšių reguliavimo tarnybos ir CDB
administratoriaus sutartyje, bei viršijo savo kompetenciją, Aprašo 42 ir 46 punktais nustatydama CDB
administratoriaus parinkimo tvarką, pagal kurią ji CDB administratorių 10 metų terminui išrenka viešo
konkurso tvarka bei nustato viešo konkurso sąlygas. Taigi buvo vertinama, ar Ryšių reguliavimo tarnyba,
priimdama paminėtas nuostatas, neviršijo savo kompetencijos. Šiuo aspektu buvo pažymėta nuosekli
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagal kurią viešojo administravimo subjektai
privalo veikti aukštesnės galios teisės aktais suteiktos kompetencijos ribose. Viešojo administravimo
subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos
ribose, o atitinkamam teisėkūros subjektui viršijus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus
norminį administracinį aktą, kurį jis nėra įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir Konstitucijos
preambulėje įtvirtintas teisinės valstybės principas.
Spręsdama klausimą dėl Ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijos priimti ginčijamą teisinį
reguliavimą, išplėstinė teisėjų kolegija vertino tiek 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos
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priimtos direktyvos Nr. 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (bei ją keitusios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
Nr. 2009/136/EB) turinį, tiek ir nacionalinės teisės nuostatas. Į Lietuvos teisinę sistemą minėtos Europos
Sąjungos direktyvos nuostatos buvo perkeltos Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalimi,
kurioje, be kita ko, įtvirtinta, jog viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjai Ryšių
reguliavimo tarnybos nustatytomis sąlygomis ir terminais savo lėšomis užtikrina abonento teisę išlaikyti
abonentinį numerį, kai yra keičiamas telefono ryšio paslaugų teikėjas ar paslaugų teikimo vieta arba
būdas. Iš šios nuostatos buvo matyti, jog įstatymų leidėjas, įgyvendindamas valstybėms narėms paliktą
diskreciją apsispręsti dėl numerių perkeliamumo sistemos modelio pasirinkimo, pavedė Ryšių
reguliavimo tarnybai nustatyti sąlygas ir terminus, pagal kuriuos viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono
ryšio paslaugų teikėjai turės užtikrinti numerio perkėlimo galimybę vartotojams. Išplėstinė teisėjų
kolegija, spręsdama, ar Ryšių reguliavimo tarnyba neviršijo savo kompetencijos, remdamasi Elektroninių
ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalimi ir priimdama ginčijamas Aprašo nuostatas, sistemiškai vertino tiek
šiame straipsnyje jai suteiktų įgaliojimų apimtį, tiek tarnybos, kaip viešojo administravimo subjekto,
veiklos sritį, funkcijas bei tikslus, dėl kurių ji buvo įsteigta. Atsižvelgiant į Ryšių reguliavimo tarnybos
tikslus, uždavinius, funkcijas, įtvirtintus Elektroninių ryšių įstatyme, buvo nurodyta, jog įstatymų leidėjas,
pavesdamas Ryšių reguliavimo tarnybai nustatyti „sąlygas ir terminus“, kuriais vartotojams užtikrinama
numerių perkėlimo galimybė, būtent šiai institucijai pavedė nustatyti visas su numerių perkėlimu
susijusias detales, inter alia parinkti numerių perkėlimo sistemos modelį, CDB administratoriaus
išrinkimo tvarką ir sąlygas, jo veiklos finansavimo tvarką ir t. t., todėl terminas „sąlygos ir terminai“ buvo
įvertintas kaip itin platus ir apimantis įgaliojimą Ryšių reguliavimo tarnybai sukurti visą numerių
perkėlimo sistemos teisinio reguliavimo mechanizmą. Pažymėta ir tai, jog pareiga būtent savo lėšomis
užtikrinti abonento teisę išlaikyti abonentinį numerį, kai yra keičiamas telefono ryšio paslaugų teikėjas ar
paslaugų teikimo vieta arba būdas, viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjams yra
nustatyta įstatymo lygmeniu (Elektroninių ryšių įstatymo 34 str. 11 d.), taigi pats šios pareigos
atsiradimas kildinamas iš įstatymų leidėjo valios. Atsižvelgdama į visumą aplinkybių, išplėstinė teisėjų
kolegija padarė išvadą, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog Ryšių reguliavimo tarnyba viršijo savo
kompetenciją, patvirtindama Aprašą, t. y. nustatydama abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį,
keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygas
bei tvarką, bei inter alia apibrėždama CDB administratoriaus išrinkimo tvarką, terminą bei jo paslaugų
finansavimą. Sisteminė teisės aktų analizė bei nustatytos aplinkybės lėmė išvadą, jog minėtų nuostatų
priėmimas visiškai atitiko Ryšių reguliavimo tarnybos kompetenciją, jai, kaip elektroninių ryšių paslaugų
gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai institucijai, keliamus tikslus, uždavinius ir
funkcijas. Išplėstinei teisėjų kolegijai taip pat nekilo abejonių ir dėl to, kad šių nuostatų įtvirtinimas
pateko į Ryšių reguliavimo tarnybai Elektroninių ryšių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje suteiktų įgaliojimų
apimtį. Taigi nurodytų nuostatų prieštaravimas inter alia konstituciniam teisinės valstybės principui
nebuvo konstatuotas.
[2014 m. balandžio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I1465/2014. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2014 metais nagrinėdamas bylas dėl vietos
savivaldos institucijų priimtų norminių aktų, sprendė įvairaus pobūdžio klausimus teritorijų planavimo,
socialinio būsto, vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą, lengvatų įsigyjant verslo liudijimą ir
kt. srityse.
Dėl įstatymo viršenybės principo pasisakyta ir administracinėje byloje Nr. A492-1707/2014. Šioje
byloje buvo iškeltas klausimas dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d.
sprendimo Nr. T-210 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų
mokestį įsigyjant verslo liudijimus“ (toliau – Sprendimas), kuriuo patvirtintas Ignalinos rajono
savivaldybės kompensacijų už sumokėtą fiksuotą pajamų mokestį įsigyjant verslo liudijimus skyrimo
tvarkos aprašas ir nuspręsta kompensuoti 2013 metais dalį sumokėto fiksuoto pajamų mokesčio
įsigyjant verslo liudijimą pagal Sprendimo 1 punktu patvirtintą Tvarkos aprašą šiame punkte
nurodytiems, verslo liudijimą įsigyjantiems asmenims. Nagrinėdama nurodyto norminio administracinio
akto teisėtumo klausimą, teisėjų kolegija pirmiausia pabrėžė, kad savivaldybių veiklos laisvės ir
savarankiškumo principas negali būti aiškinamas kaip laiduojantis absoliučią vietos savivaldos viešojo
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administravimo institucijų laisvę įgyvendinant Konstitucijoje bei įstatymuose įtvirtintus įgaliojimus,
kadangi vietos savivaldos institucijos yra ribojamos Konstitucijoje įtvirtintų imperatyvų ir iš jų kylančių
įstatymuose, inter alia Viešojo administravimo įstatyme bei Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų veiklos
principų. Taigi nors Ignalinos rajono savivaldybės tarybos įgaliojimai nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio
pajamų mokestį už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą (Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo 6 str. 4 d.), nekvestionuotini, tačiau, kaip pažymėjo teisėjų kolegija, įgyvendindama
jai suteiktus įgaliojimus, ji neturi visiško savarankiškumo pasirinkti tam tikrą teisinio reguliavimo būdą
šioje srityje. Atsakovo diskrecijos teisę nagrinėjamu atveju ribojo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6
straipsnio 4 dalyje įtvirtintos sąlygos, t. y. ne tik numatytos kategorijos asmenų, kuriems gali būti
mažinamas mokestis, bet ir įstatymą įgyvendinančiuose aktuose nustatyta verslo liudijimų išdavimo
tvarka. Aiškindama Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 22 punkte pateiktą verslo liudijimo
apibrėžimą, teisėjų kolegija nurodė, kad verslo liudijimas yra išduodamas po to, kai sumokamas
nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, todėl tiek mokesčio dydis, tiek mažesnio tarifo taikymas
turi būti nustatyti ir žinomi iš anksto. Tokio reikalavimo pagrįstumą patvirtina ir Mokesčių
administravimo įstatyme įtvirtinti mokestinio reglamentavimo principai – mokestinių prievolių, lengvatų
reglamentavimo iš anksto, jų aiškumo, teisingumo (3, 4, 6, 9 str.). Tuo metu savivaldybės taryba, ginčo
sprendimu nustatydama sumokėto fiksuoto pajamų mokesčio kompensavimo tvarką, pagal kurią
lengvata gali būti pritaikyta po to, kai verslo liudijimas įsigyjamas, nustatė kitą, nei Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatyta, pajamų mokesčio už pajamas, gautas iš veiklos, kuria
verčiamasi turint verslo liudijimo, apmokestinimo būdą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sutiko su
pirmosios instancijos teismo išvada, kad priimant ginčijamą sprendimą buvo viršyta teisės aktais
nustatyta savivaldybės tarybos kompetencija ir pažeisti Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
18 bei 38 punktų reikalavimai, numatantys savivaldybės tarybos kompetenciją priimti sprendimus dėl
lengvatų taikymo bei kompensacijų skyrimo tik konkrečiais šiuose punktuose nustatytais atvejais. Tai
lėmė ir išvadą, jog atsakovas pažeidė Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintą savivaldybės veiklos ir
savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą (4 str. 6 p.), Viešojo administravimo
įstatyme įtvirtintą įstatymo viršenybės principą (3 str. 1 p.) ir nepiktnaudžiavimo valdžia principą (3 str. 4
p.).
[2014 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1707/2014. Procesinio sprendimo
kategorija 17.2]
Administracinėje byloje Nr. A261-706/2014 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,
spręsdamas klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 11154 „Dėl asmenų atminimo įamžinimo Vilniaus mieste“ dalies teisėtumo, atsižvelgdamas į Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 ir 34 punktus, taip pat Lietuvos Respublikos
teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, pažymėjo, kad gatvių, aikščių,
pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų suteikimas ir jų
keitimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, tačiau įstatymų leidėjas nustatė šios teisės
įgyvendinimo sąlygą – minėtų pavadinimų suteikimas ir keitimas galimas tik pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus. Vidaus reikalų ministras, įgyvendindamas
Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1030 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 71 ir 9 straipsnius ir Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktą“ 1.2 papunktį, 2011 m. sausio 25 d.
įsakymu Nr. IV-57 patvirtino Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo,
keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą, kurio 3 punktu buvo nustatyta, kad pavadinimai gatvėms,
pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikiami ir keičiami vadovaujantis šiame punkte numatytais
kriterijais. Taigi įstatymų nuostatos dėl kriterijų nustatymo buvo įgyvendintos ir jos tapo privalomos
savivaldybei priimant teisės aktus, susijusius su gatvių pavadinimų suteikimu, tarp jų ir įamžinant
personalijų nuopelnus Lietuvos valstybės ar krašto istorijai, mokslui, menui, kultūrai, politikai ir kitoms
visuomeninio gyvenimo sritims (3.3 punktas). Įvertinusi ginčytą teisinį reguliavimą, pagal kurį
memorialinėse lentose asmenų atminimas įamžinamas ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jų mirties
(Sprendimo 1.1 punktas), o pastatų, gatvių, tiltų, paminklų ir kitų objektų pavadinimuose – ne anksčiau
kaip praėjus 10 metų nuo jų mirties (Sprendimo 1.2 punktas), teisėjų kolegija pripažino, kad atsakovas
nustatė naujus kriterijus, kurių minėtame apraše nėra, todėl konstatuota, kad ginčyto sprendimo 1

8

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 metų praktikos apžvalga

punktas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintam įstatymo
viršenybės principui.
[2014 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-706/2014. Procesinio sprendimo
kategorija 17.2; 35.2]
2014 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat toliau vystė praktiką aiškinant
reikalavimus, keliamus siekiant inicijuoti norminių administracinių aktų teisėtumo patikros procesą.
Administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014 buvo nagrinėjamas Vyriausybės atstovo prašymas ištirti
savivaldybės tarybos priimto norminio administracinio akto dalies teisėtumą. Išplėstinė teisėjų kolegija
pažymėjo nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, pagal kurią norminių
administracinių aktų teisėtumo tyrimo administraciniuose teismuose specifika, be kita ko, reiškia, kad
bylos dėl šių aktų atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui pagrindas yra teisiškai motyvuota
abejonė (teisiniai argumentai, kuriais pareiškėjas grindžia savo abejonę), kad visas aktas ar jo dalis
prieštarauja aukštesnės teisinės galios aktams pagal: 1) normų turinį; 2) reguliavimo apimtį; 3) formą; 4)
nustatytą priėmimo, pasirašymo, paskelbimo ar įsigaliojimo tvarką. Tai reikalauja, kad pareiškėjo pozicija
dėl norminio administracinio akto (jo dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti
nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, pareiškime turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys
abejonę, kad teisės aktas (jo dalis) prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Pareiškėjas
negali apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais, taip pat vien tik tvirtinimu, kad norminis
administracinis aktas, jo manymu, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, bet privalo
aiškiai nurodyti, kurie ginčijamo norminio administracinio akto punktai (jų pastraipos ar punktų
papunkčiai), kokia apimtimi prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir savo poziciją dėl
kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui ar
Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Pareiškėjas,
formuluodamas teisinius argumentus, keliančius abejonių norminio administracinio akto teisėtumu, turi
išnagrinėti tiek atitinkamo norminio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios teisės
akto (įstatymo ar Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti savo konkrečią nuomonę dėl
prieštaravimų tarp šių aktų. Prašyme neturėtų būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio
reguliavimo aspektų. Nurodytų reikalavimų aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo, jog pareiškėjas
byloje iš esmės kvestionavo ginčo norminių administracinių aktų (Vilniaus rajono savivaldybės tarybos
2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-38 1 punktu patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų ir Vilniaus
rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-95 ir juo patvirtintų Vilniaus rajono
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
dydžių) teisėtumą tik tiek, „kiek juose nėra numatyta galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą
mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį“. Taigi pareiškėjas preziumavo legislatyvinės omisijos buvimą
bei, apibrėždamas jos turinį, teigė, jog ši teisinio reguliavimo spraga turėtų būti užpildyta įtvirtinant
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą mokėtojų galimybę
šią rinkliavą mokėti pagal „deklaruojamą atliekų kiekį“.
Priminęs, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog
minėtas komunalinių atliekų kiekio deklaravimas tėra vienas iš būdų, sudarančių prielaidas atliekų
turėtojui vietinę rinkliavą mokėti pagal faktiškai perduodamų tvarkyti šių atliekų kiekį, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas darė išvadą, jog teisėkūros subjekto (Vilniaus rajono savivaldybės
tarybos) pareiga būtent tokiu būdu reglamentuoti atitinkamus teisinius santykius savaime neišplaukia iš
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkto ir teismui pateiktame pareiškime bei
patikslintame pareiškime nurodytų įstatymų ir (ar) Vyriausybės norminių aktų. Taigi pareiškėjas, iš esmės
apsiribodamas abstrakčiais teiginiais dėl būtinybės numatyti vietinės rinkliavos mokėtojų galimybę
aptariamą vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jo surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį,
nepateikė jokių teisinių argumentų, kodėl ši galimybė atliekų turėtojams Vilniaus rajono savivaldybėje
turėtų būti užtikrinama būtent pareiškėjo nurodomu būdu, t. y. deklaruojant atliekų kiekį, nenurodo
jokių konkrečių įstatymų ir (ar) juos lydinčių teisės aktų nuostatų, numatančių savivaldybių tarybų
pareigą vietinę rinkliavą skaičiuoti minėtu būdu.
Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, pabrėžusi, kad būtent pareiškėjas, teikdamas prašymą
ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymui ar (ir) Vyriausybės norminiam aktui, apibrėžia
administracinės bylos dėl šio akto teisėtumo ribas, o tokį prašymą nagrinėjantis administracinis teismas
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(išskyrus išimtinius atvejus, susijusius su būtinybe užtikrinti, kad sprendimas norminėje administracinėje
byloje padėtų tinkamai išspręsti individualią bylą, kurią nagrinėjantis teismas nusprendė kreiptis su
prašymu ištirti norminio teisės akto teisėtumą) neturi teisės savo iniciatyva keisti norminės
administracinės bylos nagrinėjimo ribų (dalyko), išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjo
prašyme nėra pateikta teisinių argumentų, kurie leistų abejonę dėl jo nurodomos legislatyvinės omisijos
buvimo tikrinamuose norminiuose administraciniuose aktuose pripažinti teisiškai motyvuota, kaip to
reikalauja paminėtos administracinės teisenos taisyklės.
[2014 m. lapkričio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A4421586/2014. Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2; 70.1]
2. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių
2014 metais nemažą dalį visų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtų ginčų sudarė
mokestiniai bei kiti ginčai, kylantys iš mokesčių teisinių santykių (mokesčių bylos). Šiose bylose priimtais
procesiniais sprendimais ne tik buvo sėkmingai remiamasi ankstesniais metais šio teismo
jurisprudencijoje suformuotomis teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėmis, bet ir toliau vystoma
administracinių teismų praktika šioje srityje.
Ginčuose, susijusiuose su tiesioginiais mokesčiais, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
dažniausiai teko aiškinti ir taikyti gyventojų pajamų mokestį (toliau – ir GPM) reglamentuojančių teisės
aktų nuostatas. Šioje srityje jau įprasta, kad administraciniams teismams ne kartą tenka spręsti klausimą
dėl gyventojo vykdytos veiklos pripažinimo individualia apmokestinimo GPM tikslais. Tokio pobūdžio
bylose dažnai taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Štai administracinėje byloje Nr.
A556-1379/2014 gyventojas, laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. suteikęs 36
paskolas fiziniams asmenims už 1 425 300 Lt, buvo pripažintas vykdžiusiu individualią veiklą,
nepriklausomai nuo to, jog formaliai minėtose paskolų sutartyse buvo nurodyta, jog šios suteikiamos be
palūkanų. Šiuo aspektu mokesčių administratoriaus surinkti duomenys patvirtino, kad nepaisant minėtų
paskolų sutarčių nuostatų, paskolos gavėjai realiai mokėdavo palūkanas.
[2014 m. birželio 25 d. teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1379/2014. E. L.
prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 9.1.1.2; 9.8.2]
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teko spręsti ir ginčus dėl gyventojo pajamų,
susijusių su darbo santykiais, apmokestinimo aptariamu mokesčiu. Šias pajamas, be kita ko, sudaro
darbdavio darbuotojui mokamos išmokos komandiruočių metu. Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d.
nutarimo „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ 2.5 punktas
(Vyriausybės 2006 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 633 redakcija, galiojanti ir šiuo metu) nustato, kad
komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų
taisyklėse, patvirtintose šiuo nutarimu, komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių
bendra suma per mėnesį neviršija 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai
darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija minimaliosios mėnesinės algos, padaugintos iš
koeficiento 1,3. Administracinėje byloje Nr. A442-1435/2014 pareiškėjas manė, kad tais atvejais, kai
komandiruoto į užsienį darbuotojo nustatytas darbo užmokestis yra lygus minimalios mėnesinės algos,
padaugintos iš koeficiento 1,3, dydžiui ar viršija šį dydį, tai darbuotojui išmokėti dienpinigiai turėtų būti
neapmokestinami. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sutiko su mokesčių
administratorius ir mokestinį ginčą nagrinėjusių institucijų, įskaitant pirmosios instancijos teismą,
vertinimu, kad tais atvejais, kai komandiruoto į užsienį darbuotojo nustatytas darbo užmokestis yra lygus
minimalios mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3, dydžiui, ar yra mažesnis už šį dydį, tuomet
neapmokestinama per mėnesį darbuotojui išmokėtų dienpinigių suma negali viršyti 50 procentų
darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio. Aiškindamas minėto nutarimo 2.5 punktą lingvistiniu teisės
aiškinimo metodu, teisėjų kolegija pažymėjo, kad jame įtvirtinta nuostata „kai darbuotojui nustatytas
darbo užmokestis neviršija minimaliosios mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3“ reiškia
nustatyto darbuotojui darbo užmokesčio dydį, kuris yra lygus dydžiui, gaunamam minimalią mėnesinę
algą padauginus iš koeficiento 1,3, arba nustatytas darbuotojui darbo užmokestis yra mažesnis už šį dydį.
Byloje surinktais duomenimis buvo nustatyta, jog pareiškėjas 2007 m. sausio 1 d.–2012 m. rugpjūčio 31
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d. laikotarpiu komandiravo savo darbuotojus į Daniją ir Švediją bei jiems mokėjo teisės aktais nustatyto
dydžio dienpinigius. Šiuo laikotarpiu pareiškėjas išmokėjo darbuotojams dienpinigius viršijančius 50
procentų jiems nustatyto darbo užmokesčio, neviršijusio minimalios mėnesinės algos, padaugintos iš
koeficiento 1,3. Todėl, pasak teisėjų kolegijos, nagrinėtu atveju pareiškėjas pažeidė Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir minėto nutarimo 2.5 punkto nuostatas, nes
neapskaičiavo GPM nuo apmokestinamosios dienpinigių sumos. Atitinkamai buvo pripažinta, kad
mokesčių administratorius pagrįstai apskaičiavo pareiškėjui papildomą mokėtiną GPM nuo išmokėtų
dienpinigių ir 50 procentų nustatyto darbo užmokesčio, neviršijančio atitinkamo laikotarpio minimalios
mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3, skirtumo.
[2014 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1435/2014. P. B. individuali
įmonė prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 9.1.1.3]
Spręsdamas su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – ir PVM) susijusius klausimus, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas ne kartą vertino, ar yra sukčiaujama, piktnaudžiaujama teise į šio
mokesčio atskaitą, įskaitant atvejus, kai apmokestinamasis asmuo žino (turi žinoti), jog dalyvauja į
minėtą sukčiavimą ar piktnaudžiavimą įtrauktame sandoryje. Pasitaikė ir bylų, kuriose buvo pripažinta,
jog mokesčių administratorius nepagrįstai paneigė apmokestinamojo asmens teisę į PVM atskaitą.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-949/2014 buvo nustatyta, kad užbaigusi statybos darbus,
pareiškėja pateikė vietos mokesčių administratoriui prašymą grąžinti PVM skirtumą, susidariusį atliekant
palėpės rekonstrukcijos darbus. Šį prašymą buvo atsisakyta tenkinti, motyvuojant tuo, jog pareiškėja
nevykdė PVM apmokestinamos ekonominės veiklos ir tai buvo grindžiama aplinkybe, jog ji neįgijo
nuosavybės teisės į rekonstruojant minėtą palėpę pastatytus butus ir dėl to jų negali parduoti (ginčytų
mokesčių administratoriaus sprendimų priėmimo metu bendrosios kompetencijos teisme buvo
nagrinėjamas ginčas dėl nuosavybės teisių į šiuos butus). Šiuo aspektu nustatyta, kad pareiškėja,
turėdama 1999 m. gegužės 25 d. ginčo daugiabučių namų savininkų bendrijos įgaliotinių susirinkimo
nutarimą leisti jai projektuoti ir įrengti gyvenamas arba biuro patalpas virš viso namo esančioje palėpėje,
mainais įsipareigojo savo lėšomis pagal nustatyta tvarka suderintą projektą pakeisti stogo konstrukcijas
ir dangą, visus šilto ir šalto vandentiekio vamzdynus nuo rūsio iki prietaisų atjungimo ventilių arba
sklendžių, suremontuoti abi laiptines bei atlikti kitus darbus. 2004 m. sausio 20 d. pareiškėjai buvo
išduotas statybos leidimas, o 2005 m. birželio 14 d. rekonstruota palėpė pripažinta tinkama naudoti
(įrengta 14 butų). Pažymėtina, kad bendrosios kompetencijos teismai bendrijos įgaliotinių leidimą
pripažino teisėtu ir galiojančiu, taip pat konstatavo, jog pareiškėja turėjo teisę atlikti palėpės
rekonstrukcijos darbus, tačiau dar nebuvo išspręstas klausimas dėl pareiškėjos nuosavybės teisės dalies į
naujai palėpėje pastatytus (įrengtus) butus. Išanalizavusi apžvelgiamoje byloje surinktus įrodymus,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad byloje pateikti objektyvūs
duomenys patvirtino, jog pareiškėja ketino vykdyti ekonominę veiklą ir tuo tikslu atliko paruošiamuosius
veiksmus (gavo leidimą statyboms, įrengė palėpėje 14 butų, kurie buvo pripažinti tinkamais naudoti),
todėl įgijo teisę atskaityti PVM už pasiruošimo vykdyti ekonominę veiklą stadijoje patirtas išlaidas.
Aplinkybė, kad pareiškėja dar nebuvo įgijusi nuosavybės teisės į pastatytus butus ir gali neturėti
galimybės juos parduoti, nagrinėjamuoju atveju teisės į atskaitą nepaneigė. Kaip pažymėjo teisėjų
kolegija, nepriklausomai nuo to, ar pareiškėja įgis nuosavybės teisę į visus pastatytus butus ar tik į jų dalį,
teisės į PVM atskaitą ji nepraras. Ši aplinkybė gali būti svarbi sprendžiant dėl pareiškėjos, kaip
apmokestinamojo asmens, pareigos tikslinti šią atskaitą. Įvertinusi šiuos argumentus, teisėjų kolegija
padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog centrinis mokesčių
administratorius nepagrįstai grąžino bylą iš naujo nagrinėti teritoriniam mokesčių administratoriui,
kadangi iš esmės vienintelė priežastis, dėl ko byla buvo grąžinta, buvo ginčo bendrosios kompetencijos
teismuose galutinis išsprendimas ir tikslių pareiškėjos nuosavybės teisės dalių nustatymas. Kita vertus,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad centrinis
mokesčių administratorius nebuvo išnagrinėjęs mokestinio ginčo iš esmės – nebuvo priėmęs sprendimo
dėl patikrinimo akto teisėtumo, todėl, pirmosios instancijos teismui panaikinus skundžiamą Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą, atsakovas pagrįstai
įpareigotas ginčą išnagrinėti iš esmės ir priimti vieną iš sprendimų, numatytų Mokesčių administravimo
įstatymo 154 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose.
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[2014 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-949/2014. G. L. prieš Valstybinę
mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija
9.3.5]
Aptariamą mokestį reglamentuojančių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų taikymo kontekste
paminėtina ir administracinė byla Nr. A438-1219/2014. Šioje byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas (PVM
mokėtojas), neapskaitė ir nedeklaravo dalies savo išlaidų, o taip pat ir pajamų, t. y. savo buhalterinėje
apskaitoje nefiksavo visų įvykusių ūkinių operacijų ir įvykių. Tai lėmė, kad atitinkamų ūkinių operacijų
turinys ir mokėtini mokesčiai buvo apskaičiuoti taikant Mokesčių administravimo įstatymo 70 straipsnio
nuostatas (mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus vertinimą). Neginčydamas
nustatytų pajamų dydžio, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vis gi nesutiko su mokesčio
administratoriaus apskaičiuoto ir mokėtina PVM suma. Kaip yra konstatavęs Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas 2013 m. lapkričio 7 d. sujungtose bylose Tulica ir Plavosin (C-249/12 ir C-250/12),
2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos,
būtent jos 73 ir 78 straipsnius, reikia aiškinti taip, kad kai šalys nustatė turto kainą be nuorodos į PVM, o
šio turto tiekėjas yra privalantis mokėti PVM už apmokestinamąjį sandorį asmuo, tuo atveju, kai tiekėjas
neturi galimybės susigrąžinti iš įgijėjo mokesčių administratoriaus reikalaujamo PVM, turi būti laikoma,
kad sutarta kaina jau apima PVM. Iš mokesčių administratoriaus apžvelgiamoje byloje atliktų skaičiavimų
buvo matyti, kad pareiškėjo į biudžetą mokėtinas PVM apskaičiuotas nuo visos sandorio vertės, t. y.
nebuvo laikoma, kad tarp sandorio šalių sulygta kaina jau apima PVM, taip pat nebuvo vertinama
aplinkybė, ar apmokestinamasis asmuo gali vėliau reikalauti iš pirkėjo mokesčių administratoriaus
reikalaujamą sumokėti PVM. Šių aplinkybių taip pat neanalizavo ir nevertino mokestinį ginčą
nagrinėjusios institucijos, įskaitant pirmosios instancijos teismą. Atitinkamai, skundo dalis dėl mokėtino
PVM dydžio buvo perduota centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo.
[2014 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1219/2014. UAB „Santini“ prieš
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 9.7; 9.8.2]
Netiesioginių mokesčių srityje taip pat paminėtina, kad apmokestinimo akcizu klausimas
dažniausiai buvo keliamas sprendžiant ginčus dėl mokestinių prievolių už Lietuvos fiskaliniais ženklais
(banderolėmis) nepaženklintų tabako gaminių neteisėtą įvežimą ir (ar) laikymą (žr., pvz., 2014 m.
lapkričio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1094/2014. G. I. prieš Muitinės departamentą prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 2014 m. spalio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A4421919/2014. G. K. prieš Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos; 2014 m.
rugsėjo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1286/2014. S. S. prieš Muitinės departamentą prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kt. Procesinio sprendimo kategorija 10.8.2). Be šių
mokestinių ginčų, 2014 metais Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ne kartą teko spręsti ir
ginčus dėl akcizo lengvatų taikymo tam tikriems produktams. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr.
A602-879/2014 buvo nustatyta, kad pareiškėjas įsigijo dyzelinio kuro ir 2012 m. lapkričio 30 d.
elektroninėje importo deklaracijoje šį kurą deklaravo, kaip degalus, skirtus tiekti laivų navigacijai (laivų
degalams taikoma akcizų lengvata pagal Akcizų įstatymo 43 str. 1 d. 2 p.). Muitinio įforminimo metu
buvo paimtas ginčo prekės mėginys, kurį ištyrus nustatyta, kad tai yra naftos produktas, atitinkantis
„gazolių“ apibūdinimą, tačiau šio dyzelino žymėjimas neatitiko norminių aktų reikalavimų. Atitinkamai
Klaipėdos teritorinė muitinė perskaičiavo minėtoje deklaracijoje apskaičiuotus akcizą ir importo PVM,
apskaičiavo šių mokesčių delspinigius bei skyrė baudas. Akcizų įstatymo specialius energetinių produktų
atleidimo nuo akcizų atvejus reglamentuojančiame 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad be šio
įstatymo 19 straipsnyje nustatytų atleidimo atvejų, nuo akcizų atleidžiami laivų degalai, kurie tiekiami
laivų navigacijos Europos Sąjungos vandenyse tikslams (įskaitant žvejybą), išskyrus laivų degalus,
tiekiamus į asmeniniams poreikiams naudojamus laivus. To paties įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2
punkte nurodyta, kad Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka žymimi kiti energetiniai
produktai, kuriems taikomos akcizų lengvatos, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais
atvejais (tarp šių atvejų – ir ginčo degalai). Minėtas Akcizų įstatymo nuostatas detalizuojančio
Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Atsargų laivams ir orlaiviams tiekimo tvarkos
patvirtinimo“ 3.1 punkte įtvirtinta, kad nuo akcizų atleidžiami tokie, kaip ginčo, laivų degalai (variklių
kuras) privalo būti pažymėti laikantis Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo taisyklių,
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patvirtintų ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 193. Teisėjų kolegija darė išvadą, kad siekiant
pasinaudoti lengvata, atitinkami produktai turi būti ne tik skirti konkrečiam tikslui (šiuo atveju – laivų
degalai, tiekiami laivų navigacijos Europos Sąjungos vandenyse tikslams), bet privalo būti ir pažymėti
minėta tvarka, t. y. produkto pažymėjimas yra viena iš būtinų sąlygų taikyti lengvatinį akcizo tarifą.
Nagrinėtu atveju pareiškėjas siekė pasinaudoti Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta
akcizų lengvata, todėl toks kuras privalėjo būti pažymėtas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka. Jokių išimčių šiam reikalavimui įstatymų leidėjas nėra numatęs. Šiomis aplinkybėmis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas ir
Mokestinių ginčų komisija, minėtas teisės normas aiškindami priešingai, nepagrįstai praplėtė išimties iš
bendros taisyklės taikymo ribas ir taip palengvino akcizo lengvatos taikymo galimybes. Toks aiškinimas,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, prieštaravo tiek Akcizų įstatymo nuostatoms, tiek
bendrajam teisės principui – išimtys turi būti aiškinamos siaurai.
[2014 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-879/2014. UAB „Gindana“ prieš
Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija
9.4.1.3; 9.4.4; 10.10]
Apžvelgiamoje srityje paminėtina ir administracinė byla Nr. A438-15/2014, kurioje buvo
sprendžiamas klausimas dėl 2009 m. spalio 6 d. importuotos prekės – maisto papildo, kurio sudėtyje yra
73 procentai etilo alkoholio, apmokestinimo akcizu. Ginčui aktualaus Akcizų įstatymo 25 straipsnio 1
dalies 3 punktas (2004 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. IX-1987 redakcija) nustatė, kad nuo akcizų
atleidžiamas etilo alkoholis, naudojamas sveikatinimo reikmėms. Vyriausybė, vykdydama įstatymų
leidėjo pavedimą detalizuoti šią nuostatą, 2002 m. birželio 21 d. priėmė nutarimą Nr. 960, kurio 2.3.
punktu (Vyriausybės 2004 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 474 redakcija) nustatė, kad nuo akcizų
atleidžiamas importuojamas Lietuvos Respublikoje etilo alkoholis kaip vaisto sudėtinė dalis, jeigu šie
vaistai yra įtraukti į Valstybinį vaistų registrą, Bendrijos vaistinių preparatų registrą, Valstybinį
veterinarinių vaistų registrą ar tai yra kitais teisės aktais leistas vartoti vaistas. Mokesčių
administratorius vertino, kad ginčo maisto papildas nepateko į aptariamą išimtį. Konstitucinio Teismo
2013 m. gruodžio 13 d. nutarimu minėtos Akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 3 punktas (2004 m.
sausio 29 d. redakcija bei jį keitusio 27 straipsnio 1 dalies 3 punkto 2010 m. balandžio 1 d. redakcija) dėl
jo neapibrėžtumo, neaiškumo ir galimybės plačiai bei įvairiai interpretuoti buvo pripažintas
prieštaraujančiu Konstitucijai. Atitinkamai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
vertino, kad toks Konstitucinio Teismo nutarimas reiškia, jog ši teisės norma negali būti taikoma byloje
kilusiam ginčui spręsti (Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalis). Kita vertus, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas pažymėjo, kad Akcizų įstatymas, o tuo pačiu ir jo 25 straipsnio 1 dalies 3
punktas, buvo priimti įgyvendinant atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, nurodytus šio įstatymo 3
priede, įskaitant 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir
alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo (toliau – ir Direktyva 92/83). Pagal šio Europos Sąjungos
teisės akto 19 straipsnio 1 dalį valstybės narės yra įpareigotos etilo alkoholį apmokestinti akcizo
mokesčiu, o teisė atleisti nuo akcizo mokesčio etilo alkoholį yra suteikta tik tais atvejais, kai tai atitinka
Direktyvos 92/83 27 straipsnyje nurodytas sąlygas. Pagal Direktyvos 92/83 27 straipsnio 1 dalies d
punktą nuo akcizo mokesčio gali būti atleistas etilo alkoholis, kai jis yra naudojamas vaistų gamybai. Tuo
metu byloje nagrinėti atveju nustatyta, kad buvo importuotas medicininės paskirties maisto produktas
(maisto papildas), kurio sudėtyje yra 73 procentai etilo alkoholio, bet kuris nustatyta tvarka nebuvo
priskirtas vaistų kategorijai, t. y. buvo importuotas produktas, kuris nebuvo vaistas. Tai lėmė, kad šio
produkto importo atveju nebuvo teisinio pagrindo taikyti akcizo mokesčio išimties, numatytos
Direktyvos 92/83 27 straipsnio 1 dalies d punkte. Todėl pagal minėtos Direktyvos nuostatas bei ją
įgyvendinančią nacionalinę teisę, byloje aptariamas produktas jo importo į Lietuvą atveju turėjo būti
apmokestintas akcizo mokesčiu.
[2014 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-15/2014. UAB „Baltijos farmacijos
centras“ prieš Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 10.3]
Europos Sąjungos teisės veiksmingumo užtikrinimo kontekste paminėtina ir administracinė byla
Nr. A556-505/2014. Šioje byloje, remiantis Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 19 d. sprendime byloje
Lietuvos geležinkeliai (C-250/11) pateiktais išaiškinimais dėl muitų ir importo PVM, buvo sprendžiamas
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klausimas dėl į Bendrijos muitų teritoriją standartinėse lokomotyvų kuro talpyklose įvežtų degalų
apmokestinimo akcizu.
[2014 m. spalio 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-505/2014. AB „Lietuvos
geležinkeliai“ prieš Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 9.4.1.3; 37.1]
Iš tiesų, Europos Sąjungos teisės normų taikymo klausimai būna ypač sudėtingi ir ne visada
atsakymus į šiuos klausimus galima rasti šio Sąjungos teisminių institucijų jurisprudencijoje. Todėl kilus
neaiškumams, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kyla pareiga kreiptis į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. 2014 metais toks kreipimasis buvo
pateiktas administracinėje byloje Nr. A556-703/2014, siekiant išsiaiškinti tiesioginio ir betarpiško ryšio
tarp įsigytų prekių (paslaugų) ir apmokestinamojo asmens ekonominės veiklos, kurio buvimas sudaro
prielaidą į pirkimo PVM atskaitą, turinį. Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad pagal su Nacionaline
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytą paramos sutartį pareiškėjas įsipareigojo
įgyvendinti projektą „Baltų mitologinis rekreacinis (pažintinis) takas“. Įgyvendindamas šį projektą
pareiškėjas į apskaitą įtraukė tam tikro ilgalaikio turto (transporto priemonių stovėjimo aikštelių, takų,
apžvalgos aikštelių, laiptelių, laužaviečių, informacinio stendo) pasigaminimo (įsigijimo) išlaidas, įskaitant
pirkimo PVM. Šį sumokėtą pirkimo PVM pareiškėjas deklaravo kaip atskaitytiną, todėl kreipėsi į
mokesčių administratorių dėl jo grąžinimo. Ginčytu Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimu buvo
atsisakyta tenkinti šį pareiškėjo prašymą. Tokį sprendimą mokesčių administratorius priėmė iš esmės
pripažinęs, kad pareiškėjas neturėjo teisės į PVM atskaitą, nes ginčo ilgalaikis turtas yra skirtas
neapmokestinamai veiklai (visuomenės narių nemokamas pažintinio tako lankymas) vykdyti, o
pareiškėjas neįrodė, jog šis turtas bus naudojamas apmokestinamojoje veikloje. Tokią centrinio
mokesčių administratoriaus poziciją palaikė ir Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės bei pirmosios instancijos teismas. Šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegijai šioje byloje kilo abejonė, ar pareiškėjas iš tikrųjų neturi teisės atskaityti pirkimo
PVM, sumokėto pasigaminant (įsigyjant) minėtą ilgalaikį turtą. Anot teismo, aptariamas pažintinis takas,
nors ir skirtas neatlygintinai naudotis visuomenės nariams, iš esmės taip pat gali būti vertinamas kaip
priemonė, kuria siekiama pritraukti ir tuos lankytojus, kurie įsigytų pareiškėjo planuojamas už atlygį
tiekti kitas prekes ir (ar) teikti paslaugas (įsigytų suvenyrus, maistą, naudotųsi mokamais atrakcionais,
pirtimis, kitomis mokamomis rekreacinio pobūdžio paslaugomis). Kita vertus, išanalizavus Europos
Sąjungos teisės aktus bei Teisingumo Teismo praktiką, nebuvo aišku, ar ši bei kitos byloje nustatytos
aplinkybės buvo pakankamos pripažinti, kad pareiškėjo išlaidos, patirtos pasigaminant (įsigyjant) minėtą
ilgalaikį turtą, sudarė bendrųjų išlaidų, susijusių su šio apmokestinamojo asmens bendra planuojama
vykdyti ekonomine veikla, dalį, ir kad turi būti pripažinta jo teisė į ginčo pirkimo PVM (jo dalies) atskaitą.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija vertino, jog byloje yra tikslinga kreiptis į Teisingumo Teismą su
prašymu išaiškinti, ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės
mokesčio bendros sistemos gali būti suprantama kaip suteikianti apmokestinamojo asmens teisę
atskaityti pirkimo PVM, sumokėtą pasigaminant (įsigyjant) verslui skirtą ilgalaikį turtą, kuris (1) yra
tiesiogiai skirtas neatlygintinai naudotis visuomenės nariams, (2) bet gali būti pripažintas priemone
pritraukti lankytojus atvykti į vietą, kurioje apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę
veiklą, planuoja tiekti prekes ir (ar) teikti paslaugas.
[2014 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-703/2014. UAB „Sveda“ prieš
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 9.6; 37.1]
Paminėtina, kad didelį dėmesį apžvelgiamais metais Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui teko skirti byloms dėl vietinių rinkliavų, kas lėmė ir tam tikrų reikšmingų teisės aiškinimo bei
taikymo taisyklių suformavimą šiais klausimais, ypač dėl rinkliavų už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir jų tvarkymą. Šios kategorijos bylose atkreiptinas dėmesys į administracinę bylą Nr.
A556-334/2014. Joje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija ne tik apžvelgė
administracinių teismų praktiką aptariamo pobūdžio bylose, bet ir eksplicitiškai suformulavo iš šios
praktikos išplaukiančias, taip pat naujas teisės aiškinimo bei taikymo taisykles. Išplėstinė teisėjų kolegija,
vertindama vietinės rinkliavos mokėtojo argumentus, kad iš jo komunalinės atliekos nebuvo
surenkamos, visų pirma priminė, jog Rinkliavų įstatyme ir ginčo vietinės rinkliavos nuostatuose pareigą
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mokėti aptariamą rinkliavą turėjo „atliekų turėtojas“, o ši sąvoka siejama ne su komunalinių atliekų
surinkimu ar (ir) jų tvarkymu, bet su (komunalinių) atliekų turėjimu ir (ar) jų darymu (gaminimu). Ginčo
atveju konkretaus asmens mokėtinos rinkliavos dydis priklausė nuo jo turimo, valdomo, disponuojamo
nekilnojamojo turto (išskyrus žemės sklypus) ploto ir šio turto naudojimo paskirties. Iš vietinės rinkliavos
nuostatų buvo matyti, kad juose nustatyta bendra pareiga mokėti ginčo rinkliavą iš esmės buvo siejama
su aplinkybe (prielaida), jog paprastai atitinkamo nekilnojamojo turto naudojimas (pvz., gyventi, ūkinei
veiklai vykdyti ar kitais tikslais) suponuoja komunalinių atliekų susidarymą (atsiradimą, pagaminimą),
kurios turi būti tvarkomos Atliekų tvarkymo įstatymo ir jį įgyvendinančių norminių teisės aktų nustatyta
tvarka, inter alia savivaldybių organizuotose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Tokiu
nekilnojamuoju turtu disponuojantys, jį valdantys ar (ir) naudojantys asmenys, išplėstinės teisėjų
kolegijos vertinimu, paprastai atitinka „atliekų turėtojo“ sąvoką minėtų Atliekų tvarkymo įstatymo
normų ir, atitinkamai, vietinės rinkliavos nuostatų prasme. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat priminė,
jog savaime nedraudžiama nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai
susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet yra siejamas su nekilnojamojo turto turėjimu ar (ir)
naudojimu. Kitaip tariant, savaime nedraudžiama, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų (atliekų) tvarkymą dydis būtų skaičiuojamas pagal galinčių susidaryti, o
ne faktinį šių atliekų kiekį. Todėl, kaip sprendė išplėstinė teisėjų kolegija, kiek tai buvo susiję su ginčo
vietine rinkliava, aptariama „atliekų turėtojo“ sąvoka, vartojama Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies
8 punkte, negali būti aiškinama, kaip apimanti tik tuos asmenis, iš kurių surenkamą ir tvarkomą
komunalinių atliekų kiekį galima aiškiai ir tiksliai identifikuoti.
Kita vertus, svarbu atkreipti skaitytojo dėmesį, jog apžvelgiamoje byloje Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas pabrėžė, kad jei objektyvūs duomenys neabejotinai patvirtina, kad fizinio ar
juridinio asmens veikloje (plačiąja prasme – pvz., valdant, naudojant ar disponuojant nekilnojamuoju
turtu ar pan.) jokios (komunalinės) atliekos nesusidaro, akivaizdu, jog toks asmuo negali būti pripažintas
„atliekų turėtoju“ minėtų nuostatų prasme, nes jis neturi ir (ar) nedaro (negamina) atliekų, kaip tai
apibrėžiama minėtose Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatose. Tačiau apžvelgiamoje byloje tokių
duomenų nebuvo, o surinkti duomenys nesudarė pagrindo vertinti, jog atsakovas nelaikytinas „atliekų
turėtoju“ minėtų nuostatų prasme. Iš tiesų, savo apeliaciniame skunde jis, be kita ko, iš esmės pripažino,
kad ginčo nekilnojamuoju turtu naudojasi (jame gyvena), kad naudojantis šiuo turtu susidaro
(komunalinės) atliekos, kurias neva atsakovas tvarkėsi pats. Toliau vertindama ginčo teisiniams
santykiams taikytinas įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nuostatas, išplėstinė teisėjų kolegija pripažino,
kad vien faktinė aplinkybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra laikytinas vietinės rinkliavos
mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos nuostatus,
suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą.
Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos
mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais
pagrindais ir tvarka. Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad vietinės rinkliavos administratoriaus prašyta
priteisti vietinės rinkliavos suma už ginčo laikotarpį apskaičiuota vietinės rinkliavos nuostatuose
nustatyta tvarka ir taikant tinkamą šiame norminiame akte nustatytą tarifą. Tačiau iš atsakovo
apeliacinio skundo argumentų buvo matyti, jog jis iš esmės nesutiko su tuo, kad jo mokėtinos vietinės
rinkliavos dydis apskaičiuotas pagal galintį susidaryti, o ne faktiškai susidariusį (iš jo surinktų ir perduotų
tvarkyti) komunalinių atliekų kiekį.
Susipažinusi su bylos medžiaga, išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, jog apžvelgiamu atveju iš tiesų
egzistavo ginčo teisinių santykių reglamentavimo spraga. Ji, pasak teismo, šalintina įvertinant galimybę
aptariamą vietinę rinkliavą už ginčo laikotarpį apskaičiuoti pagal faktiškai iš atsakovo surinktų (jo
perduotų) ir sutvarkytų komunalinių atliekų kiekį. Apžvelgiamoje byloje nustačiusi, jog atsakovas
(vietinės rinkliavos mokėtojas) pateikė duomenis, patvirtinančius, jog dalis jo komunalinių atliekų iš tiesų
nebuvo tvarkoma savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, sumažino pareiškėjo prašytą
priteisti vietinės rinkliavos sumą.
[2014 m. sausio 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr.
A556-334/2014. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ prieš A. B. Procesinio sprendimo
kategorija 9.5; 9.10.]
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Savivaldybių kompetencijos mokestiniuose santykiuose aspektu paminėtina ir administracinė byla
Nr. A -893/2014, kurioje norminiu administraciniu aktu buvo pripažintas savivaldybės tarybos
sprendimo nustatyti atitinkamo mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio tarifus.
[2014 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-893/2014. UAB „Palink“ prieš
Palangos miesto savivaldybės tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.3].
575

Kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teko svarbus vaidmuo
toliau nuosekliai plėtoti praktiką dėl mokesčių administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų
aiškinimo bei taikymo. Didžiausią dalį tokio pobūdžio bylų sudarė klausimai dėl mokesčių mokėtojų
turimos mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška, atleidimo nuo mokesčių delspinigių ir baudų,
taip pat klausimai, susiję su mokesčio mokėtojo teisės apskųsti mokesčių administratoriaus sprendimus
įgyvendinimu.
Mokestinių prievolių pasibaigimo kontekste paminėtina administracinė byla Nr. A442-994/2014.
Pareiškėjas savo teiginiais apie neva egzistuojančius priešpriešinius reikalavimus tarp jo ir Lietuvos
valstybės (teigė, kad valstybė ir savivaldybė su juo neatsiskaitė už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas)
iš esmės siekė šių reikalavimų tarpusavio įskaitymo jo turimų mokestinių nepriemokų pripažinimo
beviltiškomis būdu. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo, kad Mokesčių administravimo
įstatymo 113 straipsnio 1 dalis nustato baigtinį sąrašą aplinkybių, kurioms esant mokesčio mokėtojo
turima mokestinė nepriemoka gali būti pripažinta beviltiška. Kitomis, nei šioje nuostatoje numatytomis,
aplinkybėmis (pagrindais) aptariamas sprendimas gali būti priimamas tik, jei šios aplinkybės (pagrindai)
yra nurodytos atitinkamo mokesčio įstatyme. Be to, kaip buvo matyti iš aptariamos nuostatos loginės ir
lingvistinės konstrukcijos, joje minimos aplinkybės, jog mokestinės nepriemokos „neįmanoma išieškoti
dėl objektyvių priežasčių arba kurią priverstinai išieškoti netikslinga socialiniu ir (arba) ekonominiu
požiūriu“ turi būti aiškinama, kaip apimančios tik šios Mokesčių administravimo įstatymo nuostatos 1–3
punktuose numatytus atvejus. Anot teismo, mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindų
turinio plečiamasis aiškinimas yra negalimas, nes, be kita ko, mokestinės nepriemokos pripažinimas
beviltiška suponuoja tam tikrą bendros mokesčių mokėtojo pareigos mokėti mokesčių įstatymų
nustatytus mokesčius išimtį bei lemia tam tikras palankesnes sąlygas (Mokesčių administravimo
įstatymo 113 str. 2 d. (2004 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. IX-2112 redakcija), palyginti su kitiems
mokesčių mokėtojams taikomomis įprastinėmis sąlygomis. Kadangi pareiškėjas, be kita ko, iš esmės
siekė turimas mokestines nepriemokas pripažinti beviltiškomis tokiais pagrindais, kurie nebuvo numatyti
ginčo teisiniams santykiams taikytinuose (mokesčių) įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės aktuose,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šį pareiškėjo prašymą pripažino nepagrįstu.
[2014 m. vasario 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442994/2014. UAB „Lithun“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 8.2]
Šioje srityje paminėtina ir administracinė byla Nr. A602-264/2014, kurioje, be kita ko, buvo
vertinama, ar ginčas dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo mokestinę nepriemoką pripažinti
beviltiška yra mokestinis ginčas bei ar tokiam ginčui yra taikoma privaloma ikiteisminė jo nagrinėjimo
tvarka. Teisėjų kolegija pirminė, kad ginčas pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas gali būti
priskiriamas mokestiniams ar nemokestiniams ginčams. Atsižvelgiant į tai, skiriasi mokesčių
administratoriaus (jo pareigūno) veiksmų ar jų neatlikimo faktų apskundimo tvarka (ar skundas
paduotinas teismui, ar ikiteisminei skundų nagrinėjimo institucijai) ir terminai. Mokesčių administravimo
įstatymo 2 straipsnio 21 dalis įtvirtina, kad mokestiniai ginčai – tai ginčai, kylantys tarp mokesčių
mokėtojo ir mokesčių administratoriaus dėl sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus
pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti
mokestis, taip pat dėl mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio
permoką (skirtumą). Ginčas dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška nėra mokestiniams
ginčams priskiriamas ginčas. Šiuo reikalavimu nėra keliamas mokesčio nepriemokos pagrįstumo ar
teisėtumo klausimas, nėra ginčijamas mokesčių administratoriaus sprendimas dėl patikrinimo akto
tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimo, kuriuo mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir
nurodomas sumokėti mokestis, nėra ginčijamas mokesčių administratoriaus sprendimas atsisakyti
grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą). Mokesčių administravimo įstatyme numatyta
mokestinių ginčų nagrinėjimo procedūra taip pat taikoma nagrinėti mokesčių mokėtojo skundams dėl
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mokesčių administratoriaus sprendimo neatleisti nuo baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesčių
administratoriaus atlikto mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos įskaitymo. Tačiau teisėjų
kolegija pabrėžė, kad atleidimo nuo delspinigių ir baudos klausimai bei nepriemokos pripažinimo
beviltiška klausimai yra netapatūs, jiems taikomos skirtingos mokesčių administravimo procedūros. Be
to, mokesčių mokėtojo mokestinė prievolė baigiasi, kai jis yra atleidžiamas nuo mokestinės prievolės
vykdymo (Mokesčių administravimo įstatymo 93 str. 1 d. 4 p.). Tuo metu mokestinę nepriemoką
pripažinus beviltiška, neteikiama priverstinio išieškojimo pirmenybė ir į ją neatsižvelgiama planuojant
biudžeto pajamas. Nustačius, kad yra galimybė ir tikslinga tokią mokestinę nepriemoką priverstinai
išieškoti, ji išieškoma. Šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
pripažino, kad skundams dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo mokestinę prievolę pripažinti
beviltiška nėra taikoma privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.
[2014 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-264/2014. A. M. prieš Valstybinę
mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija
8.1.6; 8.2]
Mokestinių prievolių pasibaigimo kontekste atkreiptinas dėmesys į apžvelgiamais metais priimtą
nutartį administracinėje byloje Nr. A556-691/2014, kurioje pasisakyta dėl šių prievolių pasibaigimo
priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo būdu. Byloje ginčas buvo kilęs dėl Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimo, kuriuo, be kita ko, buvo atsisakyta
tenkinti pareiškėjo prašymą atlikti jo turimų mokestinių prievolių bei atsakovo neva turimų prievolių
atsiskaityti su pareiškėju už jo suteiktas vykdymo paslaugas tarpusavio įskaitymą. Kitaip tariant,
pareiškėjas siekė užbaigti minėtas mokestines prievoles (jų dalį) priešpriešinių reikalavimų įskaitymo
būdu. Tokių reikalavimų kontekste Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
pirmiausia pažymėjo, kad iš tiesų Civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalis, skaitoma kartu su inter alia
šio kodekso 6.134 straipsnio 1 dalies 5 punktu, numato bendrą valstybės teisę taikyti priešpriešinių
vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Tačiau nagrinėtu atveju ginčas buvo susijęs su pareiškėjo
mokestinėmis prievolėmis, t. y. ginčas kilo iš mokestinių teisinių santykių. Vadovaujantis Civilinio
kodekso 1.1 straipsnio 2 dalimi, „turtiniams santykiams, kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų
pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie tiesiogiai atsiranda, kai valstybės institucijos atlieka valdžios
funkcijas (realizuojamas pavaldumas) <...>, įskaitant valstybės mokesčių, kitų privalomų rinkliavų ar
įmokų valstybei ar jos institucijoms <...>, šio kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių
nereglamentuoja atitinkami įstatymai, taip pat šio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais“. Tai, pasak
išplėstinės teisėjų kolegijos, reiškia, kad minėtos Civilinio kodekso nuostatos dėl priešpriešinių vienarūšių
reikalavimų įskaitymo nagrinėjamu atveju galėtų būti taikomos tik nesant atitinkamų viešosios teisės
normų. Iš apžvelgiamoje byloje tikrinto individualaus administracinio akto buvo matyti, jog atsakovas,
priimdamas sprendimą atsisakyti atlikti pareiškėjo prašytą priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, iš esmės
vertino, jog tokio pobūdžio įskaitymai ginčo atveju galimi tik dėl Mokesčių administravimo įstatymo 82
straipsnio 3 punkte nurodytų reikalavimų, t. y. galima įskaityti tik mokesčio mokėtojo turimą mokesčio
permoką (skirtumą) mokestinei nepriemokai padengti. Tokiu būdu spręsdama klausimą dėl tokio
atsakovo vertinimo pagrįstumo, išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo, kad, kiek tai susiję su pareiškėjo
turimomis ginčo mokestinėmis prievolėmis, jų pasibaigimo pagrindai yra nustatyti Mokesčių
administravimo įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje. Ginčijamame sprendime atsakovas iš esmės įvertino
galimybę užbaigti pareiškėjo turimas mokestines prievoles (jų dalį) pagrindu, kuris numatytas šios
įstatymo nuostatos 1 punkte, skaitomame kartu su minėtu Mokesčių administravimo įstatymo 82
straipsnio 3 punktu. Tačiau pareiškėjas, nekvestionuodamas faktinės aplinkybės, jog jis neturi mokesčio
permokos (Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 11 d. (2011 m. gruodžio 22 įstatymo Nr. XI-1875
redakcija); 87 str.), kaip būtinos prielaidos atlikti įskaitymą ir užbaigti mokestines prievoles aptartu
pagrindu, savo prašymą atlikti jo nurodomą priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, be kita ko, grindė
Mokesčių administravimo įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 5 punktu. Ši įstatymo nuostata įtvirtina, kad
„mokestinė prievolė pasibaigia, kai <...> skolininkas ir kreditorius sutampa“. Tačiau vertindama dėl jos
(nuostatos) taikymo ginčo teisiniams santykiams, išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo, kad, kaip matyti iš
šios nuostatos loginės ir lingvistinės konstrukcijos, taip pat ją vertinant sistemiškai kitų įstatymo
nuostatų kontekste, akivaizdu, jog siekiant pripažinti mokestinę prievolę pasibaigus aptariamu pagrindu,
turi būti konstatuota kreditoriaus ir skolininko sutaptis dėl konkretaus reikalavimo įvykdyti mokestinę
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prievolę. Kitaip tariant, atitinkamame mokestiniame teisiniame santykyje turi dalyvauti vienas subjektas,
kuris turi teisę tiek reikalauti įvykdyti, tiek pareigą įvykdyti konkrečią mokestinę prievolę. Kadangi
apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju pareiga įvykdyti ginčo mokestines prievoles teko pareiškėjui, o
teisė (ir pareiga) reikalauti šių prievolių įvykdymo – mokesčių administratoriui, nebuvo pagrindo
pripažinti skolininko ir kreditoriaus sutapties Mokesčių administravimo įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 5
punkto prasme. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, buvo pažymėta, jog apžvelgiamoje byloje
susiklosčiusiems ginčo teisiniams santykiams taikytinos viešosios teisės aktų nuostatos nenumatė, jog
pareiškėjo turimos mokestinės nepriemokos galėtų būti įskaitomos jas padengiant galimai mokesčių
administratoriaus turima prievole atsiskaityti už pareiškėjo, kaip antstolio, suteiktas vykdymo paslaugas.
Kartu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad tokia išvada nereiškia, jog mokestinės
prievolės pasibaigimo pagrindo – pareiškėjo nurodomo priešpriešinių reikalavimų įskaitymo –
nenumatymas ginčo teisiniams santykiams taikytinuose mokesčių įstatymuose ir juos lydinčiuose teisės
aktuose laikytinas minėta Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalyje numatyta išimtimi, suponuojančia šio
kodekso nuostatų, reglamentuojančių priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, subsidiarų
taikymą. Iš tiesų apžvelgiamoje byloje nagrinėti ginčo teisiniai santykiai, susiję su mokestinių prievolių
pasibaigimu, yra aiškiai ir išsamiai reglamentuoti viešosios teisės normomis. Tokio mokestinės prievolės
pasibaigimo pagrindo, kokiu siekė pasinaudoti pareiškėjas, nenumatymas mokesčių įstatymuose
laikytinas ne Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalyje minimo teisinio reguliavimo nebuvimu ar teisinio
reglamentavimo spraga, bet tikslingu įstatymų leidėjo pasirinkimu tokios įskaitymo galimybės
mokestinių teisinių santykių dalyviams nesuteikti. Todėl atsakovas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo
prašymą dėl jo nurodomų priešpriešinių reikalavimų įskaitymo.
[2014 m. liepos 2 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556691/2014. R. V. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Procesinio sprendimo kategorija 8.1.6; 8.2]
3. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių
Bylos dėl konkurencijos teisės pažeidimų tampa vis didesnės apimties. Daugėja pažeidimų,
padarytų itin specifinėse rinkose, kurių tinkamas ištyrimas priklauso ne tik nuo sudėtingos, moksliškai
pagrįstos ekonominės situacijos analizės, bet ir nuo tinkamo technologinių aspektų suvokimo, kiek tai
susiję su tiriamų rinkų prekių ar paslaugų ypatumais. Vienas pagrindinių iššūkių 2014 metais buvo
Konkurencijos tarybos, kaip nacionalinės konkurencijos priežiūrą vykdančios institucijos, teisės ir
pareigos tyrimo dėl galimo konkurencijos teisės pažeidimo metu ar pasibaigus tyrimui (žr., pavyzdžiui,
2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1626/2014. AB „City service“ prieš
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.4; 2014 m. balandžio 8 d.
nutartį Nr. A502-253/2014. AB DNB bankas, UAB „G4S Lietuva“, AB SEB bankas, AB „Swedbank“ prieš
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.2; 7.6). Taip pat Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. nagrinėtos bylos neretai buvo susijusios su sudėtingais
ekonominiais vertinimais, o pažeidimai padaryti specifinėse rinkose, kurių tinkamas atskleidimas turėjo
didelę įtaką bylų baigčiai. Tokių administracinių ginčų pavyzdžiais laikytinos minėta administracinė byla
Nr. A502-253/2014, susijusi su inkasavimo su pinigų įskaitymu tiesiogiai nuotolinio ryšio su banku būdu
rinka, bei administracinė byla Nr. A552-54/2014, kurioje buvo sprendžiami konkurencijos klausimai, kilę
laivų agentavimo rinkoje (2014 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-54/2014. UAB
„Amber Bay“, UAB „Afalita“, UAB „Arijus“ ir kt. prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą.
Procesinio sprendimo kategorija 7.2).
Išsamiau apžvelgiant 2014-ųjų metų administracines bylas dėl konkurencijos teisinių santykių
išskirtinos administracinė byla Nr. A502-253/2014 ir administracinė byla Nr. A858-1626/2014.
Apžvelgiamoje administracinėje byloje Nr. A502-253/2014 ginčas kilo dėl konkurencijos teisės
pažeidimo, kylančio iš draudimo sudaryti konkurenciją ribojančius ar galinčius riboti susitarimus
(Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 101 straipsnio 1 dalis). Byloje ginčytas 2012 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos (toliau – ir Taryba) nutarimas Nr. 2S-15 (toliau – ir Nutarimas). Šiame Nutarime
konstatuota, kad nagrinėjamu atveju Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio bei Sutarties dėl Europos
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Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimai buvo pažeisti, AB SEB bankas ir UAB „G4S Lietuva“, AB
„Swedbank“ ir UAB „G4S Lietuva“, AB DNB bankui ir UAB „G4S Lietuva“ sudarius įsipareigojimo pirkti iš
vieno tiekėjo susitarimus. Konstatuota, jog dėl šių susitarimų buvo ar galėjo būti ribojamos pinigų
tvarkymo paslaugų teikėjų galimybės įeiti į rinką ir plėstis joje bei inkasavimo paslaugų teikėjų galimybės
įeiti į inkasavimo su pinigų įskaitymu tiesiogiai nuotolinio ryšio su banku būdu rinką ir plėstis joje. Šiomis
aplinkybėmis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje pripažino, kad Konkurencijos tarybos
nagrinėti vertikalūs susitarimai tarp bankų ir saugos tarnybos pripažintini draudžiamais susitarimais
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1
dalies prasme. Tačiau teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju bylos specifika yra tai, kad poveikį
konkurencijai sukėlė ne atskiros bankų sudarytos individualios sutartys su UAB „G4S Lietuva“, o šių
sutarčių kumuliatyvus (bendras) poveikis. Teismas konstatavo, kad tokiu atveju, kaip nagrinėjamasis,
būtina analizuoti ir įvertinti bankų galimybes protingai numatyti sudaromų sutarčių kumuliatyvų
(bendrą) poveikį konkurencijai. Taryba turėjo įrodyti, kad ūkio subjektas suvokė (galėjo suvokti) ir galėjo
kontroliuoti savo sudaromų sutarčių poveikį konkurencijai, nes ši aplinkybė turi reikšmę atsakomybės
taikymo prasme. Priešingas situacijos vertinimas galėtų lemti situacijas, kai atsakomybė ūkio subjektams
būtų taikoma, nesant jų kaltės. Šioje bylos dalyje pareiškėjų AB DNB bankas, AB SEB bankas, AB
„Swedbank“ apeliaciniai skundai tenkinti, o ginčijamo nutarimo dalis dėl bankų atsakomybės panaikinta.
[2014 m. balandžio 8 d. nutartį Nr. A502-253/2014. AB DNB bankas, UAB „G4S Lietuva“, AB SEB
bankas, AB „Swedbank“ prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo
kategorija 7.2; 7.6]
Administracinėje byloje Nr. A858-1626/2014 teisėjų kolegija pateikė teisės iš Konkurencijos
tarybos gauti informaciją, susijusią su koncentracijos vertinimu, išaiškinimą. Šioje byloje teisėjų kolegija
suformulavo nuostatą, jog baigus nagrinėti bylą dėl įmonių koncentracijos ir priėmus galutinį sprendimą
nėra pagrindo neleisti subjektui susipažinti su koncentracijos nagrinėjimo bylos medžiaga, išskyrus
informaciją, kuri yra kitų ūkio subjektų komercinė paslaptis. Šio ginčo kontekste teisėjų kolegija taip pat
pabrėžė, jog Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies nuostatos taip pat turėtų būti aiškinamos ir
taikomos atsižvelgiant į konstitucinį teisės gauti informaciją statusą ir atsakingo valdymo principą, t. y.
turėtų būti vertinama, kokių teisėtų visuomeninių tikslų siekiama tokiu įstatyme nustatytu reguliavimu,
šiuos tikslus turėtų būti siekiama užtikrinti, ieškant pusiausvyros tarp individo teisės gauti informaciją ir
teisėto visuomeninio tikslo. Šiuo aspektu dėmesys taip pat atkreiptas į tai, kad pagal Konkurencijos
tarybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 45 patvirtintos Pranešimo apie koncentraciją pateikimo,
nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarkos 56.1 punktą, pranešimą apie koncentraciją
pateikę asmenys bei kiti suinteresuoti asmenys, kurie dėl numatomos įvykdyti koncentracijos yra pateikę
raštiškus prieštaravimus turi taip pat ir teisę susipažinti su koncentracijos nagrinėjimo bylos medžiaga,
išskyrus informaciją, kuri yra kitų ūkio subjektų komercinė paslaptis. Teisėjų kolegijos vertinimu,
atsižvelgiant į tai, kad tyrimo eigoje pranešimą apie koncentraciją pateikęs subjektas turi teisę susipažinti
su koncentracijos nagrinėjimo medžiaga, baigus nagrinėti tokią bylą ir priėmus galutinį sprendimą teisinį
reguliavimą nėra pagrindo aiškinti kaip siaurinantį minėto subjekto teisę gauti informaciją.
[2014 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1626/2014. AB „City service“
prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.4]
4. Bylos dėl žemės teisinių santykių
Žemės teisiniai santykiai yra ypač kompleksiški. Teisme nagrinėti ginčai dažnai itin plataus spektro
– nuo ikiteisminės tvarkos taikymo iki registro duomenų keitimo. Žemės teisiniams santykiams būdingas
sudėtingas teisinis reguliavimas. Be to, bylos žemės teisinių santykių srityje pasižymi didelė faktinių
aplinkybių svarba bylose ir sunkumais jas tinkamai nustatant (neaiškios faktinės žemės sklypų ribos ar
pan.). Neretai teisiniai santykiai yra reguliuojami skirtingoms teisės sritims priklausančių teisės aktų
(pavyzdžiui, Civilinio kodekso, Žemės reformos įstatymo, Žemės įstatymo, Nekilnojamojo turto registro
įstatymo ir kt.).
Šiais metais teismas sprendė daug bylų, kuriose esant sudėtingam žemės valdymo,
administravimo reguliavimui reikėjo ieškoti pusiausvyros tarp privataus ir viešojo interesų, teisėtų
lūkesčių apsaugos ir teisinio reguliavimo stabilumo.
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Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-819/2014 ginčas kilo dėl to, jog atsakovas
Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius atsisakė išduoti pareiškėjui leidimą laikinai naudotis prieš
tai kelerius metus jo naudota ir su kitais jo naudojamais žemės sklypais besiribojančia valstybine žeme.
Teismas vertino, jog pareiškėjui ginčo žemės sklypai nesuteikti laikinai naudotis nepagrįstai, remiantis
išimtinai formaliais kriterijais, neatsižvelgiant į ginčo teisinių santykių esmę, aukštesnės galios teisės
aktuose įtvirtintas principines žemės ūkio paskirties žemės naudojimo nuostatas, bendruosius teisės
principus. Teismas akcentavo būtinybę taikyti teisės normas ne mechaniškai, bet užtikrinti, kad jų
taikymas atitiktų bendruosius teisės ir viešojo administravimo principus, taip pat ir aukštesnės galios
teisės aktus. Todėl teismas konstatavo, jog pareiškėjo prašymas buvo netenkintas nepagrįstai.
[2014 m. balandžio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-819/2014. D. Š. prieš
Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 4.2.]
Kitoje administracinėje byloje Nr. A492-1711/2014 ginčo dalyką sudarė pareiškėjo teisė ir teisėti
lūkesčiai įsigyti iš valstybės nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės sklypus Lietuvos Respublikos
žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytomis sąlygomis, numatančiomis, kad
šia eile parduodami žemės ūkio paskirties žemės sklypai jauniesiems ūkininkams iki 40 metų, Lietuvos
Respublikos ūkininko įstatymo nustatyta tvarka įregistravusiems ūkininko ūkį ir naudojusiems ne
mažesnį kaip 1 ha žemės sklypą žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip metus.
Byloje ginčytas Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
(toliau – NŽT) direktoriaus sprendimo punktas, kuriuo NŽT Švenčionių skyriaus vedėjas įpareigotas
patikslinti Piliečių, pageidaujančių pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypus Šventos kadastro vietovėje,
Švenčionių seniūnijoje, Švenčionių rajone, sąrašą ir išbraukti pareiškėją iš pretendentų, kuriems žemės
sklypai projektuojami pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nurodytą 14 eiliškumo grupę.
Remiantis atsakovo NŽT argumentais, pareiškėjas žemės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu
turi atitikti jaunajam ūkininkui keliamą amžiaus reikalavimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą,
kuriuo tenkintas pareiškėjo skundas, nepakeistą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pirmosios instancijos
teismas, pasisakydamas dėl pareiškėjo teisėtų lūkesčių sudaryti žemės sklypų pirkimo–pardavimo
sutartis Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatyta eile, pagrįstai vertino tris
pagrindinius aspektus, nulėmusius tokių lūkesčių susiformavimą ir jų apsaugą: tai teisės nuostatos, kurių
pagrindu susiformuoja teisėti lūkesčiai, subjektų elgesys, kuris patvirtina siekius įgyti tam tikras
materialiąsias teises, bei atitinkami kompetentingų subjektų sprendimai ir/ar veiksmai (administraciniai
aktai).
Pirmąja, esmine teisėtų lūkesčių atsiradimo sąlyga buvo pripažintas konkrečių pozityviosios teisės
nuostatų egzistavimas, kurių pagrindu asmuo gali įgyti konkrečias materialiąsias teises. Šiuo aspektu
teisėjų kolegija patvirtino, kad pirmosios instancijos teismas įvertino aktualias Žemės ūkio paskirties
žemės įsigijimo laikinojo įstatymo, Žemės reformos įstatymo nuostatas, taip pat įstatymų
įgyvendinamuosius teisės aktus. Kita reikšminga sąlyga – paties pareiškėjo veiksmai, kuriais jis patvirtina
siekį įgyti materialiąsias teises įstatyme numatytu būdu. Nagrinėtoje byloje pareiškėjo siekį įgyti žemės
sklypus įstatymo nustatyta tvarka Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 14 punkte numatyta
eile patvirtino jo ūkininko ūkio įregistravimas 2008 m. birželio 3 d., Žemės ūkio paskirties žemės sklypo
panaudos sutartis, 2008 m. birželio 6 d. prašymas parduoti lengvatinėmis sąlygomis 300 ha žemės ūkio
paskirties žemės. Vėlesnius veiksmus pareiškėjas turėjo realią galimybę atlikti tik po to, kai
kompetentingas viešojo administravimo subjektas priėmė sprendimus, susijusius su konkretaus
žemėtvarkos projekto rengimu, t. y. NŽT Švenčionių skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 19 d. įsakymu su
priedais buvo patvirtinta teritorija žemės reformos žemėtvarkos projektui rengti Švenčionių rajono
Švenčionių seniūnijos Šventos kadastro vietovėje. Teisėjų kolegija sprendė, kad šis administracinis
sprendimas laikytinas paskiausiuoju būtinu veiksniu susiformuojant pareiškėjo teisėtiems lūkesčiams
įgyvendinti savo materialiąją teisę – įsigyti iš valstybės žemės ūkio paskirties žemę įstatyme nustatytomis
sąlygomis ir tvarka, nuo šio momento pareiškėjas įgyja teisėtus lūkesčius sudaryti žemės ūkio paskirties
žemės pirkimo–pardavimo sutartį tomis sąlygomis, kurias šiuo momentu atitinka.
Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad NŽT
aiškinimas, jog būtent žemės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu asmuo turi atitikti jaunojo
ūkininko amžiaus reikalavimą, paneigtų asmens teisėtus lūkesčius, sukurtų neapibrėžtas situacijas, kai
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išnyksta teisinis tikrumas dėl įstatymuose įtvirtintų materialiųjų teisių įgijimo, apskritai paneigtų tokias
teises, nes aplinkybės, susijusios su žemės reformos projektų įgyvendinimo trukme, didžiąja dalimi yra
nepriklausančios nuo asmens valios.
[2014 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1711/2014. Ž. V. prieš
Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 4.5]
Pažymėtina, kad administraciniuose teismuose daugėja bylų dėl kadastrinių matavimų derinimo ir
tvirtinimo. Antai administracinėje byloje Nr. A858-1267/2014 Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas nagrinėjo ginčą dėl kadastro duomenų patikslinimo atlikus kadastrinius matavimus. Teismas
analizavo, ar pagrįstai, ženklinant žemės sklypo ribas, nedalyvavo sodininkų bendrijos, kurios
generaliniame plane nurodytas šalia esantis bendro naudojimo kelias, atstovai. Įvertinusi Sodininkų
bendrijų įstatymo tikslą, sodininkų bendrijų statusą, kiek tai susiję su bendro naudojimo objektais,
teisėjų kolegija padarė išvadą, jog ženklinant gretimo žemės sklypo, esančio šalia bendro naudojimo
kelio, nurodyto ir sodininkų bendrijos generaliniame plane, ribas, turėjo dalyvauti ir sodininkų bendrijos
atstovai. Darant priešingą išvadą būtų paneigiami sodininkų bendrijos, kaip kelio naudotojos, interesai
dėl jos bendro naudojimo objekto apsaugos, jo statuso, dėl galimo jo išsaugojimo.
[2014 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1267/2014. Sodininkų bendrija
„Šermukšnėlė“ prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir valstybės įmonės Registrų
centras Vilniaus filialą. Procesinio sprendimo kategorija 4.5; 12.3.1.]
5. Bylos dėl teritorijų planavimo ir statybos teisinių santykių
Apžvelgiant 2014 metais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtas bylas dėl teritorijų
planavimo ir statybos klausimų, matyti, kad nors visuomeniniai santykiai, iš kurių kyla atitinkami ginčai,
iš esmės nėra pasikeitę, tačiau per pastaruosius keletą metų reikšmingai pakitęs teisinis
reglamentavimas pareikalavo suformuoti ir pateikti naujas teisės aiškinimo bei taikymo taisykles, taip
toliau plėtojant administracinių teismų praktiką aptariamo pobūdžio bylose.
Iš teritorijų planavimo ir statybos kylantys visuomeniniai santykiai yra kompleksiniai, apimantys
įvairius klausimus. Tačiau, kaip ir kiekvienais metais, 2014-aisiais didelę dalį klausimų šios kategorijos
bylose sudarė ginčai, susiję su bendraturčių, gretimo sklypo savininkų (naudotojų) bei suinteresuotos
visuomenės teisėmis. Nagrinėjant tokio pobūdžio bylas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui
ne kartą teko paneigti planavimo organizatoriaus ar statytojo teises siekiančių įgyvendinti asmenų
galimybę atlikti teritorijų planavimo veiksmus ar vykdyti statybos darbus. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. A822-208/2014 buvo pasisakyta dėl reikalavimų bendraturčių sutikimo rekonstruoti statinį
turiniui. Šioje byloje ginčas kilo dėl 2012 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Urbanistinės plėtros departamento direktoriaus patvirtintuose Specialiuosiuose
architektūros reikalavimuose nurodyto reikalavimo projektą derinti su pastato bendrasavininkiais
teisėtumo ir pagrįstumo. Iš tiesų Statybos įstatymo 23 straipsnio 8 dalies 5 punkte nustatyta, jog vienas
iš leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiamų dokumentų yra statinio bendraturčių sutikimas. Šiuo
aspektu pareiškėjai tvirtino, jog 2005 m. balandžio 29 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi
patvirtinta taikos sutartis buvo tinkamas projekto suderinimas su pastato bendraturčiais. Nustatyta, kad
šia taikos sutartimi buvo, be kita ko, numatyta, kad bendraturčiai neprieštarauja, kad N. Z. ginčo žemės
sklypo dalyje statytų sandėliuką ir garažą, kurie būtų sublokuoti su namo priestatu, o N. Z.
neprieštarauja, kad S. Š. ir D. Š. bei A. P. ir V. P. statytų namo priestatus, sublokuotus su namu ir kitus
statinius jų naudojamoje žemės sklypo dalyje, be to, S. Š., D. Š., A. P., V. P. ir N. Z. neprieštarauja dėl jų
atliekamų butų rekonstrukcijos darbų. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pastebėjo, kad bendrosios dalinės
nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (Civilinio
kodekso 4.75 str. 1 d.). Kito bendraturčio sutikimo nedavimas reiškia bendraturčių nesutarimo dėl
bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto valdymo atsiradimą. Kai bendraturtis siekia įgyvendinti
savo kaip galimo statytojo teisę, kiti bendraturčiai galėtų ginčyti ne teisę kaip tokią, bet tik jos
įgyvendinimo būdą ir sąlygas. Tačiau tam, kad kiti bendraturčiai apskritai galėtų pareikšti savo poziciją
dėl statybos darbus (rekonstrukciją) inicijuojančio bendraturčio būsimų veiksmų poveikio jų teisėms,
statytojas jiems turi savo siekius atskleisti. Pagal įstatymą reikalingas pateikti bendraturčių sutikimas
reiškia ne abstraktų, o konkretizuotą bendraturčių sutikimą, t. y. sutikimas duodamas ne bendrai teisei į
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statybą įgyvendinti, bet konkretiems statybos darbams atlikti. Statybos įstatymo 20 straipsnio dalies 1
punkte numatyta, jog statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais,
žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų (jeigu juos atlikti privaloma) dokumentais, kultūros
paveldo vertybės tyrimų medžiaga, galiojančiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis ir savivaldybės
administracijos nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimais, kurie neprieštarauja šios dalies 2 ir
3 punktuose nurodytiems reikalavimams. Taigi, kaip pabrėžė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija, specialieji architektūros reikalavimai yra aktualūs tam, kad būtų tinkamai parengtas
statinio projektas, o pateikus tokį tinkamai parengtą projektą kartu su kitais dokumentais, būtų išduotas
statybą leidžiantis dokumentas. Atsižvelgusi į tai, kad siekiant gauti leidimą rekonstruoti statinį, be kita
ko, turi būti pateikiamas rekonstravimo projektas (Statybos įstatymo 23 str. 8 d. 2 p.), teisėjų kolegija
darė išvadą, jog statinio bendraturčių sutikimas, kuris taip pat turi būti pateikiamas, yra sietinas būtent
su tokiame projekte nustatytais darbais. Vertinant, ar yra tinkamas bendraturčių sutikimas leidžiamiems
darbams, reikėtų vadovautis tuo, ar bendraturčiai apskritai yra davę sutikimą ir su kuriais konkrečiai
darbais bendraturčiai yra sutikę. Apžvelgiamu atveju minėta 2005 m. balandžio 18 d. taikos sutartimi iš
esmės buvo įtvirtinta, jog N. Z. neprieštarauja, jog S. Š. ir D. Š. bei A. P. ir V. P. statytų namo priestatus,
sublokuotus su namu ir kitus statinius jų naudojamoje žemės sklypo dalyje. Tačiau detaliau aplinkybės,
susijusios su konkrečiu planuojamu statyti namo priestatu, nebuvo išskirtos. Todėl teismas darė išvadą,
jog 2005 m. balandžio 18 d. taikos sutartimi nebuvo išreikštas bendraturčių sutikimas dėl konkrečių
planuojamų atlikti statybos darbų
[2014 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-208/2014. DNSB „Dalgvista“ prieš
Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 13.2; 13.6; 38]
Asmenų nuosavybės teisių ribojimo teritorijų planavimo ir statybos kontekste paminėtina ir
administracinė byla Nr. A492-1108/2014. Šioje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija nurodė, kad Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytu draudimu skaidyti privačių miškų
valdas į dalis, jei valda yra arba tampa mažesnė kaip 5 hektarų, siekiama užtikrinti, kad miškuose
neatsirastų labai daug mažų miško sklypų, priklausančių skirtingiems savininkams, nes taip, ypač
atsižvelgiant į tokiais atvejais būtinus nustatyti servitutus, į miškų tvarkymo bei miškų ūkio veiklos
organizavimo techninius reikalavimus (inter alia su miško valdų atribojimu vienos nuo kitos) ir kt., galėtų
būti sudarytos prielaidos pakeisti natūralų kraštovaizdį, atskirus miške esančius objektus, skurdinti, alinti
mišką, natūralią gamtinę aplinką. Apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju pareiškėjai siekė atidalinti iš
7,7592 ha ploto ne miškų ūkio paskirties žemės sklypo, kurio 5.9753 ha ploto sudaro miško žemė, 0,6402
ha ploto dalį, iš kurios 0,55 ha yra miško žemės plotas, ir prijungti ją prie žemės ūkio paskirties žemės
sklypo. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos vertinimu, ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esantis 5.9753 ha
miško žemės plotas būtų išskaidytas ir po tokio išskaidymo susidarytų naujas mažesnis nei 5 ha miško
žemės plotas, ką imperatyviai draudžia Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalis.
[2014 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1108/2014. A. R. ir kt. prieš Lazdijų
rajono savivaldybės administraciją ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos
apsaugos departamentą. Procesinio sprendimo kategorija 14.2; 14.3.1]
Šiame kontekste paminėtina ir administracinė byla Nr. A624-1153/2014, kurioje Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija aiškino Statybos įstatymo 3 straipsnio 1–2 dalyse
įtvirtintas esmines sąlygas, lemiančias teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje. Teisėjų kolegija
pabrėžė, jog minėtose normose nustatyti teisiniai, o kartu ir faktiniai pagrindai, nuo kurių buvimo
prasideda statybos procesas. Vienos iš šių aplinkybių nebuvimas arba daugiau nei vienos iš jų nebuvimas
eliminuoja teisę būti statytoju ir užkerta kelią statybos procesui. Apžvelgiamoje byloje buvo nustatyta,
kad pareiškėjas prašė išduoti statybą leidžiantį dokumentą dėl statinių, esančių žemės sklype, kuris,
vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, nuosavybės teise
nepriklausė pareiškėjui. Pareiškėjas taip pat nenurodė jokio įstatymų nustatyto pagrindo, kuriuo jis
valdytų ir naudotų nurodytą žemės sklypą. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas
neatitiko Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimo, todėl jis nebuvo tinkamas
subjektas statytojo teisei įgyvendinti.
[2014 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A624-1153/2014. UAB „Automobilių
dujos“ prieš Šiaulių miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 13.6]
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Administracinėje byloje Nr. A602-827/2014 ginčas buvo kilęs dėl atsisakymo išduoti planavimo
sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti teisėtumo. Gauti šias sąlygas pareiškėjas siekė
tikslu jam priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype statyti kaimo turizmo sodybą. Ginčui
aktualaus Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 5 dalis nustatė, kad kaimo gyvenamosiose
vietovėse statant ūkininko sodybą ar pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo
turizmo) pastatus, kai vykdoma statyba atitinka Ūkininko ūkio įstatyme nurodytas šių pastatų statybos
sąlygas, vietoj detaliųjų planų rengiami kaimo plėtros žemėtvarkos projektai Žemės įstatymo ir šio
įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka. Ūkininko ūkio įstatymo 11
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nerengiant detaliųjų planų žemės ūkio paskirties žemėje ūkininkas gali
statyti vieną ūkininko sodybą, išskyrus miestams po 1995 m. birželio 1 d. nustatyta tvarka priskirtose
teritorijose. Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad rengti detaliuosius planus
formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bei statinių statybai galima tik
tais atvejais, kai statyba numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose arba
specialiuosiuose saugomų teritorijų, zonų ir ribų arba valstybės saugomų teritorijų tvarkymo planuose,
saugomų paveldo objektų, taip pat gyvenamųjų ar kitų teritorijų išdėstymo planuose. Taigi siekiant
rengti detaliuosius planus gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bei statinių statybai, pirmiausia
reikia nustatyti, ar tokia statyba galima pagal bendrąjį ar specialųjį planą. Pasak teisėjų kolegijos, tas pats
taikytina ir situacijai, kai asmuo siekia pritaikyti Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje numatytą
išimtį ir nerengdamas detaliojo plano rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą. Apžvelgiamoje byloje
buvo aktualu tai, kad 2008 m. birželio 19 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas
Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. Pagal šio plano sprendinius ginčo žemės sklypas
pateko į teritoriją, kurioje gyvenamosios paskirties statinių statyba buvo galima: 1) esamose sodybose,
taip pat prie šių sodybų esančiuose žemės sklypuose, jeigu yra gatvė (privažiavimo kelias) ir elektros
linija – parengus detalųjį planą; 2) kitose vietose – tik parengus specialųjį planą, numatantį užstatytų
teritorijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų išdėstymą, ir šio plano pagrindu parengus detalųjį planą.
Taigi bendrajame plane buvo aiškiai reglamentuota, kada yra galima statyba rekreacinėje teritorijoje –
žemės sklypas turi atitikti vieną iš dviejų aptartų sąlygų. Pareiškėjo žemės sklypas pateko būtent į
rekreacinę teritoriją, tačiau jis neatitiko pirmosios sąlygos, nes ginčo sklype nebuvo sodybos. Sklypas
neatitiko ir antrosios sąlygos, nes nebuvo parengtas specialusis planas, numatantis užstatytų teritorijų ir
inžinerinės infrastruktūros objektų išdėstymą. Be to, iš Molėtų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano buvo matyti, kad jame nustatyti konkretūs atvejai, kada yra leidžiama statyti ūkininkų sodybas
parinktose vietose, vadovaujantis Ūkininko ūkio įstatymo 11 straipsnyje ir Teritorijų planavimo įstatymo
22 straipsnio 5 dalyje nustatytomis sąlygomis. Tačiau tokia galimybė bendrajame plane buvo nustatyta
tik ekstensyvaus žemės ūkio zonoje ir intensyvaus žemės ūkio zonoje. Tuo tarpu ginčo žemės sklypas į
tokią teritoriją nepateko. Atitinkamai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
konstatavo, kad pareiškėjo planuota statyba ginčo žemės sklype pagal Molėtų rajono savivaldybės
teritorijos bendrąjį planą buvo negalima, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė išduoti planavimo sąlygas
kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti.
[2014 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-827/2014. D. L. prieš Molėtų rajono
savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 14.3.1; 14.7]
Apžvelgiamais metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas toliau plėtojo praktiką ir dėl
teritorijų planavimo ir (ar) statybų procesuose dalyvaujančių viešojo administravimo subjektų teisių ir
pareigų, įskaitant ir šių subjektų kompetencijos santykius su kitomis valstybės ir savivaldybių
institucijomis. Pastaruoju aspektu paminėtina administracinė byla Nr. A662-491/2014, kurioje pasisakyta
dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos teisės vietoje savivaldybės tarybos patvirtinti
detalųjį planą. Šioje byloje ginčas buvo kilęs dėl šios inspekcijos sprendimo, kuriuo patvirtintas ginčo
žemės sklypo detalusis planas, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius
savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtino, teisėtumo ir
pagrįstumo. Apžvelgiamoje byloje buvo nustatyta, kad gavusi prašymą tvirtinti detaliojo plano projektą
Vilniaus miesto savivaldybės taryba protokoliniu sprendimu nusprendė daryti pertrauką sprendimo dėl
šio plano tvirtinimo projekto svarstyme bei naujos redakcijos projektą su sumažintu aukštingumu ir
užstatymo intensyvumu bei įvažiavimu iš Smėlio gatvės dar kartą svarstyti Miesto plėtros bei Aplinkos ir
Socialinių reikalų komitetuose. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai nepatvirtinus detaliojo plano ir
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teisės aktų nustatytais terminais nepateikus pareiškėjui motyvuoto atsakymo, pareiškėjas 2012 m. liepos
31 d. kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl detaliojo plano patvirtinimo, kuri
ginčijamu potvarkiu šį prašymą tenkino. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija nurodė, kad Teritorijų
planavimo įstatyme įtvirtintos nuostatos, kurios teisės normos adresatui suponuoja atitinkamą (aktyvų)
elgesio variantą: patvirtinti pateiktą detalųjį planą arba atsisakyti tvirtinti detalųjį planą, tačiau tokiu
atveju planavimo organizatoriui per 20 darbo dienų nuo plano pateikimo dienos privaloma pateikti
motyvuotą atsakymą. Kartu šiose normose reglamentuota išimtis, suteikianti teisę detalųjį planą
patvirtinti Vyriausybės įgaliotai institucijai. Apžvelgiamu atveju pareiškėjo pateiktas detalusis planas
patvirtintas nebuvo, taip pat nebuvo pateiktas motyvuotas atsakymas, kodėl atsisakoma tvirtinti detalųjį
planą. Atitinkamai, sutikusi su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad Vilniaus miesto savivaldybės
taryba privalėjo arba patvirtinti detalųjį planą arba pateikti motyvuotą atsakymą, kodėl detaliojo plano
patvirtinimas negalimas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad
Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pasirinkus pasyvų elgesio modelį ir neatlikus normoje jos
kompetencijai priskirtų veiksmų, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija teisėtai patvirtino
ginčijamą detalųjį planą.
[2014 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-491/2014. R. M. ir kt. prieš
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 14.3.3; 14.5]
Atskirai paminėtina ir administracinė byla Nr. A602-660/2014, kurioje buvo pasisakyta dėl viešojo
administravimo subjekto atsisakymo atlikti veiksmus, kai šių veiksmų jis negali atlikti dėl jo veikloje
naudojamos informacinės sistemos trūkumų. Šioje byloje atsakovas savo poziciją atsisakyti
perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą naujų statytojų vardu, be kita ko, grindė argumentu, kad
tokios galimybės neturi informacinė sistema „Infostatyba“, kuria naudojantis viešojo administravimo
subjektai vykdo savo funkcijas, susijusias su leidimo išdavimu ir perregistravimu, taip pat nurodė, kad dėl
minėtos priežasties negalėtų įvykdyti ir teismo sprendimo, kuris įpareigotų viešojo administravimo
subjektą perregistruoti leidimą kelių asmenų vardu. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas nurodė, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės
institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei
juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (Teismų įstatymo 9
str. 1 d., Administracinių bylų teisenos įstatymo 14 str. 1 d.). Kadangi asmens teisės turi būti ginamos
efektyviai, informacinės sistemos nepakankamos techninės galimybės, kurios tiesiogiai susijusios su
asmens teisių ir pareigų įgyvendinimu, negali būti kliūtis įgyvendinti teisės aktais garantuojamas teises.
Tam tikro mechanizmo nebuvimas negali būti kliūtimi asmeniui įgyvendinti savo teises. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad priešingu atveju, kai toks atsisakymas atlikti veiksmus dėl administracinio pobūdžio
priežasčių tiesiogiai trukdytų įgyvendinti teises ir pareigas, viešojo administravimo subjektų asmenims
garantuojamų teisių neužtikrinimas tokiu pagrindu būtų nepateisinamas.
[2014 m. gegužės 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-660/2014. K. J. prieš Kauno
miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 13.6]
6. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių
Socialinė apsauga – tai įvairių priemonių sistema, skirta užtikrinti, jog dėl įstatyme numatytų
atvejų praradę pajamas, turintys papildomų išlaidų arba negalintys pakankamai aprūpinti savęs arba
savo šeimos asmenys gautų jiems būtiną paramą. Lietuva yra socialiai orientuota valstybė, kurioje
socialinis aprūpinimas pripažįstamas konstitucine vertybe. Taigi Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, efektyviai gindamas žmogaus teises sveikatos ir socialinės apsaugos srityje, prisideda prie
socialinės apsaugos standartų plėtojimo ir realaus socialinių žmogaus teisių užtikrinimo.
2014 metai apžvelgiamoje srityje išsiskyrė itin dideliu kiekiu bylų, kuriose ginčai kilo dėl pareigūnų
ir karių valstybinių pensijų, taip pat dėl valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų, sumažintų
pritaikius Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis
įstatymas) nuostatas, kurios Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu buvo pripažintos
prieštaravusiomis Konstitucijai.
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Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 buvo nagrinėjamas ginčas dėl pareiškėjai
neišmokėtos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos (toliau – senatvės pensija) bei
nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos (toliau – nukentėjusiųjų asmenų pensija) dalies,
susidariusios minėtas pensijas perskaičiavus pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį bei 5 straipsnio 1
dalį. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino, kad Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1
dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos
paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų
draudimo įmokos, taip pat 8 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas sumažintų senatvės pensijų
mokėjimas šioje dalyje nurodytiems asmenims, prieštaravo Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai
„Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“.
Spręsdamas nurodytą ginčą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl teisės
kreiptis į teismą dėl valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos ir nukentėjusiųjų asmenų
valstybinės pensijos nepriemokos realizavimo tvarkos. Šiuo aspektu buvo pažymėta, kad ginčams dėl
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo (toliau – ir Fondo valdyba, VSDFV) įstaigų
sprendimų pensijų (taip pat ir nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų) skyrimo ir mokėjimo
klausimais įstatyme yra expressis verbis nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo
tvarka. Vertindama įstatymuose nustatytus procesinius (procedūrinius) reikalavimus, kurių būtina
laikytis, siekiant tinkamai pasinaudoti teise kreiptis į teismą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimo įstaigų sprendimų pensijų klausimais, reikšmingas yra termino, per kurį asmuo gali
inicijuoti ginčo nagrinėjimą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje, pradžios
momento aiškinimas. Išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad termino kreiptis su skundu į Fondo valdybą,
kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją, pradžia įstatymuose apibrėžta kaip diena,
kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą. Kadangi dėl asmenims sumažintos
pensijos mokėjimo atskiri administraciniai sprendimai priimti nebuvo, o sumažintos pensijos faktiškai
mokėtos kiekvieną mėnesį, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas, išplėstinė teisėjų kolegija
sprendė, kad reikšminga aplinkybė, su kuria sietinas momentas, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti
apie galbūt pažeistas savo teises bei interesus, yra pirmosios sumažintos pensijos išmokėjimo diena.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. kito teisinis reguliavimas
dėl sprendimų pensijų klausimais apskundimo Fondo valdybai termino – vietoj iki tol buvusio 3 metų
termino nustatytas 6 mėnesių terminas. Pareiškėja ginčą ikiteismine tvarka inicijavo po 2013 m. sausio 1
d. Taigi dar nepasibaigus anksčiau galiojusio teisinio reguliavimo nustatytam ilgesniam skundo padavimo
terminui, įsigaliojo naujas teisinis reguliavimas, nustatantis iš esmės trumpesnį skundo padavimo
terminą (nenustačius jokių pereinamojo laikotarpio nuostatų). Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta, kad
nagrinėtu konkrečiu atveju naujai nustatyto teisinio reguliavimo taikymas nebūtų suderinamas su
Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje garantuojama asmens teise į teisminę gynybą, konstituciniu teisinės
valstybės principu. Šiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija nusprendė taikyti iki 2013 m. sausio 1
d. galiojusį Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnyje (2005 m. gegužės 19 d.
įstatymo Nr. X-209 redakcija) nustatytą 3 metų terminą skundui Fondo valdybai paduoti. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, pažymėjo, jog minėti terminai nustato laiko tarpą, per
kurį asmuo, manydamas, kad jo teisės ar interesai pažeisti, gali kreiptis į atitinkamą išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją, t. y. inicijuoti ginčo nagrinėjimą ikiteismine ginčų nagrinėjimo
tvarka. Taigi savo teisine prigimtimi – tai procedūrinis terminas, nustatytas tam tikram veiksmui atlikti
neteisminėje institucijoje.
Byloje taip pat buvo vertintos faktinės aplinkybės, susijusios su tuo, kad pareiškėja su skundu,
kuriame, be kita ko, prašė išmokėti jai dėl Laikinojo įstatymo taikymo negautą pensijų dalį, pirmiausia
kreipėsi į Fondo valdybos teritorinį skyrių. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad jau šiuo prašymu
pareiškėja išreiškė nesutikimą su atitinkamais teritorinio skyriaus veiksmais, t. y. siekė inicijuoti ginčą dėl
teritorinio skyriaus sprendimų (veiksmų), nors ir veikė netinkamai, skundą paduodama ne įgaliotam
ginčą nagrinėti subjektui. Kita vertus, Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalis nustato, kad
jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą
dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo
administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Iš esmės
analogiška nuostata įtvirtinta ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtintų Asmenų prašymų
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nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių
32 punkte. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, jog pareiškėjos prašymą gavęs Fondo valdybos teritorinis
skyrius, vadovaudamasis inter alia gero administravimo principu, iš jo kylančiais reikalavimais veikti
atidžiai ir rūpestingai, įstatymuose esant aiškiai nustatytam teisiniam reguliavimui dėl Valstybinio
socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų kompetencijos, turėjo imtis veiksmų ir prašymą
nurodytoje dalyje – dėl pensijų dalies išmokėjimo – perduoti ginčus dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių
sprendimų nagrinėti įgaliotai institucijai, t. y. Fondo vadybai. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų
kolegija sprendė, kad būtent skundo teritoriniam skyriui padavimas laikytinas pareiškėjos kreipimusi į
Fondo valdybą kaip į ginčų nagrinėjimo ikiteismine tvarka instituciją. Pagal byloje nustatytas faktines
aplinkybes buvo pripažinta, kad pareiškėja praleido terminą skundui Fondo valdybai paduoti dalyje dėl
sprendimo (veiksmų) senatvės pensijos klausimu. Tačiau įvertinusi, kad Fondo valdyba, nors pripažino
pareiškėją praleidus nurodytą terminą, vis dėlto pasisakė (išreiškė savo poziciją) ir dėl pareiškėjos iškelto
ginčo iš esmės, išplėstinė teisėjų kolegija darė išvadą, kad Fondo valdyba iš esmės išnagrinėjo
pareiškėjos skundą išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Todėl konstatuota, kad nagrinėjamu
atveju ikiteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra baigta, dėl ko kliūčių nagrinėti ginčą teisme nėra.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog pareiškėjai tinkamai – laikantis įstatymo nustatytos
tvarkos ir terminų – realizavus savo teisę kreiptis į teismą, iš Konstitucijos, inter alia jos 30 straipsnio 1
dalies kylantys imperatyvai teismui ginti asmens teises realiai ir veiksmingai suponuoja pareiškėjos teisę
reikalauti teisme pašalinti jos teisių pažeidimą, nulemtą Konstitucijai prieštaraujančio teisinio
reguliavimo taikymo, perskaičiuojant ir išmokant jai paskirtas senatvės pensiją bei nukentėjusiųjų
asmenų pensiją. Pažeistas pareiškėjos teises teismas privalo ginti, kadangi priešingu atveju būtų
pažeistos Konstitucijos 52 straipsnio nuostatos, garantuojančios asmens teisę į pensinį aprūpinimą, taip
pat iš Konstitucijos 23 straipsnio kylantys nuosavybės teisės apsaugos imperatyvai, o pati asmens teisė į
teisminę gynybą būtų fiktyvi – asmuo, laikydamasis įstatymais nustatytų reikalavimų kreipęsis į teismą
dėl iš Konstitucijos kylančių teisių gynimo, realiai šių savo teisių apginti negalėtų. Tai lemtų, kad teisinis
reguliavimas, Konstitucinio Teismo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ir toliau būtų realiai
taikomas, kas nesuderinama su Konstitucijos 110 straipsniu ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 4
straipsnio 1 dalimi, draudžiančiais teismui (teisėjui) taikyti įstatymą, kuris prieštarauja Konstitucijai.
Siekiant užtikrinti realią ir veiksmingą asmens pažeistų teisių gynybą, pareiškėjai kilusios pasekmės dėl
prieštaraujančių Konstitucijai Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5
straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies taikymo, perskaičiuojant jos senatvės bei nukentėjusiųjų
asmenų pensijas, turi būti visiškai pašalintos, t. y. turi būti priteista visa pensijų nepriemoka, susidariusi
dėl antikonstitucinių Laikinojo įstatymo nuostatų taikymo.
[2014 m. balandžio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A143816/2014. B. D. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių. Procesinio
sprendimo kategorija 6.3.1; 6.6.1]
Administracinėje byloje Nr. A552-854/2014 ginčas kilo dėl pareiškėjai neišmokėtos motinystės
(tėvystės) pašalpos dalies, susidariusios dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo
įstatymo 9 ir 10 straipsnio nuostatų taikymo. Byloje iš esmės išsiskyrė šalių pozicijos dėl pareiškėjos
teisės į motinystės (tėvystės) pašalpą įgijimo momento, kadangi šis momentas buvo reikšmingas
sprendžiant, ar pareiškėjos motinystės (tėvystės) pašalpa buvo perskaičiuota vadovaujantis Laikinojo
įstatymo nuostatomis, Konstitucinio Teismo pripažintomis prieštaraujančiomis Konstitucijai. Pareiškėja
nesutiko, kad teisę į minėtą pašalpą ji įgijo 2010 m. sausio 18 d. (t. y. jau po Laikinojo įstatymo
įsigaliojimo, kas lemtų išvadą, jog perskaičiuojant pareiškėjai motinystės (tėvystės) pašalpą, taikytos
nuostatos, neprieštaravusios Konstitucijai), kadangi, jos manymu, teisė į pašalpą įgyta vaiko gimimo
dieną – 2009 m. lapkričio 24 d.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 19 straipsnio
1 dalį (redakcija, galiojusi motinystės (tėvystės) pašalpos pareiškėjai skyrimo metu), teisę gauti
motinystės (tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių) ar globėjas, apdraustas ligos ir motinystės
socialiniu draudimu, įstatymų nustatyta tvarka išleistas vaiko priežiūros atostogų ir turintis įstatymu
nustatytą ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Pagal šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalį motinystės
(tėvystės) pašalpa turintiems teisę ją gauti apdraustiesiems asmenims skiriama nuo vaiko gimimo
dienos, tik jeigu motina negavo motinystės pašalpos už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį.
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Kadangi pareiškėjai už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį buvo skirta motinystės pašalpa, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas padarė išvadą, kad pareiškėja teisę į motinystės (tėvystės) pašalpą
įgijo nuo 2010 m. sausio 18 d., t. y. nuo vaiko priežiūros atostogų pradžios. Taigi teisę į motinystės
(tėvystės) pašalpą pareiškėja įgijo jau po Laikinojo įstatymo įsigaliojimo, vadinasi, pareiškėjos motinystės
(tėvystės) pašalpa buvo perskaičiuota vadovaujantis nuostatomis, kurios nebuvo pripažintos
prieštaraujančiomis Konstitucijai.
[2014 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-854/2014. S. S. prieš Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių. Procesinio sprendimo kategorija 6.4.2]
Tam tikri Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pareigos veikti remiantis,
be kita ko, gero administravimo principu aspektai buvo paliesti ir kitose administracinėse bylose
sveikatos ir socialinės apsaugos srityse.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A756-997/2014 Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos teritorinis skyrius atsisakė pareiškėjui skirti ligos pašalpą, šį sprendimą motyvuodamas inter
alia tuo, kad Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio
draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenimis, jis neturi reikiamo (minimalaus) ligos
ir motinystės socialinio draudimo stažo šiai išmokai gauti.
Išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, jog duomenų, inter alia apie ligos ir motinystės
socialinio draudimo stažą, įrašymas į Registrą nėra ta prielaida, kuri suponuoja asmens teisės į
atitinkamas socialinio draudimo išmokas atsiradimą. Priešingai, ginčo teisiniams santykiams taikytinos
Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos, nustatančios bendrąsias
teisės gauti ligos pašalpą atsiradimo prielaidas, jas (prielaidas) sieja ne su Registre esančiais įrašais, bet
su konkrečiomis įstatymų leidėjo nustatytomis objektyviomis aplinkybėmis. Tais atvejais, kai valstybiniu
socialiniu draudimu apdraustas asmuo (išmokos gavėjas) įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nustatyta
tvarka bei terminais kreipiasi dėl atitinkamos socialinio draudimo išmokos skyrimo, o iš šio asmens
pateiktų ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančios įstaigos turimų duomenų
galima daryti objektyviai pagrįstą prielaidą, jog draudėjas galimai nevykdo ar netinkamai vykdo savo
pareigas, turinčias esminę reikšmę pripažįstant apdraustojo asmens (išmokos gavėjo) teisę į šią išmoką ir
(ar) nustatant šios teisės apimtį (pvz., socialinio draudimo išmokos dydį), minėtos įstaigos, prieš
priimdamos sprendimą dėl prašymo skirti socialinio draudimo išmoką, privalo atlikti jų kompetencijai
priskirtus veiksmus, būtinus užtikrinti teisingą socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą
apdraustiesiems asmenims (išmokų gavėjams). Atitinkamai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 10
straipsnio 3 dalis, nustatanti, jog visos socialinio draudimo išmokos skaičiuojamos pagal duomenis,
turimus Registre, negali būti aiškinama kaip reiškianti, kad priimdama sprendimą dėl socialinio draudimo
išmokos skyrimo ar neskyrimo gavėjui, Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojanti įstaiga
privalo formaliai vadovautis šio Registro duomenimis, nors egzistuoja objektyviai pagrįsta abejonė šių
duomenų teisingumu, tikslumu ir (ar) išsamumu, inter alia dėl to, kad draudėjas galimai nevykdo ar
netinkamai vykdo savo pareigas. Nustačiusi, jog Registro duomenys yra neteisingi, kompetentinga
Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojanti įstaiga sprendimą dėl socialinio draudimo
išmokos skyrimo privalo priimti įvertinusi visus turimus (surinktus) objektyvius duomenis, patvirtinančius
ar paneigiančius gavėjo teisę į atitinkamas socialinio draudimo išmokas. Tais atvejais, kai objektyvūs
duomenys patvirtina, kad asmuo (apdraustasis asmuo, išmokos gavėjas) tenkina įstatyme nustatytas
privalomas sąlygas valstybinio socialinio draudimo išmokai gauti, ši teisė negali būti paneigta vien
formaliai remiantis Registro duomenimis.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad kai draudėjas nepateikia reikiamų pažymų ar kitų
dokumentų, būtinų asmens teisei į valstybinio socialinio draudimo išmokas tinkamai realizuoti, gavęs
apdraustojo asmens (išmokos gavėjo) prašymą skirti socialinio draudimo išmoką, viešojo administravimo
subjektas privalo ne formaliai atsisakyti tenkinti tokį prašymą, bet kreiptis į draudėją dėl atitinkamų
pažymų ir dokumentų gavimo (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 str. 2 d. 1 p.), o jam
atsisakius tokius duomenis pateikti – visų įstatymuose ir juose lydinčiuose teisės aktuose numatytų
veiksmų, būtinų užtikrinti teisingą socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams
(Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 30 str. 1 d.).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat nurodė, jog iš Ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies loginės ir lingvistinės konstrukcijos akivaizdu, kad nustatant
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(apskaičiuojant) ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartį, visiškai nereikšminga faktinė aplinkybė, jog valstybinio socialinio draudimo įmokos aptariamam
socialiniam draudimui į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą nebuvo sumokėtos. Įstatymų
leidėjas expressis verbis nurodė, kad į aptariamą stažą įtraukiami ne tik laikotarpiai, per kuriuos minėtos
draudimo įmokos buvo mokamos, bet ir laikotarpiai, kai šios įmokos „turėjo būti mokamos“.
[2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A756997/2014. V. K. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių ir Lietuvos valstybę,
atstovaujamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus. Procesinio sprendimo
kategorija 6.4.1; 15.2.3.2. Taip pat žr. 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį
administracinėje byloje Nr. A502-998/2014. V. K. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą ir
Lietuvos valstybę, atstovaujamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus.
Procesinio sprendimo kategorija 6.4.1; 15.2.3.2]
Administracinėje byloje Nr. A143-1486/2014 pareiškėjas ginčijo Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Kauno skyriaus 2010 metais priimtą sprendimą, kuriuo buvo perskaičiuota 2006 metais
sprendimu iki gyvos galvos paskirta pensija, pritaikius mažesnį draudžiamųjų pajamų koeficientą, dėl ko
pensija sumažėjo. Minėtas koeficientas buvo sumažintas atsakovui iš naujo įvertinus ir pripažinus
netinkamomis įrodinėti pareiškėjo draudžiamųjų pajamų dydį su pareiškėjo prašymu skirti pensiją 2006
m. pateiktas kitos valstybės institucijos ir įmonės išduotas pažymas, nes jos Hagos konvencijos dėl
užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo nustatyta tvarka nebuvo patvirtintos
pažyma (Apostille), t. y. nebuvo legalizuotos (kitų šių pažymų netinkamumo priežasčių atsakovas
nenurodė ir neįrodinėjo).
Teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, jog skundžiamame sprendime pateikta tik bendra nuoroda į
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir
mokėjimo nuostatus (toliau – Nuostatai), tačiau nenurodyta, kokiomis šių teisės aktų nuostatomis
vadovaujamasi, priimant administracinį sprendimą, taip pat nenurodyti jokie motyvai, pagrindžiantys
pareiškėjui anksčiau paskirtos pensijos sumažinimo pagrįstumą ir neteisėtumą. Dėl šių aplinkybių teisėjų
kolegija pripažino sprendimo ydingumą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, nustatančio
reikalavimus individualiam administraciniam aktui, prasme. Kita vertus, pažymėta, jog atsakovo
sprendimų priėmimo metu galiojusios redakcijos Nuostatai nenumatė būtinumo tvirtinti tam tikrus
dokumentus pažyma (Apostille). Pasisakydama dėl ginčo pažymų legalizavimo būdų, nustatytų atsakovui
priimant 2006 metų sprendimą dėl pensijos skyrimo, teisėjų kolegija pažymėjo, jog pagal tuo metu
galiojusios užsienio reikalų ministro patvirtintos Konsulinio dokumentų legalizavimo instrukcijos
(netekusios galios 2006 m. lapkričio 17 d.) 6 punktą, užsienio valstybėse išduotų dokumentų
legalizavimas buvo įmanomas ir be pažymos (Apostille), t. y. būtinumas legalizuoti užsienio valstybėse
išduotus dokumentus nebuvo absoliutus. Atsakovas, priimdamas ginčo pažymas, klausimo dėl jų
legalizavimo nekėlė (pensijos paskyrimo metu šios pažymos nesukėlė abejonių jose nurodytų duomenų
patikimumo bei pažymų tinkamumo prasme), nors, vadovaudamasis jam privalomu gero administravimo
principu, galėjo (turėjo) paaiškinti pareiškėjui apie alternatyvias (minėtoje instrukcijoje nurodytas)
galimybes legalizuoti jas. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovo sprendimą nuspręsta panaikinti.
[2014 m. spalio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A143-1486/2014. R. A. prieš
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių. Procesinio sprendimo kategorija 6.4.1]
Kaip ir ankstesniais metais, apžvelgiamu laikotarpiu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
savo praktikoje nuosekliai akcentavo, kad teisės aktai nustato ir atitinkamas pareigas ir apdraustiesiems
socialiniu draudimu asmenims.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-78/2014 pareiškėja kreipėsi į teismą, siekdama, kad jai
būtų išmokėtos ligos pašalpos pagal priimtus 3 atsakovo VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimus. Byloje
buvo nustatyta, kad šias ligos pašalpas atsakovas išmokėjo, pervesdamas į pareiškėjos prašymuose dėl
ligos pašalpos skyrimo nurodytą klaidingą sąskaitą, t. y. ligos pašalpa buvo pervesta ne į pareiškėjos, o į
kito asmens asmeninę sąskaitą.
Teisėjų kolegija nurodė, kad ligos pašalpų mokėjimo tvarką reglamentuojančių Vyriausybės 2001
m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 55
punktas nustatė, kad ligos pašalpai gauti turi būti pateiktas, be kita ko, prašymas ir nedarbingumo
pažymėjimas. Nuostatų 61 punktas nustatė, kad ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės,
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motinystės (tėvystės) pašalpos pervedamos į pašalpos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos
Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo su
visais reikiamais dokumentais ir / ar duomenimis gavimo teritoriniame skyriuje dienos. Teisėjų kolegija
minėtą Nuostatų 61 punkto formuluotę „pervedamos į pašalpos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą“
aiškino kaip reiškiančią asmens, kuris turi teisę į atitinkamos rūšies pašalpą, valią nurodyti Fondo
valdybos teritoriniam skyriui, į kokią būtent jo asmeninę sąskaitą prašo pervesti pašalpą, ir nei Nuostatai,
nei kiti teisės aktai nenumato teritorinio skyriaus, priimančio asmens prašymą skirti ligos pašalpą,
pareigų, susijusių su prašyme skirti pašalpą nurodytos asmeninės sąskaitos duomenų patikra. Nuostatų
69 punktas numato, kad teritoriniai skyriai ir draudėjai yra atsakingi už tai, kad pašalpos būtų
apskaičiuotos ir mokamos teisingai ir laiku – kitų pareigų dokumentų priėmimo ir pašalpos skyrimo
stadijoje nenustatyta. Be to, prašymo skirti ligos pašalpą formoje (VSDFV direktoriaus 2010 m. kovo 31
d. įsakymas Nr. V-149), kurią turi užpildyti asmuo, aiškiai ir pabrėžtinai nurodyta (išskirta didžiosiomis
raidėmis), kad prašyme turi būti nurodyta pašalpos gavėjo asmeninė sąskaita, o asmuo, pasirašydamas
prašymą skirti ligos pašalpą, patvirtina savo parašu, kad jo pateikta informacija yra teisinga. Atsižvelgiant
į tai, nepritarta pareiškėjos argumentams, jog VSDFV (jos teritoriniai skyriai) privalo užtikrinti, kad ligos
pašalpa patektų būtent į to asmens, kuriam skirta pašalpa, asmeninę sąskaitą. Taigi teisėjų kolegija
pripažino pagrįstais Fondo valdybos ir Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimus, kuriais atsisakyta
pareiškėjai paskirtą ligos pašalpą mokėti iš Fondo biudžeto antrą kartą, todėl sprendė, kad pirmosios
instancijos teismas pareiškėjos skundą dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo išmokėti ligos pašalpą
atmetė pagrįstai.
[2014 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-78/2014. V. Č. prieš Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių. Procesinio sprendimo kategorijos 6.4.1; 6.8]
Pažymėtinos ir kitos 2014 metais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtos
administracinės bylos, kuriose buvo keliami sveikatos apsaugos ir socialinio draudimo klausimai.
Administracinėje byloje Nr. A146-1501/2014 ginčas kilo dėl teisės į ligos pašalpą įgyvendinimo
termino – pareiškėjas 2013 m. liepos 4 d. kreipėsi į Fondo valdybos teritorinį skyrių su prašymu skirti
ligos pašalpą už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2011 m. liepos 14 d. iki 2011 m. lapkričio 7 d.,
tačiau atsakovas atsisakė skirti ligos pašalpą, kadangi pareiškėjas dėl jos kreipėsi praėjus daugiau kaip 12
mėnesių nuo ligos pabaigos.
Teisėjų kolegija pirmiausia pastebėjo, jog teisės į ligos pašalpą atsiradimo dieną galiojusios
redakcijos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas nenustatė termino, per kurį asmuo turi
kreiptis į Fondo valdybos teritorinį skyrių dėl šios pašalpos skyrimo. Toks terminas buvo nustatytas
Vyriausybės nutarimu patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 68 punkte,
pagal kurį „pašalpos <...> skiriamos, jeigu dėl jų į pašalpos mokėtoją kreipiamasi ne vėliau kaip per 6
mėnesius nuo ligos pabaigos <...>“. Tačiau minėta nuostata Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 31 d.
nutarimu pripažinta prieštaravusia Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės
principui ir Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 15 straipsniui.
Teisėjų kolegija, nagrinėdama ginčą, pažymėjo, kad įsigaliojus minėtam Konstitucinio Teismo
nutarimui, įstatymų leidėjas tik nuo 2013 m. liepos 1 d. įstatymu nustatė terminą, per kurį asmuo gali
įgyvendinti teisę į ligos pašalpą (kreiptis dėl šios pašalpos skyrimo) – minėto įstatymo 241 straipsnio 4
dalis (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-284 redakcija) nustatė, kad ligos pašalpos skiriamos ir
mokamos nuo teisės gauti pašalpą atsiradimo dienos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 12
mėnesių nuo ligos pabaigos, be to, nustatė, kad šio įstatymo nuostatos taikomos nuo 2013 m. liepos 1 d.
naujai skiriamoms socialinio draudimo pašalpoms (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-284 16 str. 2
d.). Taigi šių aplinkybių kontekste teisėjų kolegija pabrėžė, kad po Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio
31 d. nutarimo paskelbimo ilgai vyravo teisinis neaiškumas ir neapibrėžtumas dėl termino, per kurį
asmuo, turintis teisę į ligos pašalpą, turi kreiptis dėl jos skyrimo. Todėl buvo pripažinta, kad pareiškėjas
nuo teisės į ligos pašalpą atsiradimo dienos turėjo teisėtų ir pagrįstų lūkesčių, kad jam priklausanti ligos
pašalpa bus išmokėta, nes jis nebuvo saistomas įstatymu nustatytos pareigos kreiptis dėl jos per
atitinkamą įstatymų leidėjo nustatytą terminą, o minėtas teisinio reguliavimo neaiškumas ir
neapibrėžtumas negali būti kliūtis pareiškėjui gauti jam priklausančią ligos pašalpą. Be to, pareiškėjas,
siekdamas realiai įgyvendinti savo teisę į ligos pašalpą, kreipėsi į atsakovą nedelsdamas po to, kai nuo
2013 m. liepos 1 d. įstatymu buvo pašalintas minėtas teisinis neaiškumas ir neapibrėžtumas (2013 m.
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liepos 4 d.). Taigi nors pareiškėjo prašoma skirti ligos pašalpa pateko į naujai skiriamos socialinio
draudimo pašalpos sąvoką 2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-284 16 straipsnio 2 dalies prasme ir
pareiškėjo kreipimosi terminas neatitiko įstatymų leidėjo nustatyto, tačiau, kaip pastebėjo teisėjų
kolegija, pareiškėjui nesuteikta galimybė prašyti atnaujinti šį terminą, kad būtų pašalintos dėl
Konstitucijai ir įstatymui prieštaraujančio teisinio reguliavimo, teisinio neapibrėžtumo ir neaiškumo
pareiškėjui kilusios pasekmės, nors Konstitucinis Teismas minėtame nutarime, be kita ko, pabrėžė, kad
pagal Konstituciją įstatymų leidėjas, reguliuodamas santykius, susijusius su teisės gauti socialinę paramą
įgyvendinimu, turi nustatyti protingus asmens kreipimosi dėl atitinkamos pašalpos skyrimo (mokėjimo)
terminus ir jų atnaujinimo mechanizmą. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendė, kad pareiškėjo
teisės į ligos pašalpą įgyvendinimas pagal nagrinėtos bylos faktines aplinkybes turi būti ginamas,
vadovaujantis Konstitucijos 52 straipsniu, Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies
nuostatomis ir remiantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsniu (nustatančiu teisės
į ligos pašalpą sąlygas) bei vadovaujantis teisinės valstybės principu, teisingumo bei protingumo
kriterijais.
[2014 m. spalio 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-1501/2014. R. K. prieš
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių. Procesinio sprendimo kategorija 6.4.1]
Administracinėje byloje Nr. A756-410/2014 buvo sprendžiamas ginčas dėl vietos savivaldos
institucijos sprendimo, kuriuo atsisakyta skirti pareiškėjui piniginę socialinę paramą – būsto šildymo,
karšto vandens ir geriamojo vandens išlaidų kompensaciją, remiantis tuo, kad pareiškėjas neišnaudojo
visų teisėtų kitų pajamų gavimo galimybių.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymo 25 straipsnio, įtvirtinančio piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų pareigas, 1 punktas
nustato, jog piniginę socialinę paramą gaunantys nepasiturintys gyventojai privalo išnaudoti visas
teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio
išlaikymo, kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administratorių, gauti teisės aktais nustatytas priklausančias
išmokas ir (ar) pašalpas ir kt.). Taigi tai, ar asmuo, siekiantis gauti kompensaciją, šias galimybes
išnaudojo, turi būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju, kadangi išsamiai šių pajamų gavimo galimybės
minėtame įstatyme nėra apibrėžtos. Nagrinėtoje byloje aplinkybė, kad pareiškėjas, turėdamas
nuosavybės teise kitame mieste butą, nebuvo sudaręs jo nuomos sutarties, tačiau leido juo
neatlygintinai naudotis kitam asmeniui, teisėjų kolegijos nuomone, pagrįstai atsakovo įvertinta kaip
minėtos nuostatos pažeidimas, t. y. pareiškėjas turėjo galimybę gauti pajamų iš jam priklausančio buto
nuomos, tačiau šia galimybe nesinaudojo.
Šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas padarė išvadą, kad atsakovas,
atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas pažeidė minėtus įstatymo reikalavimus, neturėjo pagrindo priimti
kitokį sprendimą ir neprivalėjo teikti kompensacijų pareiškėjui. Nagrinėtoje byloje taip pat buvo
pastebėta, kad šios išvados nepaneigė pareiškėjo argumentas, jog situacija, kai kompensacija buvo skirta
ir pasirašius minėto buto nuomos sutartį, yra nelogiška. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog nagrinėjamu atveju
vertinamas ne konkrečių pajamų, galimų gauti iš turto nuomos, dydis, o pats faktas, kad nagrinėtu atveju
asmuo nepateikė jokių įrodymų, kad teisės aktų nustatyta tvarka išnaudojo kitas teisėtas priemones
gauti pajamų.
[2014 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-410/2014. V. V. prieš Klaipėdos
miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 6.6.2]
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A1462020/2014 ginčas kilo Vilniaus teritorinės ligonių kasos sprendimų, kuriais pripažinus, kad UAB
„Gintarinė vaistinė“ padarė žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui,
nurodyta šią žalą atlyginti bei sumokėti paskirtą baudą, remiantis tuo, jog pareiškėjo vaistininkas,
pažeisdamas Vaistų pardavimo (išdavimo) tvarkos 96 punktą, pagal atitinkamus receptus vietoj išrašyto
kompensuojamojo preparato išdavė kitą vaistą.
Byloje buvo pažymėta, jog bendrąsias nuostatas, kad teritorinė ligonių kasa turi teisę reikalauti iš
vaistinių atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą už neteisėtai išduotus ar pateiktus apmokėti vaistus ir
medicinos pagalbos priemones, įtvirtina Sveikatos draudimo įstatymas (33 str. 6 ir 8 p., 15 str. 1 d. 7 p.,
21 str. 1 d. 2 p.). Kita vertus, nagrinėtu atveju buvo spręsta, jog konkretaus ginčo esmę sudaro tai, ar
skundžiamuose sprendimuose nustatytu pažeidimu PSDF biudžetui buvo padaryta reali žala.
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Byloje ginčo dėl aplinkybės, kad nustatytais 3 atvejais pacientas, kuriam buvo parduotas ne
receptuose nurodytas, o kitas hemofilijai gydyti skirtas vaistinis preparatas, turėjo teisę į
kompensuojamąjį vaistą šiai ligai gydyti, nebuvo. Taip pat nagrinėtu atveju teisėjų kolegija pažymėjo, jog
atsakovas (teritorinė ligonių kasa) nepaneigė pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad vaistininkui išdavus
pacientui vietoj recepte nurodyto kompensuojamojo vaistinio preparato Immunate Baxter 1000 TV tokį
pat kiekį preparato Recombinate 1000 TV (Baxter S. A.) žala PSDF biudžetui nesusidarė, kadangi
parduotas vaistinis preparatas buvo pigesnis. Atsakovas nenustatė tokio pobūdžio pažeidimų, kurie
suteiktų pagrindą konstatuoti, jog PSDF biudžetui buvo padaryta reali žala (pvz., kompensuojamasis
vaistas buvo išduotas tokios teisės neturinčiam asmeniui; vaistinė teritorinei ligonių kasai pateikė
apmokėti sąskaitą už faktiškai neišduotą vaistą; išdavė brangesnį vaistinį preparatą nei galėjo išduoti
pagal kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir dėl to susidarė kainų skirtumas ir pan.). Savo ruožtu atsakovo
argumentai, kad minėtu laikotarpiu to vaistinio preparato, kurio pareiškėjo vaistinės neturėjo, buvo kitų
vaistinių tinklų vaistinėse, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindas pripažinti, kad pareiškėjas padarė
žalą PSDF biudžetui – tokiu atveju teritorinė ligonių kasa būtų turėjusi atsiskaityti su atitinkama
kompensuojamąjį preparatą išdavusia vaistine pagal jos pateiktą sąskaitą ir PSDF biudžetas vis tiek būtų
patyręs atitinkamas išlaidas. Taigi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nors ir pažymėjo, jog
sutinka su atsakovo pozicija, kad vaistinė turi laikytis teisės aktų nustatytos vaistų pardavimo (išdavimo)
tvarkos reikalavimų, visgi skundžiamuose atsakovo sprendimuose nustatytą pažeidimą vertino kaip
pernelyg formalų ir nepadariusį realios žalos PSDF biudžetui, todėl panaikino pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir atitinkamas atsakovo sprendimų dalis dėl netinkamo materialinės teisės normų
taikymo.
[2014 m. spalio 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-2020/2014. UAB „Gintarinė
vaistinė“ prieš Vilniaus teritorinę ligonių kasą. Procesinio sprendimo kategorija 6.5]
7. Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. toliau vystė praktiką bylose dėl užsieniečių
teisinės padėties. Nemažą dalį šios kategorijos bylų sudarė bylos, kuriose spręsta dėl užsieniečių
sulaikymo teisėtumo. Kaip vienas svarbiausių sprendimų šioje srityje paminėtinas sprendimas
administracinėje byloje Nr. N858-90/2014, kuriame išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėjo užsieniečių
sulaikymo terminų klausimus. Šioje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo sulaikymo Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre termino
pratęsimo iki 2014 m. spalio 2 d. pagrįstumo ir teisėtumo. Pareiškėjas pateiktame apeliaciniame skunde
sprendimą pratęsti jo sulaikymą iš esmės ginčijo tuo aspektu, kad pareiškėjas Užsieniečių registracijos
centre yra sulaikytas nuo 2013 m. sausio 2 d., tad maksimalus leistinas Lietuvos Respublikos įstatymo
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas, Užsieniečių teisinės padėties įstatymas) 114
straipsnio 4 dalyje nustatytas užsieniečio sulaikymo terminas suėjo 2014 m. liepos 2 d., ir suėjus šiam
maksimaliam sulaikymo terminui pareiškėjas turėjo būti nedelsiant paleistas iš sulaikymo. Atsakovas su
tokia pareiškėjo pozicija nesutiko, teigdamas, kad Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje numatytas terminas
nėra pasibaigęs, kadangi jo pradžią reikia skaičiuoti ne nuo pareiškėjo faktinio sulaikymo, t. y. 2013 m.
sausio 2 d., bet nuo sprendimo išsiųsti jį įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2014 m. balandžio 7 d.
Išplėstinė teisėjų kolegija, visų pirma, pažymėjo, kad į Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje nustatytus
sulaikymo terminus turi būti įskaičiuojama ne tik teismo sprendimu paskirto ar pratęsto sulaikymo, bet ir
policijos ar kitos teisėsaugos institucijos pareigūno sprendimu taikyto sulaikymo trukmė (iki 48 val.,
Įstatymo 114 str. 1 d.). Aiškinant priešingai, būtų sudarytos prielaidos paneigti Įstatymo 114 straipsnio
4 dalyje nustatytus terminus, pavyzdžiui, sistemingai sulaikant asmenis 48 valandoms keletą (keliolika)
kartų iš eilės. Antra, maksimalus šešių mėnesių sulaikymo terminas, numatytas Įstatymo 114 straipsnio 4
dalyje, gali būti taikomas užsieniečiui, kaip jis yra apibrėžtas Įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, taip pat ir
tuo atveju, kai jis yra pateikęs prašymą prieglobsčiui suteikti, jei egzistuoja Įstatymo 113 straipsnyje
įtvirtinti pagrindai, kadangi 114 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta: „Užsienietis negali būti sulaikomas ilgiau
kaip 6 mėnesiams <...>“ ir šioje normos dalyje nėra išskiriami užsieniečiai pagal tai, kokios procedūros jų
atžvilgiu yra vykdomos. Trečia, šis 6 mėnesių terminas pagal galiojantį reglamentavimą gali būti
pratęstas ne ilgiau kaip 12 mėnesių tik tuo atveju, kai vyksta procedūros dėl užsieniečio išsiuntimo ir (ar)
yra priimtas sprendimas išsiųsti užsienietį (nesvarbu, ar šis sprendimas yra apskųstas), nes Įstatymo 114
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straipsnio 4 dalyje minimi sulaikymo pratęsimo ilgiau kaip 6 mėnesiams pagrindai yra konkrečiai siejami
su siekiu užsienietį išsiųsti („<...> nebendradarbiauja siekiant jį išsiųsti iš Lietuvos Respublikos <...> arba
negaunami reikiami dokumentai tokio užsieniečio išsiuntimui iš valstybės teritorijos įvykdyti“).
Išplėstinė teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtintas
maksimalus 18 mėnesių sulaikymo terminas, į kurį patenka 6 mėnesių terminas, kai užsienietis gali būti
sulaikytas 113 straipsnyje numatytais pagrindais, ir šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 12
mėnesių tik egzistuojant 114 straipsnio 4 dalyje numatytoms sąlygoms, kai vyksta procedūros dėl
užsieniečio išsiuntimo ir (ar) yra priimtas sprendimas išsiųsti užsienietį. Šie Įstatymo 114 straipsnio 4
dalyje nustatyti maksimalūs sulaikymo terminai turi būti pradėti skaičiuoti nuo užsieniečio faktinio
sulaikymo momento. Įstatymo 114 straipsnio 4 dalyje nėra nustatytas pagrindas sulaikyti užsienietį
ilgesniam nei 18 mėnesių laikotarpiui. Todėl, vadovaujantis Įstatymo 114 straipsnio 4 dalimi, suėjus
maksimaliam 18 mėnesių užsieniečio sulaikymo terminui, jis privalo būti nedelsiant paleistas (Įstatymo
119 str. 2 d.), išskyrus atvejus, kai užsienietis gali būti sulaikytas kitų įstatymų pagrindu.
[2014 m. rugsėjo 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas pareiškėjo N. M. M.
administracinėje byloje Nr. N858-90/2014. Procesinio sprendimo kategorija 3.5]
Administracinėje byloje Nr. N822-70/2014, nagrinėdamas užsieniečio sulaikymo pagrįstumo
klausimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl gero administravimo principo. Šioje
byloje buvo skundžiamas Švenčionių rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo atsisakyta panaikinti
ankstesnį teismo sprendimą dėl sulaikymo. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad užsienietis ankstesniu
Ignalinos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimu buvo sulaikytas iki 2014 m. gegužės 7
d. apgyvendinant Užsieniečių registracijos centre dėl to, kad neteisėtai atvyko į Lietuvą ir neteisėtai yra
joje. Migracijos departamentas 2013 m. gruodžio 23 d. priėmė užsieniečiui palankų sprendimą, kuriuo
nusprendė suteikti jam laikiną teritorinį prieglobstį. Vis dėlto, Švenčionių rajono apylinkės teismo
vertinimu, užsienietis ir toliau turėjo būti sulaikytas, nes nenustatyta jo tapatybė ir neaiškūs motyvai,
kuriais jis grindžia savo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo (apklausoje nurodė, kad vyko ieškoti darbo).
Taip pat šis teismas rėmėsi tuo argumentu, kad užsieniečio prašymo dėl prieglobsčio suteikimo
priėmimas nagrinėti jį iš esmės nepanaikina Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 113 straipsnio 1
dalies 2 punkte numatyto sulaikymo pagrindo – kad užsienietis neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką.
Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjui remiantis 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu
suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis, darė išvadą, kad minėto sprendimo priėmimo metu nebuvo
nustatyta Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 77 straipsnyje nustatytų laikinojo teritorinio
prieglobsčio nesuteikimo priežasčių, t. y. pareiškėjas atvyko ne iš saugios šalies, pareiškėjo prašymas
suteikti prieglobstį nėra akivaizdžiai nepagrįstas. Sulaikymo pagrindu – siekiant nustatyti ir (arba)
patikrinti jo tapatybę (pilietybę), teisėjų kolegijos vertinimu, gali būti remiamasi tik tam tikrą laikotarpį,
per kurį kompetentingos institucijos turi imtis visų reikiamų priemonių, siekiant išsiaiškinti užsieniečio
tapatybę. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė į gerą
administravimą, kuri reiškia, kad institucijos reikalus turėtų tvarkyti nešališkai, teisingai ir per kiek
įmanomai trumpesnį laiką (Pagrindinių teisių chartijos 41 str. 1 d.). Šios chartijos nuostatos išreiškia
bendro pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio
Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį. Teisėjų kolegija atkreipė
dėmesį į tai, jog gero administravimo principas reikalauja, kad užsieniečio prašymas dėl prieglobsčio
nebūtų nagrinėjamas nepagrįstai ilgą laiką ir tik siaurai, formaliai. Gero administravimo principas apima
viešųjų paslaugų prieinamumą ir teisę būti išklausytam. Teisėjų kolegijos vertinimu, pusės metų
sulaikymo terminas, siekiant tik nustatyti tapatybę, laikytinas nepagrįstai ilgu, juo labiau, kad byloje
nebuvo pateikta duomenų apie tai, kokių veiksmų iki skundžiamo sprendimo priėmimo ėmėsi
kompetentingos institucijos, siekdamos išsiaiškinti užsieniečio tapatybę, ir ar tapatybė nebuvo nustatyta.
Sulaikymo pagrindu – išsiaiškinti motyvus, kuriais grindžiamas jo prašymas suteikti prieglobstį, taip pat
pagrįstai galima remtis tik tam tikrą laikotarpį ir šiuo atveju turi būti aišku ir įmanoma patikrinti, kokių
veiksmų ėmėsi kompetentingos institucijos, siekiant išsiaiškinti pareiškėjo motyvus, kokių veiksmų
kompetentingos institucijos nespėjo atlikti per atitinkamą laikotarpį.
Kadangi byloje nebuvo detalios informacijos apie kompetentingos institucijos veiksmus, jai
siekiant nustatyti pareiškėjo tapatybę ir renkant motyvus, skundžiamo sprendimo argumentai, kad
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nenustatyta pareiškėjo asmens tapatybė ir neaiškūs motyvai, kuriais jis grindžia savo prašymą dėl
prieglobsčio suteikimo, vertinti kritiškai ir laikyta, kad šie teismo argumentai nepagrįsti, nes
kompetentinga institucija negali prašymą sulaikyti asmenį grįsti aplinkybėmis, kurios galbūt dalinai yra
nulemtos pačios institucijos veikimu, nesiderinančiu su Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje
nustatytu gero administravimo principu. Taip pat teisėjų kolegija pažymėjo, jog byloje nebuvo duomenų,
kad užsienietis, suteikus jam laikiną teritorinį prieglobstį Lietuvos Respublikoje, būtų nesilaikęs
nustatytos leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkos ar kaip nors kitaip trukdęs
kompetentingoms institucijoms atlikti veiksmus, susijusius su užsieniečio prieglobsčio prašymo
nagrinėjimu iš esmės. Teisėjų kolegija konstatavo, jog nagrinėjamu atveju Įstatymo 113 straipsnyje
numatyti užsieniečio sulaikymo pagrindai yra išnykę, nėra pagrindo manyti, kad užsienietis gali pasislėpti
siekdamas išvengti grąžinimo į užsienio valstybę ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos. Atsižvelgęs į tai,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino skundžiamą teismo sprendimą ir priėmė naują
sprendimą – užsieniečio prašymą dėl sulaikymo panaikinimo tenkino.
[2014 m. gegužės 19 d. sprendimas pareiškėjo H. N. administracinėje byloje Nr. N822-70/2014.
Procesinio sprendimo kategorija 3.5]
Dėl grėsmės valstybės saugumui vertinimo, sprendžiant dėl leidimo gyventi Lietuvoje išdavimo,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė administracinėje byloje Nr. A858-2430/2014.
Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) sprendimo, kuriuo atsisakyta išduoti leidimą
pareiškėjui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Pirmosios instancijos teismas minėtą Migracijos
departamento sprendimą panaikino ir įpareigojo iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą.
Teisėjų kolegija nustatė, kad Migracijos departamentas atsisakė išduoti leidimą laikinai gyventi
remdamasis Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nustatyta,
jog išduoti ar pakeisti leidimą gyventi užsieniečiui atsisakoma, jeigu jo gyvenimas Lietuvos Respublikoje
gali grėsti valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai. Migracijos departamentas pirmiausia
nesutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimu tuo aspektu, kad, pasak jo, sprendžiant dėl
atsisakymo išduoti leidimą gyventi, užtenka tik įvertinti, ar užsieniečio elgesys praeityje sudaro
akivaizdžios grėsmės viešajai tvarkai ateityje galimybę.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punkte tiesiogiai nėra numatyta,
jog atsisakyti išduoti leidimą gyventi galima tik tuo atveju, jei grėsmė valstybės saugumui yra reali ir
akivaizdi. Šioje teisės normoje nustatyta, kad išduoti ar pakeisti leidimą gyventi užsieniečiui atsisakoma,
jeigu jo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių
sveikatai. Tačiau nei Įstatymas, nei kiti teisės aktai neapibrėžia, ką reiškia sąvoka „gali grėsti“. Taigi jos
turinio atskleidimas, taip pat taikymas konkrečiu atveju yra teisės aiškinimo ir taikymo dalykas (žr., be
kita ko, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A858-1810/2010). Šiuo aspektu teisėjų kolegija pastebėjo, kad nors pagal Įstatymo 35
straipsnio 1 dalies 1 punktą, leidimą gyventi galima atsisakyti išduoti dėl galimos grėsmės valstybės
saugumui, tai, teisėjų kolegijos vertinimu, nereiškia, kad sprendžiant šį klausimą, neturi būti vertinamas
tokios grėsmės valstybės saugumui realumas ir akivaizdumas bei kitos konkrečiu atveju reikšmingos
aplinkybės. Teisėjų kolegijos nuomone, negali būti atmesta tokia situacija, kad grėsmė valstybės
saugumui gali pasireikšti ir kaip potencialus pavojus. Taigi grėsmės valstybės saugumui sąvoka tam
tikrais atvejais gali apimti ir galimą pavojų – kai dėl užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje valstybės
saugumui, viešajai tvarkai ar sveikatai iškyla potencialus pavojus, kitaip tariant, atsiranda grėsmės
galimybė. Tačiau galimos grėsmės valstybės saugumui turinys ir apimtis negali būti nepagrįstai ir
neprotingai plečiamas (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2008 m. balandžio 24
d. sprendimą byloje C. G. ir kt. prieš Bulgariją, pareiškimo Nr. 1365/07). Priešingu atveju būtų iškreipta
nagrinėjamos normos prasmė ir tikslai, nes užsieniečiui leidimą gyventi būtų galima neišduoti dėl iš
esmės tik tariamo, t. y. nei laike, nei erdvėje realiai neegzistuojančio bei neįrodyto pavojaus valstybės
saugumui, tokiu būdu sudarant nepateisinamas prielaidas diskriminuoti atitinkamus užsieniečius arba
kitaip piktnaudžiauti valdžia (suteiktais įgaliojimas). Dėl to teisėjų kolegija darė išvadą, kad sprendžiant
dėl leidimo gyventi išdavimo, visais atvejais privalo būti vertinamas galimos grėsmės valstybės saugumui
realumas, t. y. tam tikra grėsmės galimybė turi objektyviai, tikrovėje ir realiai egzistuoti, o ne būti vien tik
numanoma, spėjama ar paprasčiausiai įsivaizduojama. Be to, turi būti įvertinamas ir grėsmės valstybės
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saugumui galimybės akivaizdumas laiko požiūriu, t. y. grėsmės valstybės saugumui galimybė turi jau
(priimant atitinkamą sprendimą) egzistuoti. Jei grėsmės valstybės saugumui galimybė tikrovėje
neegzistuoja (yra nereali) arba tokios grėsmės galimybė tik tariamai gali atsirasti kažkada ateityje (nėra
akivaizdi laiko požiūriu), atsisakyti išduoti leidimą gyventi vadovaujantis Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1
punktu negalima. Bet kuriuo atveju būtina užtikrinti teisingą valstybės interesų ir užsieniečio teisių bei
teisėtų interesų pusiausvyrą.
Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad ginčyto sprendimo priėmimo metu galiojusio
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, jog
individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų
normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Iš šios teisės normos teisėjų kolegijai
buvo matyti, kad individualūs administraciniai sprendimai, kokiu pripažintas ir ginčytas Migracijos
departamento sprendimas, negali būti grindžiami spėjimais ar įtarimais, asmeninėmis simpatijomis ar
antipatijomis. Galima grėsmė valstybės saugumui, kaip pagrindas atsisakyti išduoti leidimą, turi būti
įrodyta. Turint omenyje, kokias neigiamas pasekmes gali sukelti atsisakymas išduoti leidimą gyventi,
įrodymų pakankamumo požiūriu, tokios grėsmės galimybė turi būti įrodyta tokiu tikėtinumo laipsniu,
kad ji būtų akivaizdi. Taigi sprendžiant dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi, privalo būti įvertintas
galimos grėsmės valstybės saugumui realumas ir akivaizdumas (laiko bei įrodymų pakankamumo
požiūriu).
LVAT praktikoje laikomasi nuostatos, kad kiekvieno konkretaus užsieniečio situacija paprastai yra
unikali. Todėl siekiant tinkamai pritaikyti Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punktą, be kita ko, būtina
įvertinti ir tai, kokio leidimo ir kokiu pagrindu prašoma, taip pat individualią prašymą pateikusio
užsieniečio situaciją (šeiminius, socialinius, ekonominius ar kitus ryšius su Lietuvos Respublika ir kt.) ir
kitas reikšmingas aplinkybes. Taip pat būtina pabrėžti, kad sprendžiant dėl užsieniečio gyvenimo
Lietuvoje pavojaus valstybės saugumui galimybės, atliekamas iš esmės perspektyvinis (į ateitį
nukreiptas) vertinimas. Tai lemia, kad tam tikras situacijos prognozavimas šiuo atveju yra neišvengiamas.
Tačiau šis procesas negali būti grindžiamas vien tik spėjimas ir įtarimais. Jis turi būti paremtas nustatytais
faktais, ypač anksčiau atliktais asmens veiksmais, jų pobūdžiu. Būtent jų pagrindu ir galima daryti išvadą,
ar egzistuoja pakankamai reali ir akivaizdi grėsmės valstybės saugumui galimybė – pagrindas atsisakyti
išduoti leidimą gyventi (žr., be kita ko, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 23 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1810/2010).
Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad pareiškėjas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Migracijos valdybai 2013 m. liepos 12 d. pateikė prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje tuo pagrindu, kad jis yra vienintelis įmonės, įregistruotos Lietuvoje, akcininkas ir
vadovas. Migracijos departamentas 2013 m. spalio 14 d. sprendimą atsisakyti išduoti leidimą laikinai
gyventi priėmė tuo pagrindu, kad pareiškėjo buvimas Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę valstybės
saugumui. Toks sprendimas grįstas Policijos departamento 2013 m. rugsėjo 24 d. išvada, pagal kurią
grėsmė Lietuvos Respublikos saugumui kilo dėl to, jog pareiškėjas nuo 2013 m. birželio 18 d. yra
ieškomas SIRENE nacionalinio biuro, dėl jo yra išduotas Europos arešto orderis, jam užsienio valstybėje
pareikšti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, turto prievartavimo ir reketavimo.
Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtus Migracijos departamento sprendimą ir Policijos departamento
išvadą, pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Migracijos departamentas
išvadą, kad pareiškėjo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali kelti grėsmę viešajai tvarkai, padarė
atsižvelgęs į vienintelį informacijos apie užsienietį vertinimo kriterijų, t. y. nustatęs faktinę aplinkybę,
kad pareiškėjas ieškomas užsienio valstybės už nusikaltimo padarymą, tačiau nevertino kitų aplinkybių.
Šiuo aspektu buvo atmesti atsakovo apeliacinio skundo argumentai, jog Migracijos departamentas
įvertino tai, kad pareiškėjas Lietuvoje gyveno tik metus, su Lietuvos Respublika jo nesieja šeimyniniai
ryšiai, pareiškėjas išdavė įgaliojimą kitam asmeniui atstovauti jį, kaip vienintelį įmonės akcininką, ir atlikti
kitus veiksmus. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog ginčytame Migracijos departamento sprendime nebuvo
analizuojama nei viena iš atsakovo nurodytų aplinkybių, t. y. jame nebuvo vertinti pareiškėjo šeiminiai,
socialiniai, ekonominiai ar kiti ryšiai su Lietuvos Respublika. Atkreiptas dėmesys į tai, kad pats atsakovas
apeliaciniame skunde nurodė, jog Migracijos departamento sprendimas buvo grindžiamas ne bendro
pobūdžio spėjimais, bet konkrečiai tuo, jog išduotas Europos arešto orderis, kadangi pareiškėjui buvo
pareikšti kaltinimai dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, turto prievartavimo ir reketavimo.
Teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, kad vien šios aplinkybės nurodymas
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ginčytame Migracijos departamento sprendime neleidžia daryti neabejotinos išvados, kad pareiškėjo
buvimas Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę viešajai tvarkai, todėl teisėjų kolegija sutiko su pirmosios
instancijos teismo sprendimu, kad priimdamas sprendimą, atsakovas turėjo įvertinti ir kitas reikšmingas
faktines aplinkybes.
Atsakovo Migracijos departamento apeliacinis skundas atmestas.
[2014 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2430/2014. M. D. prieš
Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 3.5]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A143-1512/2014 pasisakė
dėl kai kurių Migracijos valdybos pareigūnams privalomų laikytis principų bei dėl užsieniečių teisinės
padėties nuo administracinio sprendimo suteikti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje iki šio sprendimo
įforminimo. Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas, turėdamas leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje, kuris galiojo iki 2013 m. vasario 10 d., 2013 m. sausio 3 d. padavė Migracijos
departamentui prašymą išduoti naują leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. 2013 m. vasario 8 d.
Migracijos departamentas išsiuntė pareiškėjui pranešimą, kuriuo informavo pareiškėją apie tai, kad
Migracijos departamentas 2013 m. vasario 8 d. priėmė sprendimą pakeisti jam (pareiškėjui) paminėtą
leidimą ir išduoti jam naują leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, galiojantį vienerius metus.
Pranešime taip pat nurodyta, kad pareiškėjas, prieš kreipdamasis dėl šio leidimo įforminimo, turi
sumokėti 100 Lt valstybės rinkliavą bei pateikti Migracijos valdybai šiame pranešime nurodytus
dokumentus. Be to, nurodyta, kad šis (2013 m. vasario 8 d.) sprendimas galioja iki 2013 m. gegužės 8 d.
ir kad, nepateikus dokumentų iki nurodytos datos, sprendimas netenka galios ir leidimo laikinai gyventi
išdavimo klausimas bus nagrinėjamas iš naujo. Pareiškėjas, ketindamas pateikti dokumentus dėl naujojo
leidimo įforminimo, 2013 m. vasario 11 d. (t. y. kitą dieną po to, kai pasibaigė pirmiau išduoto leidimo
galiojimo laikas, ir pirmą darbo dieną po paminėto – 2013 m. vasario 8 d. – sprendimo priėmimo) atvyko
į Migracijos valdybą, kur tą pačią dieną jam buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas
dėl ATPK 206 straipsnio numatyto administracinio nusižengimo padarymo (dėl buvimo Lietuvos
Respublikoje tvarkos pažeidimo, kuris pagal šį protokolą pasireiškė buvimu šalyje, nuo
2013 m. vasario 11 d. pasibaigus leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikui), kuriame,
vadovaujantis ATPK 2601 straipsniu, pareiškėjui taip pat buvo surašytas administracinis nurodymas
(pasiūlymas) sumokėti 125 Lt dydžio baudą geruoju. Pareiškėjui tą pačią dieną (2013 m. vasario 11 d.)
įvykdžius šį nurodymą, jo atžvilgiu pradėta administracinio teisės pažeidimo bylos teisena pasibaigė
(ATPK 2601 str. 3 d.).
Teisėjų kolegija nurodė, kad pagal Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 28 straipsnio 3 dalį (bylai
aktuali 2006 m. lapkričio 28 d. įstatymo Nr. X-924 redakcija), teisėtai esančio Lietuvos Respublikos
teritorijoje užsieniečio (šią užsieniečių kategoriją pareiškėjas atitiko paminėto 2013 m. sausio 3 d.
prašymo padavimo Migracijos departamentui metu) prašymo išduoti leidimą gyventi pateikimas
nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio
prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas. Šioje teisės normoje su užsieniečio prašymo
pateikimu siejamos teisės būti Lietuvos Respublikos teritorijoje nebuvimas laiko aspektu yra ribojamas
tokio prašymo išnagrinėjimo ir tam tikro sprendimo pagal šį prašymą priėmimo. Nagrinėjamoje
situacijoje paminėtas pareiškėjo 2013 m. sausio 3 d. prašymas buvo išnagrinėtas ir pareiškėjui palankus
sprendimas buvo priimtas 2013 m. vasario 8 d., t. y. tuo metu, kai pareiškėjas dar turėjo galiojantį
leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje (kaip jau buvo pasakyta, šio leidimo galiojimas
pasibaigė 2013 m. vasario 10 d.). Ši teisės norma, ją vertinant Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 39
straipsnio 2 punkto (kuriame nurodyta, kad užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje laikomas
neteisėtu, jeigu jis gyvena Lietuvos Respublikoje turėdamas negaliojantį leidimą gyventi) kontekste,
laikytina specialiąja (palyginus su Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 39 str.) norma, nes yra skirta
reglamentuoti konkretų užsieniečio veiksmą – prašymo gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje
padavimą. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, jau vien Užsieniečių teisinės padėties įstatymo taikymo
požiūriu pareiškėjui 2013 m. vasario 11 d. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas negali
būti pripažintas teisėtu veiksmu. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas, atvykdamas į
Migracijos valdybą ir siekdamas įforminti paminėtu 2013 m. vasario 8 d. sprendimu jam jau suteiktą
leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje, elgėsi (pastebėtina, kad nedelsdamas) taip, kaip
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jam buvo nurodyta elgtis paminėtame 2013 m. vasario 8 d. pranešime. Šiomis aplinkybėmis teisėjų
kolegija pabrėžė, jog administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas tokioje situacijoje negali būti
suderinamas su Migracijos valdybai (jos pareigūnams), kaip viešojo administravimo subjektui,
privalomais laikytis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais įstatymo viršenybės,
objektyvumo bei proporcingumo principais.
[2014 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1512/2014. A. S. prieš Lietuvos
valstybę, atstovaujamą Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Vilniaus apskrities vyriausiąjį
policijos komisariatą, Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1; 15.2.3.2; 22]
8. Bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
Valstybės ir savivaldybių atsakomybės principas, įtvirtintas Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje,
reiškia viešosios valdžios institucijų pareigą atlyginti žalą, padarytą vykdant savo pareigas. Sprendžiant
apžvelgiamoje srityje kilusius administracinius ginčus administraciniams teismams kyla labai aiški
užduotis – užtikrinti, kad asmenys galėtų veiksmingai pasinaudoti įstatymų garantuojama savo teise
gauti žalos, atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimą. Kaip toliau
matysime iš pateiktų teisminės praktikos pavyzdžių, administracinės klaidos yra gyvenimo faktas. Vienais
atvejais nulemtas labai painaus ir sudėtingo teisinio konteksto, kitais – ribotų viešųjų resursų. Tačiau nė
viena iš nurodytų aplinkybių nėra pakankamas pagrindas, galintis pateisinti valstybės institucijų padarytų
klaidų naštos perkėlimą privačiam asmeniui. Kilus viešosios atsakomybės klausimui, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nuosekliai akcentuoja, jog viešosios valdžios institucijos privalo elgtis teisėtai bei
prisiimti už tai atsakomybę.
2014 m. didžiausią dalį apžvelgiamoje srityje spręstų ginčų sudarė žalos atlyginimo bylos dėl
netinkamų kalinimo sąlygų. Šiose bylose ne kartą pažymėta, jog valstybė turi garantuoti, kad kalinami
asmenys būtų laikomi tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina, jog jų orumas bei kitos fundamentalios teisės
ir laisvės, kurias įtvirtina tiek Lietuvos Respublikos Konstitucija, tiek Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencija, yra gerbiamos (2014 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442795/2014. O. S. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. Procesinio
sprendimo kategorija 15.2.3.1; 15.2.3.2; 2014 m. spalio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858459/2014. R. K. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. Procesinio
sprendimo kategorija 15.2.1.1). Atsižvelgiant į valstybės valdžios institucijų patiriamus sunkumus,
siekiant suvaldyti kriminogeninę situaciją, bei turint omenyje joms tenkančią logistinę ir finansinę naštą,
organizuojant kalinimo įstaigų sistemą, nežmoniško arba žeminančio elgesio draudimas nepraranda savo
aktualumo. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtų bylų matyti, kad kalinimo įstaigų
padėtis vis dar neatitinka teisės reikalaujamų standartų. Todėl administraciniai teismai 2014 m. ne kartą
konstatavo, jog valstybei kyla pareiga atlyginti dėl netinkamų kalinimo sąlygų kilusią neturtinę žalą.
Atsižvelgus į tai, kad kalinami asmenys netinkamomis sąlygomis yra laikomi ilgą laiką, didėja ir
administracinių teismų priteisiamos neturtinės žalos atlyginimo sumos (žr., pvz., 2014 m. birželio 4 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A575-458/2014. E. G. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lukiškių
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2; 2014 m. rugpjūčio 18 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A575-583/2014. A. Š. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lukiškių
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2 ir kt.).
Nors reikalavimai atlyginti kalinimo metu patirtą neturtinę žalą daugiausia susiję su laisvės
atėmimo įstaigų perpildymu, tai nebėra vienintelė teisinė problema, kylanti apžvelgiamoje srityje. 2014
m. stebima tendencija, kad kalinami asmenys aktyviau naudojasi teise kreiptis į teismą dėl kitų ribojimų,
kurie kalinimo metu yra neišvengiami – teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (2014 m. spalio 9
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1348/2014. E. M. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą
Kauno tardymo izoliatoriaus. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2), religijos laisvės (2014 m. liepos
3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-424/2014. V. K. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą
Marijampolės pataisos namų ir Kauno tardymo izoliatoriaus, ir Marijampolės pataisos namus. Procesinio
sprendimo kategorija 15.2.3.2; 21) ar teisės į informaciją, pvz., norint naudotis įstaigoje esančia
biblioteka ar skaitykla (2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-592/2014. V. K.
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prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Marijampolės pataisos namų, ir Marijampolės pataisos namus.
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.1; 21). Iš tiesų laisvės apribojimo metu gali būti pateisinami
platesni asmenų teisių apribojimai, tačiau šie asmenys nenustoja naudotis fundamentaliomis teisėmis ir
laisvėmis. Todėl administraciniai teismai kiekvienu atveju privalo įsitikinti, ar ginčijami tam tikrų teisių
ribojimai atitinka proporcingumo principą.
Pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio nuostatas atsako ne tik valstybės, bet ir savivaldybės
valdžios institucijos. 2014 m. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme išnagrinėtas ne vienas
ginčas, kilęs dėl savivaldybės veiksmų ir neveikimo. Šioje srityje visų pirma paminėtini ginčai dėl
savivaldybės atsakomybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros srityje. Administracinėje byloje
Nr. A556-992/2014 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad
savivaldybė privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl automobilio apgadinimo prastos būklės keliuose.
Remdamasi Kelių įstatymo nuostatomis, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog vietinės reikšmės
viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybei. Pagal statinių savininko (valdytojo)
atsakomybę įtvirtinančio Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalį, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių,
įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti
šių objektų savininkas (valdytojas). Įvertinusi šias nuostatas, LVAT išplėstinė kolegija nusprendė, kad
nesant duomenų, galinčių patvirtinti, jog žala atsirado dėl nenugalimos jėgos ar nukentėjusiojo asmens
tyčios ar didelio neatsargumo, savivaldybė privalo atlyginti privačių asmenų patirtus nuostolius.
[2014 m. liepos 3 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556992/2014. AAS ,,Gjensidige Baltic“ prieš Kauno miesto savivaldybės administraciją ir Kauno miesto
savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 15.2; 15.2.3.1; 15.4; taip pat žr. 2014 m. spalio 1 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A624-1541/2014. AB „Lietuvos draudimas“ prieš Kauno miesto savivaldybę.
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1; 2014 m. rugsėjo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1461138/2014. AB „Lietuvos draudimas“ prieš Kauno miesto savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija
15.2.3.1 ir kt.].
Apžvelgiamoje srityje reikia paminėti dar vieną reikšmingą Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo sprendimą, aiškinantį savivaldybės pareigą atlyginti neteisėtais veiksmais padarytą žalą.
Administracinėje byloje Nr. A492-294/2014 buvo sprendžiamas savivaldybės atsakomybės klausimas
teritorijų planavimo srityje. Pareiškėjai – statybų verslo vystymo įmonės – prašė priteisti iš savivaldybės
turtinę žalą, patirtą, jų nuomone, dėl neteisėtų savivaldybės bei jos institucijų veiksmų teritorijų
planavimo procese – nepagrįstų atsisakymų derinti ir tvirtinti detalųjį planą. Šiomis aplinkybėmis teisėjų
kolegija pirmiausia nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įsiteisėjusia nutartimi jau
yra panaikinęs Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo atsisakyta patvirtinti detalųjį
planą. Tačiau teisėjų kolegija taip pat akcentavo, jog administracinio akto panaikinimas savaime nėra
pakankamas valstybės deliktinės atsakomybės pagrindas, todėl atsakovo veiksmus vertino Civilinio
kodekso 6.271 straipsnio prasme. Šiuo aspektu teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad nors atsakovo
veiksmai siejami su tam tikra savivaldybės diskrecija vertinti kompleksinius faktų ir teisės klausimus
detaliojo plano tvirtinimo metu, tačiau tai nereiškia, kad valstybės institucijos naudojimasis jai suteikta
diskrecija yra nekontroliuojamas. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu
savivaldybės tarybos atsisakymas tvirtinti detalųjį planą buvo pripažintas neteisėtu, nes Vilniaus rajono
savivaldybės taryba suklydo dėl taikytinos teisės ir klaidingai taikė materialinės teisės normas. Ši
aplinkybė leido teisėjų kolegijai konstatuoti akivaizdų atsakovo priimto sprendimo nepagrįstumą ir aiškų
diskrecijos ribų peržengimą. Atitinkamai, teisėjų kolegija pripažino savivaldybės sprendimus neteisėtais
viešosios atsakomybės taikymo prasme.
Teisėjų kolegija, vertindama kitas būtinąsias savivaldybės atsakomybės sąlygas – žalą ir priežastinį
ryšį, pažymėjo, jog pareiškėjų bankui sumokėtos palūkanos už naudojimąsi kreditais, kurie paimti
siekiant vykdyti investicinę veiklą, susijusią su detaliuoju planavimu, yra tiesioginiai pareiškėjų nuostoliai.
Pareiškėjai žemės sklypus įsigijo, siekdami, pakeitus jų tikslinę žemės naudojimo paskirtį, pelningai juos
parduoti. Šiomis aplinkybėmis LVAT teisėjų kolegija, pabrėžusi teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio
tikrumo ir teisinio saugumo principų svarbą, konstatavo, jog nagrinėtu atveju pareiškėjai įvykdė visas
detalųjį planavimą reguliuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas ir todėl jie turėjo objektyviai
pagrįstus ir teisėtus lūkesčius, kad detalusis planas bus patvirtintas. Teismas taip pat pabrėžė, jog
pareiškėjai žemės sklypus įsigijo ir kreditus paėmė jau esant išduotoms planavimo sąlygoms teritorijų
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planavimo dokumentui rengti, todėl jų veiksmai negali būti vertinami kaip nepagrįsta ūkinės komercinės
veiklos rizika. Atsižvelgdamas į tai, LVAT nusprendė priteisti pareiškėjams jų patirtus tiesioginius
nuostolius (t. y. bankui sumokėtas palūkanas) – vienam iš pareiškėjų buvo priteista 283 011,97 Lt, o
kitam – 336 438,29 Lt suma.
[2014 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-294/2014. BUAB „Statybų linija“ ir
BUAB „Sklypas“ prieš Vilniaus rajono savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1; 15.2.2]
9. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
Kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. nagrinėjo bylas,
susijusias su tarnybos teisiniais santykiais. Aktualiausi šiais metais buvo ginčai dėl darbo užmokesčio
nepriemokų, žalos atlyginimo priteisimo, tarnybinių nuobaudų panaikinimo ir atleidimo iš tarnybos
pripažinimo neteisėtu, tačiau reikšmingų teisės taikymo ir aiškinimo nuostatų Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas pateikė ir kitokio pobūdžio bylose dėl valstybės tarnybos.
Apžvalgą pradėti verta nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, aiškinančios tam
tikrus priėmimo į valstybės tarnybą, aspektus. Iš tiesų konkrečias pareigas valstybės tarnyboje ketinantys
eiti asmenys turi atitikti aukštus profesionalumo, nepriekaištingos reputacijos ir ypatingo patikimumo
reikalavimus. Pastarasis reikalavimas neretai susijęs su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo nuostatų taikymu. Pagal korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, siekiant įvertinti asmens
patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse,
Specialiųjų tyrimų tarnyba į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam valstybės ar savivaldybės
įstaigos ar įmonės vadovui, kolegialiam valdymo organui arba valstybės politikui pateikia informaciją
apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje. Šios
nuostatos aiškinimą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikė administracinėje byloje Nr.
A143-1105/2014. Šioje byloje ginčas ir kilo dėl minėtais tikslais pateiktos informacijos pagrindu priimto
kompetentingo subjekto sprendimo neskirti asmens į valstybės įstaigos vyriausiojo specialisto pareigas.
Bylai aktualiu teisiniu reguliavimu buvo nustatyta, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba surenka ir į pareigas
asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikia informaciją apie, be kita ko, asmens teistumą
(neatsižvelgiant į tai, ar teistumas išnyko, ar panaikintas) (Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. 2 d. 1
p.). Specialiųjų tyrimų tarnyba pagal kompetenciją surenka teisėsaugos, kontrolės, operatyvinės veiklos
subjektų ar operatyvinės veiklos subjektų pagrindinių institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių turimą
Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją apie asmenį, duomenis iš
valstybės tarnautojų registro, prireikus – iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, duomenų rinkmenų, ir
kartu su savo apie asmenį turima įslaptinta bei vieša informacija pateikia asmenį į pareigas skiriančiam
ar paskyrusiam subjektui (Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. 3 d.). Aiškindama šias teisės normas,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje konstatavo, kad informacija apie
pareiškėjo (vyriausiojo specialisto pareigas siekusio užimti valstybės tarnautojo) patraukimą
baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą atitinka Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą informaciją ir gali būti vertinama asmens
tinkamumo užimti valstybės tarnautojo pareigas aspektu. Kalbant apie Korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnio 3 dalyje minimą viešą informaciją, pažymėta, kad tokios informacijos pateikimas šios teisės
normos taikymo požiūriu yra leistinas, todėl tokia informacija atsakovo (valstybės institucijos) taip pat
galėjo būti įvertinama turimos apie pareiškėją informacijos visumos kontekste.
Tačiau teisėjų kolegija šioje byloje taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad teisinius santykius dėl asmens
priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas ir Konkursų į
valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas. Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1
dalyje bei 9 straipsnio 3 dalies 1 punkte imperatyviai nustatyta, kad neturintis nepriekaištingos
reputacijos asmuo negali eiti valstybės tarnautojo pareigų. Taigi, pasak LVAT, asmens galimybė eiti tam
tikras pareigas valstybės tarnyboje priklauso nuo jo nepriekaištingos reputacijos. Tai reiškia, kad kiti
asmens, pretenduojančio užimti tam tikras valstybines pareigas, asmeninių savybių vertinimai
(patikimumas, lojalumas ir pan.) Valstybės tarnybos įstatymo taikymo prasme negali būti suprantami
kaip atskiri ir savarankiški asmens (jo turimų savybių) vertinimo kriterijai, o turi būti aiškinami tik šio
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įstatymo naudojamos sampratos „nepriekaištinga reputacija“ kontekste, t. y. visi kiti hipotetiškai galimi
asmens vertinimai neturi išeiti iš šios sampratos įstatymo nustatyto apibūdinimo ribų.
Nepriekaištingos reputacijos samprata pateikta Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje.
Šioje teisės normoje išvardintos aplinkybės, kurioms esant asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos
reputacijos. Tarp šių aplinkybių yra su asmens patraukimu baudžiamojon atsakomybėn siejamos
aplinkybės, kurių buvimas neleidžia laikyti, jog asmuo yra nepriekaištingos reputacijos. Tačiau kiekviena
iš tokių aplinkybių yra siejama tik su konkrečios (tam tikros rūšies, sunkumo laipsnio ir padarymo laike)
nusikalstomos veikos padarymu. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo, ginčijusio atsisakymą priimti jį į
vyriausiojo specialisto pareigas, padarytas nusikaltimas nepatenka nei į vieną iš Valstybės tarnybos
įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje numatytų atvejų, todėl prieita prie išvados, kad Valstybės tarnybos
įstatymo 31 straipsnio (kartu ir šio įstatymo 9 str. 3 d.) taikymo požiūriu paminėtas pareiškėjo teistumas
negali būti traktuojamas kaip aplinkybė, leidžianti jį laikyti neturinčiu nepriekaištingos reputacijos.
[2014 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1105/2014. A. V. prieš Nacionalinę
teismų administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 1.4; 16.1; 58]
Valstybės tarnautojų teisinės padėties ypatumai, vykdomų funkcijų reikšmingumas visuomenei
suponuoja reikalavimą, kad pareigūnai nuolat tobulintų savo kvalifikaciją ir gerintų profesionalumo lygį.
Antai, Vidaus tarnybos statuto 36 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pareigūnų profesionalumas
vertinamas kvalifikacine kategorija. Pagal pareigūnų dalykines savybes, profesinius įgūdžius,
administracinius gebėjimus, tarnybinės veiklos rezultatus ir vidaus tarnybos stažą nustatomos 3-oji, 2-oji
ir 1-oji kvalifikacinės kategorijos. Pareigūnui suteikta kvalifikacinė kategorija iš naujo tvirtinama kas
penkeri metai (Vidaus tarnybos statuto 36 str. 2 d.). Atsižvelgęs į šias teisės normas, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A492-1217/2014 išaiškino, kad Vidaus tarnybos
statutas įtvirtina dvi savarankiškas procedūras – naujos kvalifikacinės kategorijos suteikimo tam tikram
laikotarpiui ir turimos kvalifikacinės kategorijos patvirtinimo tolesniam apibrėžtam laikotarpiui.
Privaloma numatomo profesionalumo vertinimo, kurio tikslas iš naujo tvirtinti suteiktą kvalifikacinę
kategoriją, sąlyga yra nustatyta Vidaus tarnybos statuto 36 straipsnio 2 dalyje – kvalifikacinė kategorija
tvirtinama kas penkeri metai. Kol nėra suėjęs įstatyme nustatytas terminas, šiuo tikslu profesionalumo
vertinimui atlikti bei atitinkamai išvadai rengti nėra teisinio pagrindo. Pareigūnui viena pakopa žemesnę
kvalifikacinę kategoriją suteikti arba panaikinti turimą žemiausią kategoriją pareigūnų kvalifikavimo
komisija yra kompetentinga tik tais atvejais, kai vyksta pareigūno turimos kvalifikacinės kategorijos
patvirtinimo procedūra, yra parengta atitinkama tiesioginio vadovo išvada, ir pareigūnas apie numatomą
konkretų profesionalumo vertinimą yra informuotas nustatytu būdu. Pareigūnų vertinimo komisija,
nustatyta tvarka neišnagrinėjusi tiesioginio vadovo išvados dėl pareigūno profesionalumo įvertinimo, ir
apskritai nesant tokios išvados dėl pareigūno profesionalumo įvertinimo 2 kvalifikacinei kategorijai
patvirtinti, neturi diskrecijos teisės veikti kitaip, negu teisės aktai nustato, t. y. pradėjusi vertinimo
procedūrą dėl aukštesnės kvalifikacinės kategorijos suteikimo, priimti sprendimą netvirtinti turimos
kvalifikacinės kategorijos ir suteikti žemesnę kategoriją.
Nurodytų motyvų pagrindu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pripažino,
kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kvalifikavimo komisijos išvada neatitinka teisės
aktų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad ši išvada buvo byloje ginčyto Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko įsakymo sudėtinė dalis, minėta išvada lėmė, jog įsakymas, kuriuo
pareiškėjui buvo nepatvirtinta 2 kvalifikacinė kategorija ir suteikta viena pakopa žemesnė 3 kategorija,
taip pat pripažintas neteisėtu.
[2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1217/2014. A. J. prieš Kauno
apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio sprendimo kategorija 16.3]
Aptariant reikšmingiausią 2014 m. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką tarnybinių
nuobaudų srityje, būtina paminėti išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą, priimtą administracinėje
byloje Nr. A662-890/2014. Šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikė reikšmingą
išaiškinimą, susijusį su teisės normų galiojimo laike taisyklėmis. Apžvelgiamas ginčas kilo dėl atsakovo
apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymo, kuriuo pareiškėjui skirta tarnybinė
nuobauda. Nagrinėtu atveju statutinio valstybės tarnautojo veiksmų, dėl kurių jis patrauktas tarnybinėn
atsakomybėn, atlikimo ir pasibaigimo metu galiojęs teisinis reguliavimas nenustatė galimybės skirti
tarnybinę nuobaudą atleistam iš vidaus tarnybos asmeniui, o tarnybinės nuobaudos skyrimo metu tokia
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galimybė atsirado. Šiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, jog naujai įsigaliojusi Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostata, įtvirtinanti, kad tarnybinis patikrinimas atliekamas bei
tarnybinė nuobauda skiriama ir asmeniui, netekusiam statutinio valstybės tarnautojo statuso (Valstybės
tarnybos įstatymo 2012 m. birželio 5 d. Nr. XI-2041 redakcija, galiojusi nuo 2012 m. lapkričio 1 d.),
netaikoma tiems valstybės tarnautojo veiksmams, kurie buvo atlikti ir pabaigti iki naujos normos
įsigaliojimo. Bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos požiūriu, minėta įstatymo nuostata, lyginant ją su senąja
redakcija, išplėtė subjektų, kuriems gali būti taikoma tarnybinė atsakomybė, ratą. Valstybės tarnautojo
veiksmų, dėl kurių jam paskirta tarnybinė nuobauda, atlikimo ir pabaigimo metu negaliojant jo padėtį
sunkinančiam teisiniam reguliavimui, jis turi realų pagrindą manyti, jog jam bus taikomas tas teisines
pasekmes sukeliantis teisinis reguliavimas, kuris galiojo minėtų veiksmų atlikimo ir pabaigimo metu.
Pasak išplėstinės teisėjų kolegijos, po pareiškėjo veiksmų pasibaigimo įsigaliojusių minėtų Valstybės
tarnybos įstatymo nuostatų taikymas ginčo atveju paneigtų lex retro non agit, asmens teisėtų interesų ir
teisėtų lūkesčių apsaugos principus. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjo veiksmai buvo baigti iki naujų
Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įsigaliojimo, teismas konstatavo, jog priimdamas ginčo įsakymą,
atsakovas nepagrįstai vadovavosi po pažeidimo įsigaliojusiomis nuostatomis, iš esmės bloginančiomis
pareiškėjo padėtį.
[2014 m. liepos 2 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662890/2014. G. K. prieš Panevėžio apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio sprendimo
kategorija 16.4]
2014 m. aktualumo neprarado administraciniai ginčai, kilę dėl valstybės tarnautojų teisių
pažeidimų, susijusių su dėl sunkios ekonominės padėties valstybėje taikytų taupymo priemonių. Vienoje
iš su darbo užmokesčiu susijusių valstybės tarnybos bylų Nr. A520-1788/2013 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas buvo kreipęsis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Valstybės tarnybos
įstatymo 25 straipsnio 3 dalis (2009 m. liepos 17 d. įstatymo Nr. XI-363 redakcija) ir Valstybės tarnybos
įstatymo 1 priedas (2009 m. liepos 17 d. įstatymo Nr. XI-363 redakcija) neprieštarauja Konstitucijos 29
straipsnio 1 dalies, 48 straipsnio 1 dalies nuostatoms bei konstituciniam teisinės valstybės principui.
Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. nutarime iš tiesų patvirtino minėtų nuostatų prieštaravimą
Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pasisakydamas dėl valstybės tarnautojų teisės į neišmokėto darbo
užmokesčio dalies priteisimą po to, kai Konstitucinis Teismas pripažino antikonstitucinėmis teisės aktų
nuostatas, kurių pagrindu buvo mokamas mažesnis atlyginimas, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas pažymėjo, kad pareiškėjas į teismą dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo (teisingo
apmokėjimo už darbą) kreipėsi nepažeisdamas terminų, nustatytų tokiems reikalavimams pareikšti
(3 metų). Byloje nebuvo nustatyta jokių kitų aplinkybių, užkertančių (ribojančių) galimybę realizuoti
aptariamą teisę. Šiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, kad iš Konstitucijos, inter alia
jos 30 straipsnio 1 dalies, nuostatų kyla reikalavimas asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir
veiksmingai, todėl pareiškėjas turėjo teisę teisme reikalauti teisingai atlyginti už tą darbą, kuris liko
faktiškai neapmokėtas dėl antikonstitucinėmis pripažintų įstatymų nuostatų taikymo.
[2014 m. sausio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A5201788/2013. A. M. prieš Kauno miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 16.5]
Kalbant apie pareigūnų socialines garantijas ne mažiau svarbu paminėti administracinius ginčus
dėl pareigūnų teisės gauti naujas tarnybinės uniformos dalis, pasibaigus tarnybinės uniformos dalių
dėvėjimo terminui, bei žalos, patirtos dėl laiku neišduotų tarnybinės uniformos dalių, atlyginimo. Tokio
pobūdžio ginčai sudarė didžiąją dalį Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. išnagrinėtų bylų
pareigūnų socialinės apsaugos klausimu. Pastebėtina, kad administracinę praktiką šioje srityje pradėjo
formuoti išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1032/2014. Pareiškėjai
kreipėsi į teismą, prašydami įpareigoti atsakovą Šiaulių tardymo izoliatorių išduoti jiems tarnybinės
uniformos dalis. Šiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog tam, kad pareigūnas
atrodytų tinkamai ir tvarkingai bei galėtų vykdyti savo pareigas, jam turi būti išduodamas vienas pilnas
uniformos komplektas, o kuriai nors uniformos komplekto daliai susidėvėjus ar pasibaigus jos dėvėjimo
terminui – ją pakeisti kita. Aprūpinimas tarnybine uniforma ar atitinkamo dydžio kompensacija vietoj jos
yra įstatyme nustatyta garantija, kuri negali būti paneigiama lėšų trūkumu ar poįstatyminių teisės aktų
nebuvimu. Išplėstinė teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad atsakovas neatliko teisės aktuose įtvirtintos
pareigos aprūpinti pareiškėjus naujomis tarnybinės uniformos dalimis, pasibaigus šių pareiškėjų
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uniformos dalių dėvėjimo terminui, todėl ši institucija įpareigotina nustatyta tvarka išduoti pareiškėjams
tarnybinės uniformos dalis, kurios sudaro vieną uniformos komplektą, kurių dėvėjimo terminas
pasibaigė ir kurios nebuvo pareiškėjams išduotos.
Tačiau, anot išplėstinės teisėjų kolegijos, neturėtų būti tokios faktinės situacijos, kai pareigūnas
gauna iš karto kelis uniformos komplektus ar jos sudedamąsias dalis, išskyrus teisės aktuose nustatytus
atvejus. Tarnybinės uniformos papildomų dalių išdavimas už praeitą laikotarpį nėra pateisinamas
tarnybos uždaviniais ir funkcijomis, negali tinkamai kompensuoti pareigūnų patirtų nuostolių dėl
uniformos neišdavimo praeityje, nes tarnybinę uniformą pareigūnas gali dėvėti tik po to, kai ji jam
išduota ir tik tam tikrą laikotarpį. Galimi pareigūno turėti nuostoliai dėl uniformos neišdavimo laiku
turėtų būti kompensuojami taikant žalos atlyginimo institutą, o ne išduodant tiek uniformos dalių, kiek
jų nebuvo išduota per visą praėjusį laikotarpį ir neatsižvelgiant į pareigūnų aprūpinimo tarnybine
uniforma paskirtį. Minėtu atveju taikytinos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos,
reglamentuojančios darbdavio materialinę atsakomybę. Darbo kodekso 248 straipsnio 3 punkte inter
alia numatyta, kad darbdavio materialinė atsakomybė atsiranda, kai pažeidžiami darbuotojo turtiniai
interesai, o šio kodekso 249 straipsnyje inter alia įtvirtinta, kad darbdavys pagal Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso normas privalo atlyginti žalą, padarytą dėl darbuotojo turtinių interesų pažeidimo.
Išdėstytų motyvų pagrindu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš esmės paliko
nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriame Šiaulių tardymo izoliatorius įpareigotas
išduoti pareigūnams tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė, ir priteisiama žala
dėl neišmokėtos piniginės kompensacijos už laiku neišduotas tarnybinės uniformos dalis.
[2014 m. balandžio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A2611032/2014. A. L., Z. M., A. K., M. M., J. A., V. P., S. A., L. Č. prieš Šiaulių tardymo izoliatorių. Procesinio
sprendimo kategorija 15.2.3.1; 16.5]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. ne kartą pasisakė dėl pareigūno teisės būti
atleistam iš vidaus tarnybos savo noru, nesant pasibaigusioms jo patraukimo drausminėn atsakomybėn,
atleidimo iš tarnybos dėl pareigūno vardo pažeminimo procedūroms.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A143-287/2014 pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą,
prašydamas, be kita ko, panaikinti atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
sprendimą, kuriuo atsisakyta išleisti jį paties prašymu į pensiją. Pagal Vidaus tarnybos statutą, pareigūno
atleidimas iš vidaus tarnybos jo paties prašymu arba jo paties prašymu dėl išėjimo į pensiją yra
savarankiški pareigūno atleidimo iš vidaus tarnybos pagrindai, kurių taikymas išimtinai priklauso nuo
paties pareigūno valios. Pareigūnas, norintis palikti vidaus tarnybą, turi paduoti prašymą dėl atleidimo iš
vidaus tarnybos ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų (Vidaus tarnybos statuto 55 str. 1 d.). Turintis
teisę skirti pareigūną į jo užimamas pareigas vadovas privalo atleisti pareigūną kitą darbo dieną po
anksčiau nurodyto termino pasibaigimo arba, vadovo sutikimu – ir nepasibaigus šiam terminui (Vidaus
tarnybos statuto 55 str. 2 d.). Šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija konstatavo, kad pareigūno teisė būti atleistam iš vidaus tarnybos savo noru (jo paties prašymu)
ir jo vadovo pareiga šią teisę įgyvendinti Vidaus tarnybos statuto tiesiogiai nėra saistoma tokio
pareigūno atžvilgiu pradėtu (ir vykdomu) tarnybiniu patikrinimu, kurio tikslas – nustatyti pareigūno
galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo arba pareigūno vardo pažeminimo faktus. Susiklosčius situacijai,
kai pareigūno padaryto tarnybinio nusižengimo ar pareigūno vardą žeminančio poelgio faktai yra
nustatomi (paaiškėja) per Vidaus tarnybos statuto 55 straipsnyje nustatytą 14 kalendorinių dienų
įspėjimo terminą, turi būti priimti tarnybinio nusižengimo ar pareigūno vardą žeminančio poelgio faktus
atitinkantys sprendimai patraukti pareigūną tarnybinėn atsakomybėn arba atleisti jį dėl poelgio,
pažeminusio pareigūno vardą. Esant situacijai, kai minėtas 14 dienų įspėjimo terminas pasibaigė
nepriėmus anksčiau nurodytų kompetentingo subjekto sprendimų, pareigūnas turi būti atleistas iš
vidaus tarnybos savo noru, nepaisant to, kad jo patraukimo drausminėn atsakomybėn ar atleidimo iš
tarnybos dėl pareigūno vardo pažeminimo procedūros nėra užbaigtos.
[2014 m. vasario 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-287/2014. V. N. prieš Kauno
apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio sprendimo kategorija 16.6]
Su pareigūno atleidimu iš vidaus tarnybos susijusi ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme nagrinėta administracinė byla Nr. A662-555/2014, kurioje nustatyta, kad Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariate vykdant struktūrinius pertvarkymus, pareiškėjas be jo sutikimo buvo
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perkeltas į naujai įsteigtą struktūrinį padalinį. Pagal naująjį pareigybės aprašymą, pareiškėjas savo
funkcijas turėjo vykdyti visoje komisariato veiklos teritorijoje, o ne vien vienos iš seniūnijų veiklos
teritorijoje, kaip buvo iki struktūrinių pertvarkymų. Įvertinusi susiklosčiusias ginčo aplinkybes, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad po aptartų įstaigos struktūrinių
pertvarkymų atsirado neapibrėžtumas, kiek tai susiję su pareiškėjo tarnybinės veiklos teritorija. Naujasis
pareigybės aprašymas leido pareiškėją perkelti eiti pareigas į bet kurią Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato teritorijai priklausančią apylinkę.
Atsižvelgusi į tai, išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovas vienašališku sprendimu be pareiškėjo
sutikimo pakeitęs pareiškėjo teisinę padėtį bei jo tarnybos organizavimą, elgėsi neteisėtai. Pareigūnui
nesutinkant eiti naujų pareigų, vidaus reikalų įstaigai (darbdaviui) kyla pareiga pradėti pareiškėjo
atleidimo iš vidaus tarnybos, kai dėl vidaus reikalų įstaigos ar jos struktūrinio padalinio likvidavimo,
reorganizavimo ar dėl tarnybos organizavimo pakeitimų panaikinama pareigybė ir pareigūnas nesutinka
eiti jam pasiūlytų pareigų, procedūrą.
[2014 m. liepos 31 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662555/2014. J. K. prieš Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio sprendimo kategorija
16.6; 16.8]
10. Bylos dėl vietos savivaldos
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja įvairius ginčus, kylančius iš vietos savivaldos
teisinių santykių. Viena iš tokių bylų kategorijų yra susijusi su savivaldybių administracinės veiklos
priežiūra, kurią vykdo Vyriausybės atstovas konkrečiose savivaldybėse. Teismas savo 2014 m. praktikoje
ne kartą vertino, ar savivaldybės, priimdamos norminius administracinius aktus, paisė teisės aktų
hierarchijos, suteiktų įgaliojimų ir kompetencijos ribų, kitų iš teisėtumo principo kylančių reikalavimų.
Šiuo klausimu žr. jau minėtas administracines bylas Nr. A261-706/2014 ir Nr. A492-1707/2014, išsamiau
aptariamas poskyryje Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo.
Iš 2014 m. apžvelgiamoje srityje nagrinėtų administracinių ginčų atskirai paminėtini ginčai, susiję
Vyriausybės atstovo įstatyme įtvirtintų teisių apimtimi. Tam, kad būtų galima operatyviai reaguoti į
savivaldybių vykdomos administracinės veiklos trūkumus ir efektyviai vykdyti funkciją, siekiant pašalinti
iš teisinės sistemos vietos savivaldos institucijų priimtus neteisėtus norminius teisės aktus, Vyriausybės
atstovas pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, be kita ko, turi
teisę reikalauti iš savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų kopijų, taip pat savivaldybės
kolegialių administravimo subjektų posėdžių protokolų kopijų (Įstatymo 6 str. 1 d. 2 p.). Naudojimosi šia
teise ypatumai buvo nagrinėjami administracinėje byloje Nr. A556-1365/2014. Apžvelgiamu atveju ginčas
kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atsisakymo Vyriausybės atstovui
Vilniaus apskrityje pateikti dokumentus, susijusius su seniūnijų seniūnų paskyrimu į seniūno pareigas.
Administracijos direktorius tokį savo sprendimą grindė argumentu, jog personalo valdymo klausimais
priimtų aktų kontrolė nepatenka į Vyriausybės atstovo vykdomos savivaldybės veiklos kontrolės apimtį.
Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija pažymėjo, jog Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba,
nukreipdama pirminį bei pakartotinį prašymus į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių,
sprendžiant pagal teisinį reguliavimą, pasirinko tinkamą adresatą. Vyriausybės atstovas turi teisę
reikalauti iš savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų kopijų, taip pat savivaldybės
kolegialių administravimo subjektų posėdžių protokolų kopijų. Savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų
sąvoka apima visas teisės akto rūšis, įskaitant ir individualų teisės aktą, kokiu laikytinas sprendimas
(bendrine prasme) dėl seniūno skyrimo į pareigas apžvelgiamos bylos atveju. Savivaldybės atsisakymas
pateikti reikalaujamus teisės aktus buvo nesuderinamas su minėto įstatymo reikalavimais.
[2014 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1365/2014. Vyriausybės atstovas
Vilniaus apskrityje prieš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių. Procesinio sprendimo
kategorija 35.2]
11. Bylos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
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Bylų dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 2014 m., lyginant su ankstesniais metais,
sumažėjo beveik perpus. Vienas reikšmingiausių sprendimų šioje srityje priimtas administracinėje byloje
Nr. A492-1816/2014. Jame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo gero
administravimo principo svarbą sprendžiant dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pratęsimo. Šioje
byloje buvo ginčijamas Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba)
2014 m. sausio 6 d. administracinis aktas, kuriuo Tarnyba atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą pakeisti
advokatą. Tarnyba konstatavo, jog 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas suteikti antrinę teisinę pagalbą
galiojo iki 2013 m. gruodžio 25 d. ir jis nebuvo pratęstas, nes pareiškėjas nepateikė metinės gyventojo
(šeimos) turto deklaracijos. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas panaikino ginčytą
administracinį aktą, konstatavęs, kad atsakovas privalėjo atsižvelgti į pareiškėjo kartu su kitu (2013 m.
gruodžio 2 d.) prašymu pateiktą metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje nusprendė, kad pirmosios
instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Tarnyba nesilaikė Lietuvos Respublikos valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – Įstatymas) 18 straipsnio 8 dalies nuostatų ir prieš
nuspręsdama, kad 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo, kuriuo buvo suteikta antrinė teisinė pagalba,
galiojimo laikas yra pasibaigęs, nepatikrino, ar pareiškėjo turto ir pajamų lygis yra pasikeitęs, ar jis nėra
pateikęs aptariamos deklaracijos kartu su kitu prašymu suteikti antrinę teisinę pagalbą, nepasinaudojo
Įstatymo 18 straipsnio 13 dalimi jai suteikta teise iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės
registrų, kitų fizinių ar juridinių asmenų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti jų turimą
informaciją, reikalingą nustatyti, ar asmuo turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Faktinių duomenų
trūkumas nagrinėtu atveju lėmė nevisapusiško bei neobjektyvaus sprendimo priėmimą. Tokie viešojo
administravimo institucijos veiksmai, kai nesiremiama gero administravimo principu siekiant padėti
besikreipiančiam asmeniui įgyvendinti jo teises, o formaliai ir biurokratiškai vykdomos viešojo
administravimo funkcijos, pagrįstai buvo pripažinti neteisėtais.
[2014 m. gruodžio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492 -1816/2014. J. S. prieš
Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Procesinio sprendimo kategorija 24]
12. Bylos dėl asmens duomenų teisinės apsaugos
2014 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikė nemažai įvairių išaiškinimų asmens
duomenų teisinės apsaugos srityje. Šios bylos yra itin svarbios užtikrinant konstitucinę teisę į privatumą.
Antai administracinėje byloje Nr. A822-394/2014 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo
konkrečių aplinkybių nustatymo svarbą, kai vertinamas asmens duomenų tvarkymo teisėtumas, o juos
tvarkantis asmuo yra įregistruotas duomenų valdytoju. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Neo
Group“ darbininkų sąjunga 2013 m. kovo 4 d. su skundu kreipėsi į Valstybinės duomenų apsaugos
inspekciją (toliau – ir Inspekcija), prašydamas įpareigoti UAB „Neo Group“ (toliau – ir Bendrovė)
nedelsiant nutraukti neteisėtą asmens duomenų tvarkymą naudojant vaizdo stebėjimo priemones
paskirstyto valdymo patalpose. Inspekcija skundžiamu 2013 m. kovo 12 d. sprendimu atmetė pareiškėjo
skundą. Sprendime nurodoma, kad Bendrovė, kaip reikalaujama Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo (toliau – ADTAĮ) 31 straipsnyje, yra pateikusi Inspekcijai pranešimą apie vaizdo stebėjimą
Bendrovės paskirstyto valdymo sistemos patalpose. Inspekcija, išnagrinėjusi Bendrovės pateiktą
pranešimą bei informaciją ir konstatavusi, kad duomenų valdytojo pateikta informacija atitinka
Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262 patvirtintose Duomenų valdytojų pranešimo apie
duomenų tvarkymą taisyklėse nurodytus reikalavimus ir neprieštarauja teisėtam duomenų tvarkymui,
2009 m. balandžio 21 d. sprendimu įregistravo UAB „Neo Group“ duomenų valdytoju.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog atsižvelgiant į
skundžiamo sprendimo turinį matyti, kad Inspekcija pareiškėjo skundą atmetė atsižvelgusi į aplinkybes,
kurios buvo nustatytos dar sprendžiant dėl UAB „Neo Group“ registravimo duomenų valdytoju.
Papildomų argumentų ar aplinkybių, nustatytų būtent nagrinėjant pareiškėjo 2013 m. kovo 4 d. skundą,
atsakovas skundžiamame sprendime iš esmės nenurodė. Tačiau teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad
vien tai, jog UAB „Neo Group“ yra registruotas duomenų valdytoju, savaime nereiškia, kad visomis
Bendrovėje sumontuotomis vaizdo kameromis vaizdo stebėjimas visada bus vykdomas teisėtai. Todėl
sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo turėjo būti ne tik remiamasi faktu, jog Bendrovė
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registruota duomenų valdytoju, o atsižvelgiama ir į skunde nurodytus argumentus bei konkrečiu atveju
aktualias aplinkybes.
Aplinkybės, į kurias atsižvelgta atsakovo skundžiamame sprendime, buvo susiklosčiusios dar tuo
metu, kai vaizdo stebėjimas paskirstyto valdymo sistemos patalpose nebuvo atliekamas, o teikdamas
2013 m. kovo 4 d. skundą, pareiškėjas nurodė, kad 2012 m. spalio mėnesio pabaigoje Bendrovė
paskirstyto valdymo patalpose sumontavo naujas vaizdo stebėjimo priemones ir pradėjo vykdyti vaizdo
stebėjimą, todėl prašė nutraukti neteisėtą asmens duomenų tvarkymą naudojant vaizdo stebėjimo
priemones būtent paskirstyto valdymo patalpose.
Iš tiesų nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog situacija, buvusi pareiškėjui teikiant 2013 m. kovo 4 d.
skundą, buvo pasikeitusi lyginant su egzistavusia sprendžiant dėl UAB „Neo Group“ registravimo
duomenų valdytoju – vaizdo stebėjimo kameros paskirstyto valdymo sistemos patalpose ne tik buvo
sumontuotos, bet jau buvo ir naudojamos. Todėl teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovas,
nagrinėdamas pareiškėjo skundą, galėjo atsižvelgti į sprendžiant dėl Bendrovės įregistravimo duomenų
valdytoju metu surinktus duomenis, tačiau remtis vien jais šiuo atveju nebuvo pakankama, kadangi tuo
metu situacija buvo pakitusi. Tai lėmė, kad Inspekcijos 2013 m. kovo 12 d. sprendimas nebuvo išsamus ir
buvo priimtas neįvertinus visų su pareiškėjo 2013 m. kovo 4 d. skundu susijusių aplinkybių. Teisėjų
kolegija nutarė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos 2013 m. kovo 12 d. spendimą.
[2014 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-394/2014. UAB „Neo Group“
darbininkų sąjunga prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Procesinio sprendimo kategorija 25]
Administracinėje byloje Nr. A261-106/2014 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė
dėl asmens duomenų siuntimo paprasta, o ne registruota, pašto siunta. Šioje byloje ginčas kilo dėl
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimo, kuriuo pripažinta, kad Kauno valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiksmai, siunčiant pareiškėjui laiškus su jame esančiais
pareiškėjo asmens duomenimis paprasta, o ne registruota, pašto siunta, nepažeidė asmens duomenų
apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Teisėjų kolegija padarė išvadą, jog ginčo teisiniams santykiams taikytini teisės aktai nereikalauja,
kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – ir VGTPT) rašytiniai sprendimai, raštai
ar informacinio pobūdžio pranešimai, kurių turinyje yra nurodomi duomenų subjektų bet kokie asmens
duomenys, taip pat tam tikros duomenų subjektų teisės, pareigos ar prievolės, būtų siunčiami tik
registruota pašto siunta. Pakanka, kad tokie sprendimai, raštai, pranešimai būtų siunčiami uždaru
pavidalu ir tokių pranešimų turinys būtų matomas tik duomenų subjektui, kuriam adresuojamas
pranešimas, ar jo sutikimu trečiajam asmeniui, atidarius ar išpakavus pateiktą pranešimą. Todėl ginčo
atveju Kauno VGTPT, siųsdamas pareiškėjui sprendimus pratęsti antrinės teisinės pagalbos teikimo
galiojimo terminą, palikti pareiškėjo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą nenagrinėtu, atsisakyti
pakeisti antrinę teisinę pagalbą teikiantį advokatą, raštus (lydraščius), kuriais persiųsti pareiškėjo raštai
bei skundai advokatui, prašant pateikti dėl to paaiškinimus, paprasta pašto siunta (voke), t. y. uždaru
pavidalu, elgėsi teisėtai ir pagrįstai, remdamasi jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
[2014 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-106/2014. V. S. prieš Valstybinę
duomenų apsaugos inspekciją ir Lietuvos valstybę, atstovaujamą Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.1; 15.2.3; 25]
2014 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat priėmė nutartį dėl Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos teisės Elektroninių ryšių įstatymo nustatyta tvarka priimti sprendimus dėl
juridinių asmenų veiklos. Administracinėje byloje Nr. A858-143/2014 ginčas kilo dėl Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos sprendimo ir nurodymo, kuriais Inspekcija pripažino, jog pareiškėjas pažeidė
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ir ERĮ) 69 straipsnio 1 dalies nuostatas, t. y.
elektroninių ryšių paslaugas tiesioginei rinkodarai naudojo, neturėdamas išankstinio abonento sutikimo,
taip pat Inspekcija nurodė pareiškėjui užtikrinti, kad elektroninių ryšių paslaugos tiesioginei rinkodarai
būtų naudojamos tik gavus išankstinį abonento sutikimą. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo
skundą patenkino, nurodydamas, kad Inspekcijai nesuteikta kompetencija spręsti byloje vertinamų
klausimų. Įvertinęs ERĮ, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Inspekcijos
nuostatų turinį, pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad Inspekcijai suteikti įgaliojimai prižiūrėti ir
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kontroliuoti teisės aktų, susijusių su asmens duomenų, kurie sietini tik su fiziniu, bet ne juridiniu
asmeniu, tvarkymu, vykdymą.
Šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pabrėžė, kad
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog ERĮ 12 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatos
suteikia Inspekcijai kompetenciją priimti sprendimus tik dėl fizinių, bet ne juridinių asmenų. Toks
aiškinimas reikštų, kad nepaisant to, jog ERĮ 69 straipsnio 1 dalies nuostatos taikytinos ir juridiniams
asmenims, nebūtų institucijos, atsakingos už šių nuostatų laikymosi kontrolę tais atvejais, kuomet
pažeidimą padaro juridinis asmuo. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo panaikintas, o
byla grąžinta teismui nagrinėti iš naujo.
[2014 m. balandžio18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-143/2014. UAB „Teltonika“ prieš
Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Procesinio sprendimo kategorija 25]
13. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo
Administracinių bylų dėl rinkimų ir referendumų kiekis ir pobūdis yra labai glaudžiai susijęs su
šiomis šalies politinio gyvenimo aktualijomis. 2014 metais vyko dveji rinkimai (Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimai ir rinkimai į Europos Parlamentą) ir vienas referendumas (dėl Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 9, 157 ir 147 straipsnių pakeitimo), dėl kurių kilę ginčai lėmė nemažą apžvelgiamos
kategorijos bylų kiekį.
Administracinėje byloje Nr. R525-8/2014 ginčas kilo dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir
VRK) sprendimo, kuriuo atsisakyta išduoti pareiškėjui rinkėjų parašų rinkimo lapus dėl to, kad jis
neatitinka Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme nustatytų reikalavimų būti kandidatu į
Respublikos Prezidentus. Toks sprendimas priimtas remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 78
straipsniu, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 2 ir 36 straipsniais, Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsniu bei Vyriausiosios rinkimų komisijos pažyma, iš kurios matyti, kad
pareiškėjas neatitiko būtent Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinto reikalavimo, jog Respublikos Prezidentu negali būti renkamas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos
Respublikos Konstituciją arba sulaužęs priesaiką asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš
einamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą. Išplėstinė teisėjų kolegija atmetė pareiškėjo
skundą.
Teismas nesutiko su pareiškėjo vertinimu, kad Seimui nepriėmus būtinų Konstitucijos pataisų,
kurios nustatytų draudimo tapti Prezidentu trukmę, nuo Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT)
2011 m. sausio 6 d. sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą priėmimo Lietuvos Respublikos Prezidento
rinkimų įstatymo 2 straipsnio nuostatomis būtina vadovautis tiek, kiek jos neprieštarauja EŽTT doktrinai
ir Konstitucijai. Pažymėta, jog EŽTT 2011 m. sausio 6 d. sprendime konstatavo, kad atsižvelgiant į
nurodytas aplinkybes, ypač į nuolatinį ir negrįžtamą draudimo pareiškėjui būti renkamam į parlamentą
pobūdį, šis apribojimas yra neproporcingas, šiuo atveju buvo pažeistas Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 1 Protokolo 3 straipsnis. Tačiau, kaip pažymėta, EŽTT
pateiktas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos aiškinimas Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo neįpareigoja, Konstitucijos nuostatoms jokios įtakos neturi.
Kita vertus, pažymėta ir tai, kad EŽTT 2011 m. sausio 6 d. sprendimo 72 punkte vienareikšmiškai
nurodė, kad 1 Protokolo 3 straipsnis netaikomas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams. Taigi, kiek
tai susiję su pareiškėjo skundais dėl jo pašalinimo iš pareigų ar draudimo būti renkamam prezidentu, ši
pareiškimo dalis buvo pripažinta ratione materiae nesuderinama su Konvencijos nuostatomis pagal
35 straipsnio 3 dalį ir atmesta pagal 35 straipsnio 4 dalį. Be to, EŽTT savo sprendimo rezoliucinės dalies
2 punktu vienbalsiai paskelbė pareiškėjo skundą pagal 1 Protokolo 3 straipsnį, kiek jis susijęs su
pareiškėjo pašalinimu iš pareigų ir teisės būti renkamam Lietuvos Prezidentu atėmimu, nepriimtinu.
Nurodyti EŽTT argumentai bei priimtas sprendimas leido išplėstinei teisėjų kolegijai konstatuoti, kad
EŽTT savo 2011 m. sausio 6 d. sprendimu nenustatė Lietuvai jokių įpareigojimų, kiek tai susiję su
pareiškėjo galimybe dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, taigi nebuvo pagrindo teigti,
kad šiuo metu iš EŽTT sprendimo Lietuvos Respublikai kyla tarptautinis įsipareigojimas keisti vidaus teisę,
kiek tai susiję su Prezidento rinkimais.
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Dėl reikalavimo Vyriausiajai rinkimų komisijai įvykdyti EŽTT 2011 m. sausio 6 d. sprendimą
išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, jog pagal Konvencijos 46 straipsnio 1 dalį, Susitariančiosios Šalys
įsipareigojo vykdyti galutinį EŽTT sprendimą kiekvienoje byloje, kurios šalys jos yra. Taigi šio EŽTT
sprendimo įgyvendinimu rūpinasi Lietuva, o ne atskira institucija – VRK. Lietuva privalo įvykdyti EŽTT
sprendimą, tačiau tai galima padaryti tik vienu būdu – pakeičiant Lietuvos Respublikos Konstituciją. Tai
išaiškinta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 10 d. specialiame pareiškime „Dėl
Europos Žmogaus teisių teismo 2001 m. sausio 6 d. sprendimo įgyvendinimo“, taip pat 2012 m. rugsėjo 5
d. nutarime, kuriame pripažinta, jog vienintelis būdas pašalinti Konvencijos 1 Protokolo 3 straipsnio
nuostatų nesuderinamumą su Konstitucijos nuostatomis – priimti atitinkamą (-as) Konstitucijos pataisą (as). Be to, EŽTT 2011 m. sausio 6 d. sprendime apie teisę būti renkamam prezidentu apskritai nepasisakė
ir aiškiai nurodė, jog Konvencijos 1 Protokolo 3 straipsnis taikomas tik įstatymų leidybos institucijų
rinkimams, todėl pareiškėjo peticijas dėl jo pašalinimo iš pareigų ar draudimo būti renkamam prezidentu
buvo atsisakyti ištirti.
[2014 m. kovo 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R525-8/2014. R. P. prieš Vyriausiąją
rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 18.1]
Pažymėtina, jog nagrinėdamas administracines bylas rinkimų teisės srityje, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas ne kartą, kilus abejonėms dėl byloje taikytinų įstatymų nuostatų atitikties
Konstitucijai, kreipėsi į Konstitucinį Teismą, pateikdamas atitinkamus prašymus. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. R442-7/2014 ginčas kilo dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo, kuriuo
visuomeninis rinkimų komitetas „Už konstitucines gyventojų teises“ įregistruotas dalyvauti 2014 m.
rinkimuose į Europos Parlamentą pavadinimu A. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje
kreipėsi į Konstitucinį Teismą dėl Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo (2013 m. lapkričio 12 d.
redakcija) 38 straipsnio 2 ir 6 dalių tam tikra apimtimi atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs šį prašymą, pripažino, kad Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo
(2013 m. lapkričio 12 d. redakcija) 38 straipsnio 6 dalies nuostatos „Įregistruodama rinkimų komitetą,
Vyriausioji rinkimų komisija, laikydamasi eiliškumo pagal rinkimų komitetų įregistravimo Vyriausiojoje
rinkimų komisijoje laiką, suteikia jam raidę be diakritinio ženklo. Ši raidė laikoma rinkimų komiteto
pavadinimu ir rašoma rinkimų į Europos Parlamentą balsavimo biuletenyje“ tiek, kiek nustatyta, kad
raidė, rinkimų procese laikoma rinkimų komiteto pavadinimu, suteikiama ir tokiam rinkimų komitetui,
kuris yra pasirinkęs pavadinimą ir nurodęs jį savo veiklos sutartyje, prieštarauja Konstitucijos 34
straipsnio 2 daliai. Atsižvelgdamas į nurodytą Konstitucinio Teismo nutarimą, teismas sprendė, jog
minėta Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 38 straipsnio 6 dalies nuostata – tiek, kiek nustatyta, kad
raidė, rinkimų procese laikoma rinkimų komiteto pavadinimu, suteikiama ir tokiam rinkimų komitetui,
kuris yra pasirinkęs pavadinimą ir nurodęs jį savo veiklos sutartyje, t. y. ta apimtimi, kuria ji prieštarauja
Konstitucijai – netaikytina nagrinėtoje administracinėje byloje (Konstitucijos 110 str. 1 d., ABTĮ 4 str. 1
d.), todėl panaikino skundžiamo atsakovo sprendimo dalį, kuria pareiškėjui buvo suteiktas pavadinimas,
žymimas raide A.
[2014 m. spalio 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R442-7/2014. Visuomeninis rinkimų
komitetas „Už konstitucines gyventojų teises“ prieš Vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo
kategorija 18.3]
Aktyvios piliečių iniciatyvos taip pat turėjo įtakos tam, jog buvo išnagrinėta gerokai daugiau su
referendumų klausimais susijusių bylų nei ankstesniais metais. Teismas sprendė klausimus dėl piliečių,
remiančių reikalavimą paskelbti referendumą, parašų surinkimo, dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos
atsisakymo registruoti referendumo iniciatyvinę grupę, dėl tarpusavio debatams visuomeninio radijo ir
televizijos laidose skirto laiko, dėl galutinio referendumo rinkėjų skaičiaus ir kitus.
Administracinėje byloje Nr. R858-11/2014, nagrinėdamas ginčą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimo neįregistruoti Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės privalomajam referendumui dėl
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 125 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konstitucinio akto „Dėl Lietuvos
Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ pakeitimo įstatymo projekto paskelbti ir neišduoti jai piliečių
parašų rinkimo lapų, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė reikšmingais klausimais,
susijusiais su Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimais vertinti, ar referendumui siūlomas įstatymo ar
kito teisės akto projektas atitinka Referendumo įstatymo reikalavimus, tam tikrais procedūriniais
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klausimais, taip pat dėl minėto vertinimo – ar konkretus referendumui siūlomas projektas atitinka
Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus.
Išplėstinė teisėjų kolegija, vadovaudamasi Konstitucinio Teismo išaiškinimais, pateiktais 2014 m.
liepos 11 d. nutarime, nurodė, jog Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę ir pareigą tikrinti, ar pateiktas
privalomuoju referendumu priimti įstatymo (Konstitucijos) projektas atitinka Teisėkūros pagrindų
įstatymo reikalavimus, inter alia ar siūlomomis pataisomis nepažeidžiamas teisėkūros sistemiškumo
principas – ar nėra teikiamos priimti privalomuoju referendumu tokios (Konstitucijos) nuostatos, kurios
paneigtų kitą (Konstitucijos) nuostatą ar jai prieštarautų ir šių nuostatų būtų neįmanoma aiškinti kaip
tarpusavyje derančių. Nustačiusi minėtas aplinkybes, t. y. Referendumo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
reikalavimų nesilaikymą, pasireiškiantį tuo, kad nepaisoma Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtinto
teisėkūros sistemiškumo ar kito principo, Vyriausioji rinkimų komisija gali atsisakyti registruoti piliečių
referendumo iniciatyvinę grupę ir išduoti piliečių parašų rinkimo lapus. Tik tokiu būdu Vyriausioji rinkimų
komisija gali faktiškai realizuoti jai pavestą įgaliojimą prižiūrėti, kaip vykdomas Referendumo įstatymas
(20 str. 1 d. 7 p.). Atsižvelgdama į tai, kad skundžiamu sprendimu VRK atliko būtent pirmiau aprašytą
vertinimą, t. y. tikrino, ar siūlomas privalomuoju referendumu priimti įstatymo projektas atitinka
Referendumo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį ir Teisėkūros pagrindų įstatymą, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatavo, jog nėra pagrindo daryti išvadą, kad ji viršijo jai suteiktus įgaliojimus.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atmetė pareiškėjų argumentus, jog skundžiamas Vyriausiosios
rinkimų komisijos sprendimas turi būti panaikintas dėl procedūrinių pažeidimų, be kita ko, sprendimo
formos ir turinio trūkumų. Pagal Vyriausios rinkimų komisijos darbo reglamentą komisijos posėdyje
paprastai (vadinasi, ne būtinai visada) svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių šio Reglamento nustatyta
tvarka yra pateikti Komisijos sprendimų projektai (Reglamento 30 p.), taip pat kad Komisijos posėdžio
metu pirmininkas, jo pavaduotojai ir Komisijos nariai turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų
klausimų. Todėl byloje nagrinėtu atveju Vyriausiosios rinkimų komisijos narys turėjo teisę tiek parengti
pažymą, kuriai vėliau ginčijamu sprendimu pritarė komisija, tiek pasiūlyti priimti atitinkamą sprendimą
dėl nagrinėjamo referendumo iniciatyvos. Minėta pažyma bei sprendimo projektas buvo pristatyti
posėdžio pradžioje, piliečių iniciatyvinės grupės nariai nepageidavo, kad dėl šios pažymos posėdis būtų
atidėtas, dėl pažymos diskutavo, o sprendimą pritarti pažymai, kurioje buvo aiškiai suformuluotas
siūlymas priimti sprendimą atsisakyti registruoti piliečių iniciatyvinę grupę, Vyriausioji rinkimų komisija
priėmė narių balsų dauguma (Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 12 str. 2 d.). Remiantis, be kita
ko, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl individualių sprendimų turiniui keliamų
reikalavimų, atmestas pareiškėjų argumentas, kad skundžiamas sprendimas yra apskritai nemotyvuotas
– sprendimo motyvai išdėstyti atskiroje VRK nario parengtoje pažymoje. Be to, skundžiamų aktų turinys
ir forma objektyviai negalėjo sutrukdyti pareiškėjams įstatymų nustatyta tvarka veiksmingai realizuoti
teisę į (galbūt) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą, ką iš esmės pareiškėjai ir padarė, pateikdami
išsamiai motyvuotą skundą administraciniam teismui.
Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat vertino skundžiamo sprendimo, kuris, be kita ko, buvo
grindžiamas argumentu, kad referendumo iniciatoriai siūlo įtvirtinti prieštaravimą tarp Konstitucijos ir
Europos Sąjungos teisės, taip pat siūlo perteklines nuostatas, pagrįstumą. Pastebėta, kad Lietuvos
Respublika, stodama į Europos Sąjungą (tam buvo pritarta 2003 m. gegužės 10 ir 11 dienomis vykusio
referendumo dėl narystės Europos Sąjungoje metu), be kita ko, apsisprendė ir įsipareigojo visa apimtimi
dalyvauti Ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir (galiausiai) įsivesti bendrą valiutą eurą, pinigų emisijos teisę
patikint Europos centriniam bankui (ECB). Pareiškėjų teikiamame privalomuoju referendumu priimti
teisės akto projekte buvo siūloma nustatyti, kad „Pinigų emisijos teisę turi tik Lietuvos bankas“.
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, jei būtų priimtas pareiškėjų siūlomas projektas, Lietuvos
Respublika negalėtų visa apimtimi dalyvauti trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape,
apimančiame ir bendros valiutos – euro – įvedimą, nes pareiškėjų siūloma priimti Konstitucijos norma
neleistų dėl pinigų emisijos teisės spręsti ECB, kaip tai numatyta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.
Taigi, priėmus siūlomą Konstitucijos pakeitimo projektą, susidarytų situacija, kad Lietuvos Respublika
vienašališkai, nepaisant tarptautinės teisės principo, kad sutarčių reikia laikytis, paneigtų ir atsisakytų
savo įsipareigojimo (galiausiai) įsivesti euro valiutą, patikint pinigų emisijos teisę ECB. Atsižvelgiant į tai,
padaryta išvada, kad pareiškėjų siūlomas projektas nedera su Lietuvos Respublikos konstituciniais ir
narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimais, šio projekto priėmimas reikštų, kad yra nepaisoma Lietuvos
Respublikos tarptautinių įsipareigojimų ir kartu – konstitucinio pacta sunt servanda principo, suponuotų
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vidinio nesuderinamumo Konstitucijoje atsiradimą, nes konstitucinis principas pacta sunt servanda
reikalautų laikytis iš sudarytų sutarčių kylančių Lietuvos Respublikos įsipareigojimų Europos Sąjungai, o
pareiškėjų siūloma nuostata to daryti neleistų. Šių argumentų pagrindu padaryta išvada, kad pareiškėjų
siūlomos nuostatos nedera su kitomis Konstitucijos nuostatomis (inter alia konstituciniu pacta sunt
servanda principu) ir šio prieštaravimo šiuo metu negalima suderinti.
Pareiškėjai taip pat siūlė keisti Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos
Sąjungoje“ 1 straipsnį, papildant jį žodžiais „tiek, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai“ ir jį išdėstyti taip: „Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar
patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos
Sąjunga, numatytose srityse tiek, kiek tai neprieštarauja Konstitucijai, ir tiek, kad kartu su kitomis
Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat
naudotųsi narystės teisėmis.“ Šis siūlomas Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos
Sąjungoje“ 1 straipsnio pakeitimas įvertintas kaip nebūtinas, perteklinis, netikslingas, todėl prieštarauja
Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktui ir, atitinkamai, Referendumo įstatymo
6 straipsnio 1 daliai, kadangi, kaip pažymėjo išplėstinė teisėjų kolegija, iš Konstitucijos bei Konstitucinio
Teismo jurisprudencijos matyti, jog jau šiuo metu Lietuvos Respublika gali dalytis ar patikėti Europos
Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga,
numatytose srityse tiek, kiek tai neprieštarauja Konstitucijai.
Taigi teismas sutiko su Vyriausiosios rinkimų komisijos pozicija, jog siūlomas referendumu priimti
įstatymo projektas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo (3 str. 2 d. 1 ir 7 p.) ir Konstitucijos
reikalavimų, ir dėl to neatitinka Referendumo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies.
[2014 m. liepos 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. R85811/2014. G. J. A., V. S., T. Ž., K. V., R. K., J. K., A. K., E. D., A. R., P. V., V. J., R. G., N. Š., A. V., J. P., S. K., G.
S., R. L., M. S. prieš Vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 18.2]
Administracinėje byloje Nr. R756-17/2014 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo
ginčą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo, priimto įgyvendinant Referendumo įstatymo
17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pavedimą patvirtinti referendumo agitacijai skirtų laidų rengimo taisykles
ir nustatyti konkrečią Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų trukmę ir laiką, suderinus su Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos vadovu. Pareiškėjai ginčijo minėtą sprendimą, nurodydami, jog
Vyriausioji rinkimų komisija, pažeisdama Referendumo įstatymo 17 straipsnio 1 dalį, neužtikrino jų, kaip
piliečių referendumo iniciatyvinės grupės narių, teisės pasinaudoti atitinkamu visuomeninio
(nacionalinio) radijo ir televizijos laiku, skirtu privalomojo referendumo „Dėl Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo“ agitacijai.
Referendumo įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustatė, kad grupės atstovams, Seimo nariams,
Respublikos Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, ministrams, partijoms, visuomeninėms organizacijoms ir
piliečiams suteikiama teisė nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija; referendumo
agitacijai skirtų laidų rengimo taisykles tvirtina, konkrečią Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų
trukmę ir laiką nustato Vyriausioji rinkimų komisija, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos vadovu; ji taip pat paskirsto laidų laiką taip, kad nebūtų pažeisti grupės ir jos oponentų
atstovų lygiateisiškumo principai; ir grupei, ir jos oponentų atstovams skiriama ne mažiau kaip po 7
valandas visuomeninio (nacionalinio) radijo ir televizijos laiko tarpusavio debatams. Teisėjų kolegija šioje
byloje pasisakė dėl minėtos nuostatos dalies „ir grupei, ir jos oponentų atstovams skiriama ne mažiau
kaip po 7 valandas visuomeninio (nacionalinio) radijo ir televizijos laiko tarpusavio debatams“ aiškinimo.
Įvertinusi nurodytą Referendumo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatą loginiu bei lingvistiniu
požiūriu, teisėjų kolegija konstatavo, jog ji turi būti aiškinama kaip suteikianti iniciatyvinės grupės
nariams teisę į ne mažiau kaip 7 valandas visuomeninio (nacionalinio) radijo ir televizijos laiko ir
oponentų atstovams teisę į ne mažiau kaip 7 valandas visuomeninio (nacionalinio) radijo ir televizijos
laiko, t. y. referendumo agitacijai skiriama iš viso ne mažiau kaip 14 valandų visuomeninio (nacionalinio)
radijo ir televizijos laiko. Taigi nebuvo sutikta su atsakovo aiškinimu, kad referendumo iniciatyvinei
grupei ir oponentų atstovams (bendrai) skiriamos tik 7 valandos visuomeninio (nacionalinio) radijo ir
televizijos laiko, taip pat su pareiškėjų aiškinimu, kad minėta nuostata suteikia teisę tiek iniciatyvinei
grupei į ne mažiau kaip 7 valandas visuomeninio (nacionalinio) radijo ir ne mažiau kaip 7 valandas
visuomeninės (nacionalinės) televizijos laiko, tiek ir oponentų atstovams – į ne mažiau kaip 7 valandas
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visuomeninio (nacionalinio) radijo ir ne mažiau kaip 7 valandas visuomeninės (nacionalinės) televizijos
laiko, t. y. kad iš viso iniciatyvinei grupei ir oponentų atstovams (bendrai) turi būti skiriama ne mažiau
kaip 28 valandos visuomeninio (nacionalinio) radijo ir televizijos laiko.
Nurodytoje byloje, vertinant, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeisti minėti Referendumo įstatymo
17 straipsnio 1 dalies reikalavimai, buvo pažymėta, be kita ko, kad įstatymu tiek referendumo
iniciatyvinei grupei, tiek ir jai oponuojantiems asmenims garantuojama teisė – nemokamai naudotis
visuomeniniu (nacionaliniu) radiju ir televizija tarpusavio debatams – nėra savitikslė, kadangi
realizuojant šią teisę yra užtikrinamos realios galimybės visiems suinteresuotiems asmenims
(nurodytiems įstatyme) išreikšti savo poziciją bei argumentus nurodytu klausimu, taip, savo ruožtu,
sudarant prielaidas pateiktos informacijos pagrindu piliečiams, turintiems teisę dalyvauti referendume,
laisvai suformuoti savo nuomonę ir valią referendumui teikiamu klausimu, tuo pačiu užtikrinant ir
tinkamą referendumo principų įgyvendinimą. Todėl konkrečiu atveju suteikta ir realizuojama galimybė
atitinkamas specialias referendumo agitacijai skirtas LRT radijo laidas transliuoti (retransliuoti) per
televiziją, o atitinkamas LRT televizijos laidas – per radiją, buvo vertinta itin pozityviai, kaip užtikrinanti
informacijos, pateikiamos šių laidų metu, platesnę sklaidą ir prieinamumą asmenims. Tačiau, kaip
pažymėjo teisėjų kolegija, toks radijo laidų transliavimas (retransliavimas) per televiziją ir / ar televizijos
laidų – per radiją neduoda teisinio pagrindo traktuoti (kaip siūlė atsakovas) jų kaip atskirų laidų, taigi,
pavyzdžiui, 1 valandos trukmės LRT radijo laidos transliacija (retransliacija) per LRT televiziją
Referendumo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies prasme negali būti vertinama kaip atitinkamų asmenų
teisės į 2 valandas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų laiko realizavimą.
[2014 m. birželio 11 d. sprendimas administracinėje byloje R756-17/2014. P. Š., A. A., D. J., R. K., A.
K. ir J. P. prieš Vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 18.2]
Pažymėtina, jog 2014 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas toliau plėtojo praktiką,
pasisakydamas tam tikrais procesiniais klausimais, tarp jų – dėl atitinkamų Vyriausiosios rinkimų
komisijos priimtų sprendimų apskundimo teismui galimybės, taip pat dėl atitinkamų ginčų dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų teismingumo.
Administracinėje byloje Nr. R502-5/2014 pareiškėjai padavė skundą Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo, kuriuo nuspręsta nustatyti, jog
iniciatyvinė grupė privalomajam referendumui „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir
147 straipsnių pakeitimo įstatymo“ paskelbti pateikė ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, remiančių
reikalavimą paskelbti referendumą, parašų, taip pat patvirtinti išvadą „Dėl dokumentų, pagrindžiančių
piliečių reikalavimą paskelbti referendumą, atitikties Lietuvos Respublikos referendumo įstatymui“.
Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ginčijamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas neužkerta
kelio tolesnei referendumo paskelbimo procedūrai. Priešingai – jis sudaro prielaidas toliau įstatymų
nustatyta tvarka svarstyti referendumo paskelbimo klausimą ir priimti galutinį sprendimą dėl to Lietuvos
Respublikos Seime. Skundžiamu sprendimu Vyriausioji rinkimų komisija atliko tik vieną iš Referendumo
įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytos piliečių reikalavimo paskelbti referendumą preliminaraus
nagrinėjimo procedūros galimų veiksmų – perdavė savo išvadą Lietuvos Respublikos Seimui. Įvertinusi
faktines bylos aplinkybes bei atsižvelgusi į byloje akcentuotą teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija
padarė išvadą, kad skundžiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas nesukelia konkrečių
materialiosios teisės pobūdžio padarinių, juo tik sudaromos prielaidos tolimesnei procedūrai, kurios
metu priimtus galutinius sprendimus dėl referendumo bus galima kvestionuoti įstatymų nustatyta
tvarka. Be to, pabrėžta, kad atsakovas skundžiamu sprendimu nusprendė pripažinti tam tikrą juridinį
faktą – kad pateikta 300 000 piliečių parašų, tačiau administraciniai teismai nenagrinėja ginčų dėl fakto.
Kadangi nurodytas sprendimas nedaro įtakos pareiškėjų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams,
jokių materialinio pobūdžio teisinių pasekmių nesukelia, konstatuota, kad jis negali būti ginčo
administraciniame teisme objektu. Tokio pobūdžio sprendimas tėra procedūrinis dokumentas, todėl jis
negali būti savarankiškas administracinės bylos dalykas.
Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, teismas atsisakė priimti pareiškėjų skundą dėl minėto
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo.
[2014 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R502-5/2014. Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis ir Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai prieš Vyriausiąją rinkimų komisiją.
Procesinio sprendimo kategorija 18.2; 70.1]
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Tarpiniais procedūriniais sprendimais, taigi – negalinčiais būti savarankišku ginčo administracinėje
byloje dalyku – teismas pripažino ir Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus, ginčytus
administracinėje byloje Nr. R146-4/2014, kuriuose buvo nurodyti tam tikri neesminiai trūkumai, renkant
parašus, kad būtų paskelbtas referendumas, bei nustatytas terminas šiems trūkumams pašalinti.
[2014 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R146-4/2014. J. P., D. J., R. K , V. J., S. K.,
M. S., J. R., A. A., A. K., K. V., R. L., A. Š. ir V. G. prieš Vyriausiąją rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo
kategorijos 18.2; 70.1]
Administracinėje byloje Nr. R552-3/2014 nuspręsta atsisakyti priimti pareiškėjo skundą, paduotą
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuriuo pareiškėja prašė grąžinti jai iš Lietuvos valstybės
biudžeto sumokėtą rinkimų užstatą.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo
12 straipsnio 6 dalį, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta
tvarka. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4 punkte
nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra galutinė instancija byloms pagal skundus
dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo, išskyrus tuos, kurie priskirti Konstitucinio
Teismo kompetencijai, o 119 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Respublikos Prezidento rinkimų įstatyme,
Seimo rinkimų įstatyme, Referendumo įstatyme, taip pat Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme numatyti
asmenys šiuose įstatymuose nurodytais pagrindais ir per nurodytus terminus gali apskųsti VRK
sprendimus.
Sistemiškai įvertinusi teisinį reguliavimą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų
apskundimo tvarkos, teisėjų kolegija darė išvadą, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra
vienintelė ir galutinė instancija byloms pagal skundus dėl tokių Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimų, kurių apskundimo tvarka nustatyta konkrečiuose Administracinių bylų teisenos įstatymo
119 straipsnio 1 dalyje išvardintuose įstatymuose. Tik tokiais atvejais taikytinos ABTĮ XVII skirsnyje
numatytos nuostatos. Pagal nagrinėtoje administracinėje byloje aktualias Lietuvos Respublikos Seimo
rinkimų įstatymo normas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja skundus tik dėl tokių
VRK sprendimų, kurie priimti iki balsavimo Seimo rinkimuose pabaigos. Kitais atvejais, t. y. kai
skundžiami tokie VRK veiksmai ar neveikimas, kurių apskundimas tiesiogiai nenumatytas Seimo rinkimų
įstatyme, skundas turėtų būti paduodamas bendra skundams dėl viešojo administravimo subjektų
priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai
priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus Administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.
Konkrečiu atveju įvertinta, jog Seimo rinkimų įstatyme atskirai nėra įtvirtinta skundų dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų, susijusių su rinkimų užstato grąžinimu, padavimo tvarka,
todėl konstatuota, jog pareiškėjos skundo priėmimui ir nagrinėjimui netaikytinos Administracinių bylų
teisenos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4 punkte bei XVII skirsnyje įtvirtintos nuostatos ir toks
pareiškėjos skundas nėra priskirtas nagrinėti tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui,
tačiau gali būti paduotas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p., 19 str. 1 d.).
[2014 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R552-3/2014. A. K. T. prieš Vyriausiąją
rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 63.3.2]
Analogiškai – kad skundai atitinkamais klausimais negali būti paduodami tiesiogiai Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui, o teismingi apygardos administraciniam teismui kaip pirmosios
instancijos teismui – nuspręsta ir administracinėse bylose Nr. R556-10/2014 ir Nr. R552-12/2014.
Administracinėje byloje Nr. R556-10/2014 pareiškėjas kreipėsi dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos
neveikimo, nurodydamas, kad jis raštu kreipėsi į atsakovą dėl vieno iš pretendento į kandidatus dalyvauti
Respublikos Prezidento rinkimuose pateiktų melagingų duomenų viešai skelbiamoje pretendento būti
kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje ir prašė atsakovą priimti atitinkamą sprendimą,
tačiau atsakovas sprendimo pagal nurodytą prašymą nepriėmė. Vertinant teisės inicijuoti ginčą teisme
realizavimą, nagrinėtu atveju pažymėta, be kita ko, jog Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo
18 straipsnio 1 dalies 3 punkte (šia teisės norma rėmėsi pareiškėjas, pateikdamas skundą), nustatančiame
skundų dėl rinkimų komisijų sprendimų, priimtų iki balsavimo pabaigos, nagrinėjimo tvarką, numatyti
asmenys, kurie turi teisę paduoti skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos priimtų sprendimų – tai
partijos, iškėlusios kandidatus į Respublikos Prezidentus, ir kandidatų į Respublikos Prezidentus
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patikėtiniai. Taigi įstatymų leidėjas pateikė baigtinį subjektų, turinčių teisę ginčyti Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimus, priimtus iki balsavimo pabaigos, ratą. Atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjas negali būti
priskirtas nė vienai iš nurodytų subjektų grupių, teisėjų kolegija darė išvadą, kad skundą Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui padavė asmuo, kuriam specialusis įstatymas – Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimų įstatymas – tokios teisės nėra suteikęs. Pareiškėjo skundas dėl Vyriausiosios rinkimų
komisijos neveikimo, kaip pažymėjo teisėjų kolegija, gali būti paduodamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui.
[2014 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R556-10/2014. Z. V. prieš Vyriausiąją
rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 63.3.2]
Administracinėje byloje Nr. R552-12/2014 pareiškėjas ginčijo Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimą, kuriuo žiniasklaidoje paskelbta informacija buvo pripažinta politine reklama.
Nagrinėtu atveju sprendimas buvo priimtas Vyriausiajai rinkimų komisijai sprendžiant kandidato į
Lietuvos Respublikos Prezidentus politinės reklamos klausimus, vadovaujantis Politinių kampanijų
finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo nuostatomis. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad speciali
Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatyme nustatyta
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo apskundimo tvarka, paduodant skundą tiesiogiai Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui, įtvirtinta tik tokiu atveju, kai ji priima sprendimą, jog politinės
kampanijos dalyvis padarė šiurkštų šio įstatymo pažeidimą (23 str. 4 d.). Tačiau nurodytoje byloje
skundžiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas nepateko į tokių sprendimų kategoriją, nes juo
nebuvo sprendžiama dėl to, ar padarytas šiurkštus Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei
finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimas. Taigi konstatuota, jog skundas turėtų būti paduodamas
bendra skundams dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat
šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo
atlikti tokius veiksmus Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, t. y. Vilniaus
apygardos administraciniam teismui, bet ne tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
[2014 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R552-12/2014. A. Z. prieš Vyriausiąją
rinkimų komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 63.3.2]
14. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama
2014 m. Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme buvo išnagrinėta trečdaliu daugiau bylų,
susijusių su paramos teisiniais santykiais, negu praėjusiais metais.
Sprendžiant šios kategorijos bylas buvo pateiktas išplėstinės teisėjų kolegijos išaiškinimas, susijęs
su ortofotografinės medžiagos naudojimu, siekiant nustatyti paramos skyrimo pažeidimus, kuriuo vėliau
buvo remtasi daugybėje panašaus pobūdžio bylų. Būtent – aktualioje administracinėje byloje Nr. A4381102/2014 ginčas kilo dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ir kitų
kompensacinių išmokų susigrąžinimo, nustačius neteisingo laukų deklaravimo faktą. Lėšų susigrąžinimą
iš pareiškėjo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) pradėjo
gavusi valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ir Centras)
ortofografinę medžiagą, t. y. nuotrauką, kurioje buvo matyti dalis paramai netinkamų laukų, apaugusių
medžiais ir krūmais, ir lentelę, kurioje buvo nurodytas netinkamo paramai laukų ploto dydis. Pareiškėjas
su tokio fakto nustatymu nesutiko, teigdamas, jog visas paraiškoje deklaruotas plotas buvo tinkamas
paramai gauti, be to, jis nebuvo informuotas apie Agentūros atliekamą administracinį patikrinimą ir jo
metu užfiksuotus neatitikimus.
Taigi, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turėjo spręsti dėl minėtų, Agentūros pritaikytą
sankciją suponavusių, įrodymų tinkamumo, pakankamumo ir patikimumo, kaip ir dėl šių įrodymų
pagrindu nustatytų faktų tikrumo ir tikslumo. Teismas pažymėjo, jog bylos teisiniams santykiams visų
pirma taikytinos Europos Sąjungos reglamentų nuostatos, o nacionaliniai poįstatyminiai aktai taikomi
tiek, kiek reglamentuose apibrėžtos diskrecijos ribose juos papildo ar patikslina. Toliau apžvelgus aktualų
Sąjungos teisės reguliavimą ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką konstatuota, jog
ortofotografinė medžiaga, siekiant patikrinti žemės plotų atitiktį paramos skyrimo sąlygoms, pripažintina
tinkamu duomenų šaltiniu, tačiau tik tais atvejais, kai nėra abejonių dėl joje pateiktų duomenų tikslumo
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ir patikimumo. Tokiais atvejais kompetentinga institucija neprivalo atlikti atitinkamų žemės sklypų plotų
matavimų vietoje.
Konkrečiu atveju buvo nustatyta, jog ortofotografinė medžiaga, remiantis kuria buvo nustatytas
dalies pareiškėjo deklaruotų laukų neatitikimas paramos sąlygoms, tik sudarė faktinį pagrindą atsirasti
abejonei, jog galbūt buvo deklaruotas netinkamas paramai gauti plotas. Tačiau tam, kad būtų padarytos
tikslios išvados bei atsirastų objektyvus pagrindas priimti sprendimą dėl sankcijų pritaikymo, Agentūra
turėjo imtis priemonių minėtos abejonės patvirtinimui. Agentūrai nurodytų priemonių nesiėmus bei
bylos ortofotografinę medžiagą vertinus subjektyviai, ginčo sprendimas pripažintas neteisėtu ir
naikintinu.
Papildomai bylą nagrinėjusi išplėstinė teisėjų kolegija akcentavo iš Europos Sąjungos Pagrindinių
teisių chartijos kylančios „teisės būti išklausytam“ svarbą ir atkreipė dėmesį į tai, jog pareiškėjas iki
skundžiamo sprendimo priėmimo nebuvo informuotas apie Centro Agentūrai pateiktus duomenis, todėl
paminėta teisė į gynybą jam nebuvo užtikrinta.
[2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1102/2014. S. P. prieš
Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 33.3]
Be pirmiau nurodyto gero administravimo principo turinio elemento pažeidimo, nagrinėjant
ginčus, susijusius su paramos teikimu, buvo nustatyta ir kitų viešojo administravimo subjektus saistančių
imperatyvų pažeidimų. Neretai pareigos motyvuoti priimamus individualius administracinius aktus,
viešojo administravimo subjektams administruojant paramą, nepaisymas užkirsdavo administraciniam
teismui kelią patikrinti tokių aktų teisėtumą.
Antai administracinėje byloje Nr. A556-34/2014, kurioje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (toliau – ir Ministerija) sprendimo dėl lėšų, gautų iš Europos regioninės plėtros
fondo, grąžinimo teisėtumo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog ginčijamame
sprendime tebuvo išvardyta, kokius pažeidimus padarė pareiškėjas, t. y. pateiktas faktinis pagrindimas ir
nurodyta, kad būtent dėl šių pažeidimų jis privalo grąžinti ginčo sumą į Ministerijos sąskaitą.
Teismas, akcentuodamas iš Konstitucijos kylantį teisinės valstybės principą, Viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pareigą motyvuoti individualius administracinius aktus ir
šio įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą, sprendė, jog iš ginčo
sprendimo suinteresuotiems asmenims nebuvo įmanoma žinoti ir suprasti, kokiomis teisės normomis
remiantis priimtas įpareigojimas grąžinti pinigus, o teismui – patikrinti, ar tai padaryta teisėtai. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog administracinių teismų pagrindinė paskirtis – spręsti
ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.) ir tokiu būdu ginti asmens teises
santykiuose su valstybės institucijomis, o viešasis administravimas visų pirma yra siejamas su įstatymų ir
kitų norminių teisės aktų įgyvendinimu, kurį vykdo viešojo administravimo subjektai (ABTĮ 2 str. 1 d.).
Atsižvelgiant į tai, administracinis teismas, spręsdamas visuomeninius konfliktus, neturi pareigos už
viešojo administravimo sistemos subjektą parinkti teisinį kvalifikavimą, bei po to, pats tą teisinį
kvalifikavimą vertinti.
[2014 m. kovo 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-34/2014. Plaskos savivaldybė
prieš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją. Procesinio sprendimo kategorija 33.2]
Panašūs pirmiau minėtiems išaiškinimams pateikiami ir administracinėje byloje Nr. A602-439/2014.
Šioje byloje ginčas kilo dėl Agentūros sprendimo dalies, kuria pareiškėjui buvo atsisakyta suteikti dalį
paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“, teisėtumo.
Aptariamoje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įvertino, jog nors ginčijamo
administracinio sprendimo dalyje, kuria nutarta neskirti pareiškėjui paramos dalies, ir pateikiami tam
tikri argumentai, dėl kokių aplinkybių nutarta neskirti visos pareiškėjo mokėjimo prašyme nurodytos
sumos, tačiau iš sprendimo nėra aišku, kokia/kokiomis konkrečiai teisės normomis remiamasi
nusprendžiant neskirti pareiškėjui dalies paramos. Pažymėta, jog ginčo sprendime tebuvo išdėstytos
faktinės aplinkybės ir atskirai pateiktas sąrašas teisės normų, kuriomis remiamasi priimant sprendimą
neskirti paramos, tačiau viešojo administravimo subjektas nesusiejo faktinių aplinkybių su taikomomis
teisės normomis, todėl nėra aišku, kaip pasireiškė vienos ar kitos sprendime nurodytos normos
pažeidimas.
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Teisėjų kolegijos vertinimu, taikant sankcijas, nepakanka paramos sumažinimą ar neskyrimą
motyvuoti vien teisės normų išvardijimu, nenurodant, kaip pasireiškė jų pažeidimas. Ginčo sprendime
pateiktos teisės normos galėjo būti pritaikytos įvairioms situacijoms, todėl iš tokio sprendimo nebuvo
aišku, kokie konkrečiai pažeidimai lėmė Agentūros apsisprendimą nesuteikti dalies prašomos paramos.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teigimu, Agentūra turėjo tiksliai ir aiškiai apibrėžti pareiškėjo
padarytus pažeidimus, eliminuoti bet kokias dviprasmybes, faktinę situaciją apibūdinti bei pagrįsti ją
taip, jog ji būtų aiški ne tik valstybės tarnautojams, atsakingiems už teikiamą paramą žemės ūkio
sektoriuje, bet ir tiems asmenims, kurie tiesiogiai pretenduoja į išmokas.
Be to, nors byloje ir buvo nustatyta aplinkybė, jog atsakovas vėliau, t. y. po skundžiamo sprendimo
įsigaliojimo, priėmė vidaus teisės aktą – 2013 m. sausio 23 d. Agentūros direktoriaus įsakymu Nr. BR1-83
patvirtintą sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką (toliau
– ir Metodika) – nustatantį kitokias taisykles dėl sprendimų, kuriais taikomos sankcijos pagrindimo,
Teismo vertinimu, Agentūrą, kaip viešojo administravimo subjektą, bet kuriuo atveju saistė pareiga
laikytis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų.
[2014 m. balandžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-439/2014. Pasvalio rajono
savivaldybės administracija prieš Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos.
Procesinio sprendimo kategorija 26, 33.4]
15. Bylos, susijusios su visuomenės informavimu ir teise gauti informaciją
Bylų, susijusių su visuomenės informavimu, kategorijai 2014 m. buvo ypatingi tuo, jog šioje (ginčų
santykinai negausioje) srityje buvo priimti du išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimai, kuriuose
pateikiami išaiškinimai turės neabejotiną reikšmę šios kategorijos bylų praktikos vienodinimui.
Antai administracinėje byloje Nr. A438-993/2014 išplėstinė teisėjų kolegija sprendė dėl Žurnalistų
etikos inspektoriaus (toliau – ir Inspektorius) kompetencijos ginti juridinių asmenų dalykinę reputaciją.
Aptariamoje byloje Inspektorius, gavęs vienos uždarosios akcinės bendrovės skundą apie
interneto tinklalapyje www.skundai.lt talpinamą jos reputaciją menkinančią informaciją, inkriminavo
minėto tinklalapio valdytojui Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 19 straipsnio 2
dalies, numatančios, jog draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią
žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidimą. Minėtas Inspektoriaus sprendimas byloje buvo
revizuojamas dviem kertiniais aspektais: pirma, buvo ginčijama Inspektoriaus kompetencija vertinti
pareiškėjo, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjo (interneto serverio) veiksmus, nurodant, jog
tai turėjo vertinti Informacinės visuomenės plėtros komitetas bei, antra, buvo kvestionuojama
Inspektoriaus kompetencija ginti juridinio asmens dalykine reputaciją pagal Įstatymo 19 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgiant į tai, jog ši įstatymo norma nukreipta į žmogaus garbės ir orumo, o ne į juridinio asmens
dalykinės reputacijos gynimą.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje, apibendrindamas ligtolinę teismo
praktiką aktualiu klausimu bei sistemiškai įvertinęs Įstatymo suponuojamą Inspektoriaus įgaliojimą
visumą, eksplicitiškai konstatavo, jog Inspektorius ginčijamą kompetenciją – ginti juridinių asmenų
dalykinę reputaciją, remdamasis Įstatymu – turi. Tačiau, pasak Teismo, konkrečioje byloje buvo suklysta
pareiškėjui inkriminuotą veiką kvalifikuojant, t. y. remtis Įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi nebuvo
pagrindo, nes šioje normoje įtvirtinti garbė ir orumas, kaip teisinės kategorijos, negali būti tapatinamos
su juridinio asmens dalykine reputacija ir nėra gynimo objektas konkrečioje byloje.
Šiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog nors asmuo, paskelbęs tikrovės
neatitinkančią informaciją, kenkiančią juridinio asmens dalykinei reputacijai, ir negali būti įspėtas už
Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimą, tai neužkerta kelio Inspektoriui įspėti tokį asmenį už kitų
Įstatymo nuostatų pažeidimus. Konkrečiu atveju nuspręsta, jog skelbiant tikrovės neatitinkančią
informaciją, kenkiančią juridinio asmens dalykinei reputacijai, yra pažeidžiama Įstatymo 3 straipsnio 3
dalis, nustatanti, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama
teisingai, tiksliai ir nešališkai.
[2014 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-993/2014. S. G. prieš Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnybą. Procesinio sprendimo kategorija 36]
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Administracinėje byloje Nr. A662-996/2014, kurią taip pat nagrinėjo išplėstinė teisėjų kolegija,
buvo pasisakyta dėl kitų žiniasklaidos kategorijos byloms reikšmingų aspektų – dėl Inspektoriaus
sprendimu skiriamo įspėjimo ir reikalavimo paneigti informaciją pobūdžio bei šių poveikio priemonių
taikymo termino.
Šioje byloje ginčas kilo dėl Inspektoriaus sprendimo įspėti ir įpareigoti paneigti informaciją
viešosios informacijos rengėją, priimto pasibaigus Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir
ATPK) 35 straipsnyje numatytam šešių mėnesių terminui, teisėtumo.
Pirmuoju minėtu aspektu byloje išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, jog valstybės prievarta gali būti
išreikšta įvairiomis formomis, t. y. ne tik baudžiamojo, atgrasomojo pobūdžio administracinėmis
nuobaudomis. Anot išplėstinės teisėjų kolegijos, Inspektoriaus įspėjimo, kaip poveikio priemonės, tikslas
iš esmės yra įspėti apie viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) padarytus teisės pažeidimus bei tokiu
būdu siekti teisės pažeidimų prevencijos. Tuo tarpu Inspektoriaus reikalavimas paneigti paskelbtą
tikrovės neatitinkančią bei asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją yra orientuotas į tai, kad būtų
pašalinti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veikla galbūt padaryti visuomenės teisių ir interesų
(pvz., teisės į teisingą, tikslią, nešališką informaciją) bei privačių asmenų teisių ir interesų (pvz., privataus
gyvenimo, asmens garbės ir orumo) pažeidimai. Todėl atsižvelgiant į šiuos poveikio priemonių tikslus bei
teisinę prigimtį, byloje spręsta, jog Inspektoriaus sprendimas negali būti priskirtinas prie ATPK 21
straipsnyje įtvirtintos administracinių nuobaudų sistemos ir negali būti tapatinamas su įspėjimu,
įtvirtintu ATPK 23 straipsnyje.
Antruoju aspektu išplėstinė teisėjų kolegija, apžvelgusi visuminį Visuomenės informavimo
įstatymo reguliavimą, konstatavo, jog Inspektoriaus taikomoms poveikio priemonėms skirti šiame
įstatyme nėra įtvirtinti terminai, t. y. konkrečiu atveju susiklostė teisės spraga, kuri turi būti užpildyta
taikant įstatymo analogiją.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apžvelgė panašaus pobūdžio poveikio priemones
įtvirtinančius įstatymus, be kita ko – ir Vertybinių popierių įstatymo 46 straipsnio 2 dalį, kurioje
numatyta, jog sprendimas dėl poveikio priemonių taikymo gali būti priimtas, jeigu praėjo ne daugiau
kaip 2 metai nuo pažeidimo įvykdymo dienos, o esant tęstiniam ar trunkamajam pažeidimui, – nuo
paskutinių tęstinio pažeidimo veiksmų atlikimo dienos ar trunkamojo pažeidimo paaiškėjimo dienos.
Konstatavo, jog atsižvelgiant į tai, kad konkrečiu atveju susiklostė teisės spraga, ginčo teisiniams
santykiams pagal analogiją taikytina pirmiau nurodyta bendro pobūdžio taisyklė.
[2014 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-996/2014. Viešoji įstaiga Šou centras
prieš Žurnalistų etikos inspektorių. Procesinio sprendimo kategorija 36]
16. Administracinių bylų teisena
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas administracines bylas, taiko ir aiškina
ne tik materialinės, bet ir proceso teisės normas, tad, kaip ir ankstesniais metais, 2014-aisiais toliau buvo
nuosekliai formuojama teismų praktika svarbiais administracinio proceso klausimais. Šiame skyriuje ir
apžvelgiami aktualiausi šio specializuoto teismo sprendimai (nutartys), kuriose pateikiamos reikšmingi
administracinių bylų teiseną reguliuojančių normų aiškinimo ir taikymo pavyzdžiai.
Apžvelgiamais metais nagrinėdamas bylas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, Lietuvos
vyriausiais administracinis teismas nemažai dėmesio skyrė ir tokių bylų teiseną reglamentuojančių
proceso nuostatų aiškinimui bei taikymui. Pavyzdžiui, teisės kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu
prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą įgyvendinimo aspektu paminėtina
administracinė byla Nr. A492-451/2014. Šioje byloje buvo sprendžiama dėl asociacijos pripažinimo
profesinės savivaldos asociacija, turinčia teisę kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu
ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Apžvelgiamoje administracinėje byloje pareiškėjas –
Lietuvos regbio federacija – kreipėsi į administracinį teismą, ginčydamas Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimą dėl sporto šakų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžetinėse sporto įstaigose, sąrašo patvirtinimo, t. y. dėl viešojo administravimo subjekto sprendimo,
kuris teismo buvo pripažintas norminiu administraciniu aktu. Atitinkamai, įvertinusi pareiškėjo
suformuluotus reikalavimus, išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog jo skundas savo esme buvo
laikytinas abstrakčiu prašymu dėl norminio administracinio akto teisėtumo, kadangi pareiškėjas ginčijo
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išimtinai norminio pobūdžio teisės akte įtvirtintą teisinį reguliavimą, tuo aspektu, jog jame iš esmės yra
teisės spraga, į sporto šakų, finansuojamų savivaldybės biudžetinėse sporto įstaigose, sąrašą neįrašius
regbio sporto šakos. Tačiau, kaip pažymėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,
pareiškėjas, akivaizdžiai, nepateko į Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 1 ir 2 dalyse
nurodytą subjektų, turinčių teisę paduoti abstraktų prašymą dėl savivaldybės administravimo subjekto
priimto norminio administracinio akto teisėtumo, ratą. Šio subjektų, turinčių teisę kreiptis į atitinkamą
administracinį teismą su abstrakčiu prašymu ištirti norminio administracinio akto (ar jo dalies)
teisėtumą, sąrašo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo, be kita ko, jog pareiškėjas Lietuvos
regbio federacija, kurios teisinė forma yra asociacija, negali būti laikoma Administracinių bylų teisenos
įstatymo 110 straipsnio 1 dalyje (2010 m. balandžio 13 d. įstatymo Nr. XI-740 redakcija) nurodyta
profesine savivaldos asociacija, įsteigta pagal įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas, kadangi, kaip matyti iš
2010 m. balandžio 13 d. įstatymu Nr. XI-740 padarytų Administracinių bylų teisenos įstatymo 110
straipsnio 1 dalies pakeitimų travaux preparatoire, jais buvo siekiama suteikti galimybę kreiptis į
administracinį teismą su abstrakčiu prašymu atitinkamoms profesinės savivaldos asociacijoms, kurios yra
įkurtos ne privačių asmenų, bet įstatymų leidėjo (t. y. įsteigtos įstatymu), siekiant reguliuoti atitinkamas
profesijas ir taip užtikrinti viešąjį interesą (pvz., Notarų rūmai, Antstolių rūmai ir kt.).
[2014 m. birželio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A492451/2014. Lietuvos regbio federacija prieš Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą. Procesinio sprendimo
kategorija 35.3]
Asmenų teisės kreiptis į administracinį teismą su prašymu ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą klausimą įgyvendinimo kontekste paminėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas ne kartą akcentavo pareigą išsamiai ir tinkamai motyvuoti abstraktų prašymą ištinti norminio
administracinio akto atitiktį įstatymui ar Vyriausybės nutarimui administraciniams teismui teikiančio
pareiškėjo abejonę šio akto teisėtumu (žr., pvz., 2014 m. lapkričio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje prieš
Vilniaus rajono savivaldybės tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.2; 70.1). Be to, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas pripažino reikalavimų dėl teismo nešališkumo pažeidimą tuo atveju,
kai nutartį pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą priėmęs individualią bylą
nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) buvo įtrauktas į šį tyrimą atlikusio ir sprendimą dėl norminio
administracinio akto teisėtumo priėmusio teismo teisėjų kolegijos sudėtį (2014 m. gegužės 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-355/2014. V. K. ir AB „Lesto“ prieš Palangos miesto savivaldybės tarybą.
Procesinio sprendimo kategorija 17.2).
Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo aspektai buvo ne mažiau aktualūs ir asmenims ginčijant
individualius administracinius aktus. Šiose bylose buvo paliesti svarbūs administracinio proceso
klausimai, susiję su esminiais teisės kreiptis į teismą ribojimais – terminu apskųsti tam tikrą
administracinį aktą, ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, aktais, dėl kurių galima pateikti skundą
administraciniam teismui ir kt.
Kai kurie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo spręsti administracinio teismo klausimai
buvo visiškai nauji. Antai poreikis prisitaikyti prie informacinės visuomenės poreikių naujų galimybių
asmenims teikti bei gauti procesinius dokumentus elektroninio ryšio priemonėmis suteikimas,
apžvelgiamais metais pareikalavo pateikti ir naujas administracinių bylų teiseną reglamentuojančių
proceso normų aiškinimo bei taikymo taisykles. Štai administracinėje byloje Nr. AS502-127/2014 buvo
pasisakyta dėl procesinio dokumento įteikimo proceso šaliai datos, kai šis dokumentas teikiamas per
Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – ir LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemę.
Byloje buvo nustatyta, kad ginčo Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimas buvo
paskelbtas 2013 m. rugsėjo 24 d., tačiau apeliacinis skundas teismui buvo įteiktas 2013 m. spalio 23 d.
Kadangi minėtas sprendimas apeliantui, be kita ko, buvo teiktas elektroninių ryšių priemonėmis, kilo
klausimas dėl šio procesinio dokumento įteikimo datos nustatymo. Administracinių bylų teisenos
įstatymo 75 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad joje (dalyje) išvardintiems asmenims teismas šaukimus ir
pranešimus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, elektroninių ryšių priemonėmis teismo
šaukimai ir pranešimai įteikiami asmenims, kuriems teisės aktuose ar su teismų informacinės sistemos
valdytoju sudarytoje sutartyje nustatyta pareiga priimti procesinius dokumentus elektroninių ryšių
priemonėmis. Kitiems asmenims teismas šaukimus ir pranešimus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis,
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jeigu jie pageidauja procesinius dokumentus gauti tokiu būdu ir yra nurodę gavėjo elektroninio pašto
adresą arba kitą elektroninių ryšių priemonių adresą. Vadovaujantis teisingumo ministro 2012 m.
gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo
asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo 16 punktu, jei adresatas privalo gauti
procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius
dokumentus savo LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio paskyroje ir jo paskyra yra aktyvi,
atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į šią adresato paskyrą. Apie tai proceso
dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu jo paskyroje bei nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus
dokumentų siuntimą LITEKO automatiškai fiksuojamas jų išsiuntimo momentas. Lietuvos Respublikos
teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės teismų administracijos
direktoriaus 2013 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 6P-95-(1.1), 8 punktas nustato, jog paslaugų gavėjas,
juridinio asmens vadovas, kitas teisėtas atstovas, nurodyti Juridinių asmenų registre (kai paslaugų
gavėjas yra juridinis asmuo) ar paslaugų gavėjo administratorius, kuriam yra suteikti prisijungimo
duomenys, aktyvuoja paskyrą, kai pirmą kartą prisijungę prie aptariamos LITEKO posistemio ir
autentifikavęsi šių taisyklių nustatyta tvarka, atlieka visus šiuos veiksmus: 1) įveda privalomus pateikti
registracijos duomenis arba patvirtina LITEKO Viešųjų elektroninių paslaugų posistemyje nurodytų
duomenų tinkamumą; 2) patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka laikytis jų sąlygų (šis
sutikimas kartu laikomas paslaugų gavėjo sutikimu gauti procesinius dokumentus jo paskyroje); 3)
patvirtina, jog sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų teikimo tikslais. Teisėjų
kolegijos vertinimu, paslaugų vartotojo sutikimas (pažymint atitinkamame paskyros laukelyje) dėl šių
taisyklių nuostatų laikymosi turi tokią pačią juridinę galią kaip ir asmens parašu patvirtintas sutikimas.
Pagal minėtų taisyklių 33 punktą, jei adresatas neprivalo procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių
priemonėmis, tačiau yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo paskyroje, jis privalo
naudotis savo paskyra procesiniams dokumentams gauti viso bylų, kuriose jie dalyvauja, nagrinėjimo
teismuose proceso metu. Apžvelgiamoje byloje buvę LITEKO duomenys ir rašytinė bylos medžiaga
patvirtino, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo posėdžių sekretorė, nustačiusi, jog
pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų gavėjas, Klaipėdos apygardos
administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 24 d. sprendimą išsiuntė jam į aptariamą LITEKO posistemio
paskyrą 2013 m. rugsėjo 25 d., o Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 24 d.
nutartį – 2013 m. spalio 28 d. Kadangi aktyvuodamas paskyrą pareiškėjas privaloma tvarka išreiškė
sutikimą gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 75
straipsnio 8 dalies nuostatomis, darė išvadą, kad Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013 m.
rugsėjo 24 d. sprendimas pareiškėjui buvo įteiktas 2013 m. rugsėjo 26 d.
[2014 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-127/2014. J. S. prieš Klaipėdos
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Procesinio sprendimo kategorija 70.1; 79.2]
Termino kreiptis į administracinį teismą laikymosi klausimu paminėtina ir administracinė byla Nr.
AS502-169/2014. Šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad nors
Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies prasme specialus trejų metų terminas
kreiptis į teismą dėl valstybinės pensijos nepriemokos priteisimo expressis verbis nėra įtvirtintas viešai
paskelbtame norminiame teisės akte, tačiau pareiškėjas, 2010 m. vasario mėnesį gavęs pirmąją
sumažintą pensiją ir nežinodamas, ko iš jo reikalauja teisė, neturėjo realių galimybių savo elgesį
orientuoti pagal sąlygas, kurios buvo nustatytos vėlesnėje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje. Atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties atsisakyti atnaujinti procesinį
terminą nagrinėjusi teisėjų kolegija atsižvelgė į tai, kad iki 2013 m. kovo mėnesio ginčo teisinių santykių
srityje vyravo teisinis neaiškumas ir neapibrėžtumas, todėl asmens teisės į teisminę gynybą
įgyvendinimas valstybinių pensijų gavėjams buvo žymiai apsunkintas. Be to, Konstituciniam Teismui
2010 m. balandžio 20 d. sprendimu, 2010 m. birželio 29 d. nutarimu ir 2012 m. vasario 6 d. nutarimu
konstatavus, kad įstatymų leidėjas, susidarius ypatingai situacijai, kai inter alia dėl ekonomikos krizės
neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina valstybinėms pensijoms mokėti, dideliu mastu
mažindamas valstybines pensijas, privalo numatyti asmenims, kuriems tokia pensija buvo paskirta ir
mokama, susidariusių praradimų kompensavimo mechanizmą, pagal kurį valstybė įsipareigotų tokiems
asmenims, nebelikus minėtos ypatingos situacijos, per protingą laikotarpį teisingai kompensuoti jų
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praradimus, atsiradusius dėl valstybinės pensijos sumažinimo. Taigi pareiškėjas įgijo teisėtą lūkestį
tikėtis, kad praradimai, patirti dėl valstybinių pensijų mažinimo dideliu mastu, bus jam kompensuojami
teisėkūros subjektų nustatyta tvarka bei terminais, t. y. išvengiant teisminės valdžios įsikišimo.
Išvardytos priežastys, teisėjų kolegijos įsitikinimu, sudarė pareiškėjui objektyvias kliūtis laiku
paduoti skundą teismui, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmosios instancijos teismo
nutartį panaikino bei, remdamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, tenkino pareiškėjo prašymą ir
atnaujinęs kreipimosi į teismą terminą, administracinę bylą perdavė nagrinėti iš naujo.
[2014 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-169/2014. S. P. prieš Lietuvos
valstybę. Procesinio sprendimo kategorija 70.6]
Teisinio reguliavimo pakeitimai, susiję su teisės kreiptis į teismą įgyvendinimu, sudarė ir
administracinės bylos Nr. AS492-311/2014 ginčo dalyką, teisėkūros subjektui pakeitus ikiteisminio ginčo
nagrinėjimo tvarką. Šioje byloje teisėjų kolegija išaiškino, kad jei skundžiamas administracinis
sprendimas priimtas tuo metu, kai dar buvo nustatyta ikiteisminė šio ginčo nagrinėjimo tvarka, tačiau
paduodant skundą teismui tokia tvarka jau nebenumatyta, nėra pagrindo reikalauti, kad ginčas būtų
sprendžiamas anksčiau nustatyta ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Kitaip tariant, sprendžiant
klausimą, ar pareiškėjo keliamam ginčui nustatyta privaloma išankstinė ikiteisminė nagrinėjimo tvarka,
turi būti vadovaujamasi kreipimosi į teismą metu galiojančiu teisiniu reguliavimu. Tokia administracinių
bylų teiseną reguliuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklė buvo suformuota administracinėje
byloje Nr. AS492-311/2014. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad nagrinėtu atveju pareiškėjo kreipimosi į
teismą metu privaloma ikiteisminė tvarka jo keliamam ginčui jau nebebuvo numatyta, konstatavo, jog
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį, nusprendęs, kad
pareiškėjas nepasinaudojo išankstine privaloma ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, ir tuo pagrindu
netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti.
[2014 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-311/2014. P. Š. prieš Joniškio rajono
savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 63.3.3]
Aktualūs apžvelgiamais metais buvo ir administracinio proceso klausimai, susiję su aktų, dėl kurių
galima pateikti skundą administraciniam teismui, aiškinimu. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS602-162/2014 pasisakė
dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos išvados, kuria įvertinama turto vertinimo ataskaita, kaip
administraciniuose teismuose nagrinėjamų ginčų objekto.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad Turto
vertinimo priežiūros tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos yra šios institucijos
nuomonė dėl minėtos ataskaitos atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų
įstatymo 22 straipsnyje (2013 m. gegužės 31 d. įstatymo redakcija) įtvirtintiems reikalavimams. Tai
įrodomąją reikšmę turintis dokumentas, kuris padėtų ginče dėl tam tikro turto arba verslo vertinimo
nustatyti tikrąją tam tikro turto arba verslo vertę. Tokia išvada gali būti laikoma ir administracinės
procedūros, kurios metu priimamas asmeniui teisines pasekmes sukeliantis individualus administracinis
aktas, dalimi. Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos yra viena iš nuomonių, kurios
gali turėti įtaką, nustatant su turto arba verslo vertinimo ataskaita susijusių asmenų teisinę padėtį.
Nenustačius teisinių pasekmių, kurias savaime sukeltų ši išvada, galimybė ją skųsti lemtų papildomą
teismo procesą, kurio baigtis neužkirstų kelio tiesiogiai susijusio administracinio akto, sukeliančio
teisines pasekmes, priėmimui. Tai lemtų papildomas sąnaudas, susijusias su kelių ginčų tuo pačiu
klausimu nagrinėjimu.
[2014 m. gegužės 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. AS602162/2014. D. B. ir UAB „Resolution valuations“ prieš Turto vertinimo priežiūros tarnybą. Procesinio
sprendimo kategorija 63.3.1]
Administraciniame teisme taip pat nenagrinėjami skundai dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos
raštų, kuriuose asmenys yra informuojami apie deklaracijoje (nagrinėtu atveju – Metinėje gyventojo
(šeimos) turto deklaracijoje) esančius trūkumus. Administracinėje byloje Nr. AS624-714/2014 teisėjų
kolegija išaiškino, kad toks raštas iš esmės yra informacinio, o ne sprendžiamojo pobūdžio. Jame nėra
suformuota jokių privalomojo elgesio taisyklių pareiškėjui, nėra nustatyta privalomų vykdyti pareigų ar
suteikta teisių. Ginčytame rašte išdėstytas nurodymas, jog pajamos už parduotą transporto priemonę
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turi būti deklaruotos, teisėjų kolegijos nuomone, pats savaime teisinių pasekmių nesukelia ir yra tik kaip
procedūrinis sprendimas, priimtas Valstybinei mokesčių inspekcijai atliekant jai priskirtas funkcijas.
Šioje byloje taip pat akcentuota, kad pats tokio rašto priėmimo faktas savaime nereiškia, jog
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba privalo atsisakyti suteikti valstybės garantuojamą
teisinę pagalbą pareiškėjui. Ši institucija, spręsdama dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
suteikimo, gali gauti papildomą informaciją, įvertinti visus duomenis, įskaitant ir informaciją apie
pajamas už parduotą transporto priemonę, kurios nagrinėtu atveju nebuvo nurodytos Metinėje
gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, ir priimti atitinkamą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, konstatuota,
kad Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas pats savaime nelemia neigiamo valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybos sprendimo priėmimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad minėtas raštas sukelia
teisinių pasekmių pareiškėjui. Konkrečias materialines teisines pasekmes šiuo atveju pareiškėjui galėtų
sukelti tik valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos priimtas sprendimas atsisakyti suteikti
pareiškėjui valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir tik toks sprendimas galėtų būti skundžiamas
administraciniam teismui.
[2014 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS624-714/2014. L. D. prieš Klaipėdos
apskrities valstybinę mokesčių inspekciją. Procesinio sprendimo kategorija 70.1]
______________
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