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Įvadas
Kiekvienas asmuo, kurio teisės ir laisvės yra pažeistos, turi teisę į veiksmingą jų
gynybą teisme įstatyme nustatytomis sąlygomis. Teisė į veiksmingą teisinę gynybą, kuri
visų pirma grindžiama konstituciniu teisminės gynybos principu, įtvirtintu Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, apima ir teisę į nepriklausomo ir nešališko teismo atliekamą viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų
patikrą vykstant teisingam procesui. Kaip bendrasis teisės principas, teisė į veiksmingą
teisminę gynybą įtvirtinta ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – ir EŽTK, Konvencija) 6 ir 13 straipsniuose ir dar kartą patvirtinta 2000
m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47
straipsnyje. Veiksmingumo reikalavimas išreiškia bendrąją teismų pareigą užtikrinti realią pažeistų žmogaus teisių teisminę gynybą. Šis reikalavimas galioja ir apibrėžiant teisminės gynybos procesines taisykles. Iš tiesų, pažeistų asmens teisių ar įstatymų saugomų
interesų gynybai kiltų grėsmė, jeigu teisminio proceso taisyklės neproporcingai ribotų
asmens teisę kreiptis į teismą ir (ar) numatytų šios teisės įgyvendinimui pernelyg sudėtingas taisykles. Atsižvelgus į tai, administracinių teismų praktikoje ne kartą akcentuota
teisminės pažeistų teisių teisminės gynybos prioriteto, prieinamumo ir universalumo
principų svarba.
Vis dėlto reikia pasakyti, kad teisei kreiptis į teismą gali būti taikomi tam tikri procesiniai apribojimai su sąlyga, kad jie nėra neproporcingi ir nepažeidžia veiksmingos
teisminės gynybos esmės. Administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių
teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566; toliau – ir Administracinių
bylų teisenos įstatymas, ABTĮ). Šis įstatymas numato teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinius reikalavimus bei procesines taisykles, skirtas užtikrinti, kad valdžios
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo kontrolė vyktų užtikrinant suinteresuotiems
asmenims teisingą, greitą ir objektyvų teismo procesą.
Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, bei vadovaujantis Administracinių bylų teisenos
įstatymo 13 straipsniu, pagal kurį vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir
taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (toliau – ir Vyriausiasis administracinis teismas, LVAT), tikslinga apžvelgti (apibendrinti) esmines administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių
santykių, nagrinėjimo procesines taisykles, jų taikymo praktiką. Siekiant išlaikyti teismų
praktikos nuoseklumą, kuris glaudžiai siejasi su teisinio saugumo principo užtikrinimu,
reikšminga susisteminti ir apibendrinti pagrindines administracinių bylų teisenos taisykles, kurias savo praktikoje suformavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Šiame kontekste reikia priminti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
rengiami ir publikuojami administracinių teismų praktikos apibendrinimai nesiekia
pateikti naujų teisės normų aiškinimo taisyklių, kurios, atsižvelgiant į teisinės valstybės
principo turinį, gali būti formuojamos tik nagrinėjant konkrečias bylas. Apibendrinimo
tikslas taip pat nėra nurodyti teismams, kaip jie turėtų spręsti vienokias ar kitokias bylas.
Šio dokumento tikslas yra pateikti susistemintą administracinių bylų nagrinėjimo praktiką, kuri atspindėtų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo poziciją sprendžiant
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klausimus, susijusius su administracinių bylų teisenos nagrinėjimo institutą reglamentuojančių teisės normų taikymu, supažindintų su vyraujančiomis praktikos šioje srityje
tendencijomis, atkreiptų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias procesinės teisės normų
taikymo klaidas ir problemas.
Parengtą apibendrinimą sudaro aštuonios dalys. Pirmoje apibendrinimo dalyje apžvelgiami bendrieji administracinių bylų teisenos klausimai – administracinio proceso1
įstatymai ir principai. Antrojoje apibendrinimo dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas
teisei kreiptis į teismą, jos prielaidoms ir įgyvendinimo sąlygos. Kitose apibendrinimo
dalyse ir skyriuose apžvelgiami reikšmingi administracinio proceso klausimai: teismo
sudėtis, teismo ir proceso dalyvių nušalinimai, administracinės bylos proceso dalyviai,
įrodymai ir įrodinėjimas, teismo išlaidos, reikalavimo užtikrinimo priemonės, teismo
nuobaudos ir kt. Apibendrinime apžvelgiama ir reikšmingiausia administracinių teismų
praktika, susijusi su pasiruošimu ir bylos nagrinėjimu teisme, inter alia procesinių taisyklių taikymo ir aiškinimo ypatumai bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme
metu bei atskirų kategorijų bylose.
Parengtam apibendrinimui daugiausiai atrinktos 2008–2011 metų bei kai kurios
ankstesnio laikotarpio, taip pat 2012 metų pirmojo pusmečio administracinės bylos,
kuriose suformuotos taisyklės bei pateikiami teisės aiškinimo ir taikymo pavyzdžiai yra
(gali būti) reikšmingi sprendžiant įvairius administracinių bylų teisenos taisyklių taikymo klausimus.
I. Administracinio proceso įstatymai ir principai
I.1. Teisės taikymas administraciniame procese
I.1.1. Administracinio proceso teisės šaltiniai
1. Lietuvos administracinių teismų praktikoje, taikant administracinių bylų teisenos taisykles, reikšmingi tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai teisės šaltiniai. Visų pirma,
kaip aukščiausioji teisė, paminėtina Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurios nuostatos administraciniuose teismuose yra ne tik bendrųjų teisės principų šaltinis, bet gali
būti taikomos ir tiesiogiai, sprendžiant individualų administracinį ginčą arba tikrinant
norminių administracinių aktų teisėtumą Konstitucijos nuostatų aspektu. Itin svarbūs
administracinio proceso teisės šaltiniai yra ir norminiai teisės aktai, kuriuose suformuluotos konkrečios elgesio taisyklės. Šiuo aspektu, be abejo, išskirtinas Administracinių
bylų teisenos įstatymas, kodifikuojantis pagrindines procesines taisykles. Tiesioginiais
teisės šaltiniais laikomi ir kiti įstatymai, įstatymų lydimieji aktai, tarptautinės sutartys.
Pastarųjų grupėje procesinių taisyklių taikymui ir aiškinimui reikšmingos yra Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir EŽTK, Konvencija) nuostatos. Be to, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, mūsų nacionalinės teisės
sistemos dalimi tapo jos galiojanti teisė (acquis communitaire). Europos Sąjungos (toliau
– ir ES) teisės nuostatomis administraciniai teismai remiasi, siekdami užtikrinti aukš1

Administracinio proceso sąvoka, jei nenurodyta kitaip ar kitokia reikšmė neišplaukia iš jos vartojimo
konteksto, šiame apibendrinime naudojama siaurąja prasme, t. y. administracinis procesas suvokiamas
kaip pažeistų ar ginčijamų teisių arba įstatymų saugomų interesų viešosios teisės srityje gynimo
procesas administraciniuose teismuose.
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čiausius teisės į veiksmingą teisminę gynybą standartus. Netiesioginiai, arba antriniai,
teisės šaltiniai yra naudinga priemonė administracinių teismų sprendimų argumentams
plėtoti. Tiek tarptautinių teismų (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo) praktikoje, tiek nacionalinių teismų jurisprudencijoje (šiuo aspektu
išskirtinas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), formuojantis oficialią konstitucinę doktriną) plėtojamos teisės normų aiškinimo
ir taikymo taisyklės – reikšmingas šaltinis, siekiant užtikrinti, kad viešosios valdžios
institucijų veiksmų kontrolė vyktų teisingo, greito ir objektyvaus teismo proceso metu.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucija ir ją aiškinanti oficialioji Konstitucinio Teismo
jurisprudencija. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje Konstitucija apibūdinama kaip
pagrindinis įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią įstatymų hierarchinėje sistemoje
(Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 29 d. nutarimas). Konstitucijos 7 straipsnio 1
dalyje, kurioje nustatyta, kad negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai, yra įtvirtintas Konstitucijos viršenybės principas (Konstitucinio Teismo 2003
m. spalio 29 d. nutarimas). Šis pamatinis konstitucinis principas nusako Konstitucijos
viršenybę teisės aktų sistemoje (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 29 d. nutarimas).
Šis principas įtvirtintas ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje,
pagal kurią teismas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.
3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs Konstitucijos,
kaip pagrindinio įstatymo, turinčio aukščiausią teisinę galią, svarbą nagrinėjant administracines bylas:
- Konstitucijos, kaip teisės šaltinio, vaidmuo itin svarbus interpretuojant konstitucinius teisės principus, pvz., teisminės gynybos pirmumo ir universalumo principą
(Konstitucijos 30 str.), teisės principą, jog teisingumą vykdo tik teismai (Konstitucijos
109 str.) ir kt. Dar daugiau, Konstitucijos nuostatų, kurios sudaro vieną darnią sistemą,
šviesoje administraciniuose teismuose sprendžiamas bet kuris administracinis ginčas.
- Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, jeigu yra
pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją. Gavęs Konstitucinio Teismo
nutarimą, teismas atnaujina bylos nagrinėjimą. Minėtos taisyklės taikomos ir tais atvejais,
kai teismas suabejoja, ar Respublikos Prezidento aktas arba Vyriausybės aktas, kuris turėtų
būti taikomas konkrečioje byloje, neprieštarauja įstatymams ar Konstitucijai. Pastebėtina,
kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra išnagrinėjęs ne vieną konstitucinės
justicijos bylą, susijusią su administracinių bylų teisenos normomis (pvz., 2006 m. rugsėjo
21 d., 2007 m. gegužės 15 d., 2010 m. gegužės 13 d. nutarimai), taip pat ir pagal pačių administracinių teismų kreipimąsi. Taigi administraciniai teismai ne tik vadovaujasi administracinių bylų teisenos normomis, bet gali iškelti ir kelia klausimus dėl šių normų atitikties
Konstitucijai, kai tam yra teisinis pagrindas.
- Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taikomos ir tiesiogiai, sprendžiant individualius administracinius
ginčus. Administracinis teismas nagrinėjamą individualų ginčą gali spręsti teisinio reguliavimo spragą užpildydamas ad hoc, tiesiogiai taikydamas aukščiausiąją teisę – Konstituciją (2011 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-2414/2011;
2009 m. gegužės 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A146-635/2009).
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4. Šiame kontekste reikia priminti, kad administraciniai teismai, nagrinėdami kilusius ginčus, yra saistomi ne tik Konstitucijos, bet ir oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje
suformuluotų nuostatų. Teisę kuriančias ir teisę taikančias institucijas (pareigūnus) saisto konstitucinių nuostatų samprata, argumentai, išdėstyti ne tik Konstitucinio Teismo
nutarimuose, bet ir kituose Konstitucinio Teismo aktuose – išvadose bei sprendimuose;
taigi pagal Konstituciją, visi Konstitucinio Teismo aktai, kuriuose yra aiškinama Konstitucija – formuojama oficiali konstitucinė doktrina – savo turiniu saisto ir teisę kuriančias, ir teisę taikančias institucijas (pareigūnus), neišskiriant nė bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų (Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas).
Minėta, kad administracinių teismų praktikoje taikomi konstituciniai teisės principai,
kurių prasmę ir turinį atskleidžia Konstitucinio Teismo formuojama oficialioji jurisprudencija, pvz., teisinės valstybės principas, teisėtų lūkesčių principas, proporcingumo
principas ir kt. Be kita ko, Konstitucinio Teismo nutarimų nuostatos tiesiogiai taikomos
konkrečiose bylose, kuriose administraciniam teismui kyla abejonių dėl įstatymo ar kito
teisės akto, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, konstitucingumo.
5. Ratifikuoti tarptautiniai susitarimai. Remiantis Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalimi, tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji
Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Ši nuostata reiškia, kad ratifikuotos tarptautinės sutartys turi būti taikomos kaip ir Lietuvos Respublikos įstatymai (Konstitucinio Teismo 1995 m. sausio 24 d. išvada). Administraciniai teismai, nagrinėdami bylas,
remiasi įvairių tarptautinių susitarimų nuostatomis. Visų pirma paminėtini svarbiausieji žmogaus teisių apsaugos srities dokumentai – Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių
paktas, Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas, Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Pastarosios konvencijos statusas
ir taikymo ypatumai dėl jos ypatingos reikšmės tarptautinių teisės šaltinių sistemoje
administracinių teismų praktikoje analizuoti bene gausiausiai.
6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pabrėžęs, kad
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, sprendžiant bylas,
gali būti taikoma tiesiogiai. Tiesioginis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymas reiškia, jog šios konvencijos nuostatomis galima tiesiogiai
remtis Lietuvos Respublikos teismuose, taip pat ir santykiuose su viešojo administravimo subjektais (žr., pvz., 2003 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. 259-03,
Administracinių teismų praktika Nr. 4, 64–67 p.). Valstybės valdžios institucijų pareigūnų aktais padarytas Konvencijos pažeidimas taip pat gali būti pagrindas valstybės
civilinei atsakomybei atsirasti, nes neteisėta veika CK 6.271 straipsnio taikymo prasme
gali pasireikšti ne tik nacionalinių teisės aktų, bet ir tarptautinių teisės aktų nesilaikymu
(2008 m. balandžio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. A444-619/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 14). Be
to, Konvencijos nuostatos ne tik pripažįstamos tiesiogiai, kaip ir Lietuvos Respublikos
įstatymai, taikytinomis nacionalinėje teisės sistemoje, bet ir turinčiomis taikymo pirmenybę kolizijos su nacionaliniais teisės aktais atveju. Tokia Konvencijos nuostatų taikymo
pirmenybė išplaukia tiek iš Lietuvos Respublikos nacionalinių, tiek ir iš tarptautinių
teisės aktų. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalis
skelbia, kad jei įsigaliojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nustato
kitokias normas negu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai, galiojantys šios
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sutarties sudarymo metu arba įsigalioję po šios sutarties įsigaliojimo, taikomos Lietuvos
Respublikos tarptautinės sutarties nuostatos. Pagal Vienos konvenciją dėl tarptautinių
sutarčių teisės, kuri Lietuvos Respublikai įsigaliojo 1992 m. vasario 14 d., kiekviena įsigaliojusi sutartis jos šalims yra privaloma, ir šalys privalo sąžiningai ją vykdyti. Šalis
negali pasitelkti savo vidaus teisės nuostatų, kad pasiteisintų dėl sutarties nesilaikymo
(Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 26–27 straipsniai). Oficialioje Lietuvos Respublikos konstitucinėje doktrinoje taip pat laikomasi pozicijos, kad Lietuvos
Respublikos tarptautinės sutartys turi taikymo prioritetą prieš nacionalinius įstatymus:
„Konstitucijoje įtvirtintas principas, kad Lietuvos Respublika laikosi sava valia prisiimtų
tarptautinių įsipareigojimų, gerbia visuotinai pripažintus tarptautinės teisės principus,
suponuoja tai, kad tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose (inter alia įstatymuose
ar konstituciniuose įstatymuose) nustatomas toks teisinis reguliavimas, kuris konkuruoja su nustatytuoju tarptautinėje sutartyje, turi būti taikoma tarptautinė sutartis.“ (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas; taip pat žr. Konstitucinio Teismo 1995
m. sausio 24 d. išvadą). Atsižvelgęs į tai, Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, kaip
tarptautinės kilmės teisės akto, pobūdis, tiek šios Konvencijos paskirtis – žmogaus teisių
apsauga – lemia, kad ši Konvencija byloje ginčytiniems teisiniams santykiams Lietuvos
Respublikoje taikoma tiesiogiai, o esant kolizijai su nacionaliniais įstatymais, turi taikymo prioritetą jų atžvilgiu (2008 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A575-164/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 14).
7. Valstybių įsipareigojimų pagal Konvenciją laikymuisi užtikrinti buvo įsteigtas
nuolat veikiantis Europos Žmogaus Teisių Teismas. Konvencijos normos yra abstraktaus pobūdžio, ir siekiant suvokti Konvencijos suteikiamų teisių turinį, administraciniams teismams būtina vadovautis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika (žr., pvz.,
2004 m. lapkričio 9 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A3-750/2004).
8. Esminę administracinės teisės sistemos dalį sudaro ir tarptautiniai susitarimai,
taikomi atskirų procesinių kategorijų bylose. Tarp dažniausiai taikomų paminėtini 1951
m. liepos 28 d. Konvencija dėl pabėgėlių statuso, Konvencija dėl teisės gauti informaciją,
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija), Lietuvos ir užsienio valstybių dvišalės dvigubo apmokestinimo išvengimo bei mokesčių slėpimo prevencijos sutartys ir kt.
9. Europos Sąjungos teisė ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai. Lietuvos
Respublikos Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“
(kuris yra Konstitucijos sudedamoji dalis) 2 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir kad jeigu tai
kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos
taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju, jos turi viršenybę prieš Lietuvos
Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad
šiose nuostatose yra expressis verbis nustatyta kolizijos taisyklė, įtvirtinanti Europos Sąjungos teisės aktų taikymo pirmenybę tais atvejais, kai Europos Sąjungos teisės nuostatos, kylančios iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, konkuruoja su teisiniu
reguliavimu, nustatytuoju Lietuvos nacionaliniuose teisės aktuose (nesvarbu, kokia jų
teisinė galia), išskyrus pačią Konstituciją (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d.,
2006 m. gruodžio 21 d. nutarimai). Taigi nacionalinio teisino reguliavimo, kuris priimtas įgyvendinant atitinkamus Europos Sąjungos teisės aktus, nuostatas būtina aiškinti,
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atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytą teisinį reguliavimą šioje srityje
(2007 m. gegužės 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. A403-238/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 12).
10. Administraciniai teismai, taikydami Europos Sąjungos teisę, dažniausiai susiduria su dvejopo pobūdžio aktų – reglamentų (privalomų teisės aktų) ir direktyvų (teisės
aktų, kuriais nustatomas tikslas, kurį visos ES šalys privalo pasiekti) taikymu.
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio 2 dalį, reglamentai taikomi visuotinai. Jie yra privalomi ir tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse, nereikalaujant jokių nacionalinių jų įgyvendinimo nuostatų. Kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo administracinėje byloje Nr. I143-18/2009, Lietuvos teismai
ir viešojo administravimo subjektai privalo tiesiogiai taikyti reglamentus, neieškodami
jų nuostatas perkeliančių nacionalinių teisės aktų (2009 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I143-18/2009).
Europos Sąjungos direktyvų statusas išsamiau analizuotas administracinėje byloje
Nr. A556-105/2012. Šioje byloje teisėjų kolegija priminė, kad Europos Sąjungos direktyvos
yra privalomos kiekvienai valstybei narei, kuriai jos skirtos, dėl rezultato, kurį reikia pasiekti. Tačiau nacionalinės valdžios institucijos pasirenka direktyvų įgyvendinimo formą
ir būdus (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 str. 3 d.). Kaip pažymima nuoseklioje Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktikoje,
aiškinančioje direktyvų nuostatas, valstybėms narėms direktyvoje yra numatyta pareiga
imtis visų būtinų atitinkamos direktyvos veiksmingumą užtikrinančių priemonių, atsižvelgiant į jos siekiamą tikslą (šiuo aspektu žr. pvz., 1984 m. balandžio 10 d. sprendimą
byloje Sabine von Colson ir Elisabeth Kamann prieš Land Nordrhein-Westfalen, 14/83, 15p.,
2008 m. balandžio 15 d. sprendimą byloje Impact prieš Minister for Agriculture and Food
ir kt., C-268/06, 40 p.). Valstybėms narėms kylanti pareiga pagal direktyvą pasiekti joje
numatytą rezultatą ir pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalį pareiga imtis
visų bendrų ar specialių priemonių užtikrinti šios pareigos įvykdymą privaloma visoms
valstybių narių valdžios institucijoms, įskaitant ir teismus, jiems vykdant savo kompetenciją (žr. minėto sprendimo byloje Impact 41 p.). Būtent nacionaliniai teismai turi užtikrinti asmenų teisinę apsaugą, jiems suteiktą pagal Sąjungos teisės nuostatas, ir visišką
šių nuostatų veiksmingumą (žr. minėto sprendimo byloje Impact 42 p.). Taikydami nacionalinę teisę, nacionaliniai teismai turi ją aiškinti kuo labiau atsižvelgdami į direktyvos
tekstą ir į jos tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas rezultatas ir taip būtų laikomasi
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio trečios pastraipos (šiuo aspektu
žr. jau minėto sprendimo von Colson ir Kamann 26 p.; 1990 m. lapkričio 13 d. sprendimą
byloje Marleasing SA prieš La Comercial Internacional de Alimentacion SA, C-106/89, 8
p., 2004 m. spalio 5 d. sprendimą sujungtose bylose Pfeiffer ir kt. prieš Deutsches Rotes
Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, C-397/01, C-398/01, C-399/01, C-400/01, C-401/01,
C-402/01 ir C-403/01, 113 p.). Reikalavimas aiškinti nacionalinę teisę Sąjungos teisę atitinkančia prasme išplaukia iš pačios Sutarties sistemos, kadangi toks aiškinimas leidžia
bylą nagrinėjančiam nacionaliniam teismui pagal savo kompetenciją užtikrinti visišką
Sąjungos teisės veiksmingumą (šiuo klausimu žr. jau minėto sprendimo sujungtose bylose Pfeiffer ir kt. 114 p.). Be to, iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos aišku,
kad visais atvejais, kai direktyvos nuostatos savo turiniu yra besąlygiškos ir pakankamai
tikslios, asmenys gali jomis pasiremti nacionaliniuose teismuose prieš valstybę, jei per
nurodytą laikotarpį jos neperkėlė direktyvos į nacionalinę teisę ar ją perkėlė neteisingai
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(žr. 1991 m. lapkričio 19 d. sprendimą sujungtose bylose Francovich ir kt. prieš Italijos
valstybę, C-6/90 ir C-9/90, 11 p., 2002 m. liepos 11 d. sprendimą Marks & Spencer prieš
Commissioners of Customs & Excise, C-62/00, 25 p., jau minėto sprendimo sujungtose
bylose Pfeiffer ir kt. 103 p.). Jeigu nacionalinės teisės negalima aiškinti ir taikyti pagal
Sąjungos teisės reikalavimus, nacionaliniai teismai ir administraciniai valdžios organai
privalo taikyti visą Sąjungos teisę ir ginti pagal ją suteikiamas asmenų teises ir prireikus
netaikyti bet kurios jai prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos (žr. pvz., 2010 m.
lapkričio 25 d. sprendimą byloje Fuß prieš Stadt Halle, C-429/09, 40 p.) ( 2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-105/2012).
11. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad Europos Sąjungos teisė – tai ir
bendrų teisės principų, kurie yra Sąjungos teisės sudedamoji dalis, pvz., teisinio saugumo, proporcingumo ar lex retro non agit (teisės aktų galia turi būti nukreipta tik į ateitį)
principų turinio aiškinimo šaltinis.
12. Reikia pažymėti, kad kaip teisės aiškinimo šaltinis, teisės aiškinimui bei taikymui labai svarbi yra ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, taikydamas Europos Sąjungos teisės normas, teismas taip pat vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių institucijų
sprendimais ir prejudiciniais sprendimais. Įstatymų nustatytais atvejais teismas kreipiasi
į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją prašydamas preliminaraus nutarimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu. Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktika, kaip doktrininis teisės aiškinimo šaltinis, ypač reikšminga
mokesčių, muitų, konkurencijos, užsieniečių teisinės padėties bylose.
13. Greta paminėtų teisės šaltinių išskirtina ir Europos Sąjungos Pagrindinių teisių
chartija. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m.
gruodžio 8 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A756-686/2010 akcentavo, kad Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje apibrėžiant gero administravimo principo
turinį, be kita ko, taip pat nurodoma „teisė būti išklausytam“, kuri reiškia, jog kiekvienas
asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę (Pagrindinių teisių chartijos 41 str. 2 d. a p.). Ši Chartijos nuostata išreiškia bendro
pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį.
14. Norminiai teisės aktai. Svarbią dalį administracinių teisės šaltinių sistemoje užima norminiai teisės aktai. Teisės aktai yra atitinkamų viešosios valdžios institucijų arba
referendumu sukurti teisės šaltiniai, kuriuose yra įtvirtinta teisė – tam tikra tekstine forma išdėstytos teisės nuostatos. Teisės aktai, kaip teisės šaltiniai, atsiranda, yra pakeičiami
(papildomi) ir panaikinami atitinkamų institucijų arba visuotiniu balsavimu (referendumu) priimtais sprendimais (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).
Pirminis teisės aktas, turintis aukščiausiąją teisinę galią šalies teisės šaltinių sistemoje
yra įstatymas. Seimo priimtame įstatyme išreiškiama tautos valia svarbiausiais visuomenės gyvenimo klausimais (Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarimas). Administraciniuose teismuose taikomos procesinės taisyklės kodifikuotos Administracinių
bylų teisenos įstatyme. Tačiau Administracinių bylų teisenos įstatymas nėra vienintelis
administracinio proceso teisės šaltinis. Lietuvos Respublikos teismų įstatymas įtvirtina
pagrindinius bylų nagrinėjimo teismuose principus (2−9 str., 34 str.) bei teisės šaltinius
(33 str.). Tam tikros procesinės taisyklės įtvirtintos ir specialiuosiuose įstatymuose. Kaip
pavyzdžius įstatymų, kuriuose reglamentuotos atskirų administracinių bylų kategorijų
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teisenos nuostatos, galima nurodyti šiuos įstatymus:
- Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas. Šiame įstatyme įtvirtinama taisyklė, kad administraciniuose teismuose nagrinėtini ginčai, kilę dėl Žurnalistų
ir leidėjų etikos komisijos sprendimų. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymo 46 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai, nesutinkantys su Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimais, gali kreiptis dėl
jų į Vilniaus apygardos administracinį teismą, tačiau privalo juos paskelbti šio straipsnio
7 dalyje nustatyta tvarka.
- Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Mokesčių administravimo įstatymo 144 straipsnis įtvirtina, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kurį
mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą. Mokestiniams ginčams yra nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Kiti
ginčai tarp mokesčio mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) ir mokesčio administratoriaus ar jo pareigūno, taip pat ginčai dėl centrinio mokesčių administratoriaus
sprendimų (jų nepriėmimo), kuriais mokestiniai ginčai nesprendžiami iš esmės, nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Mokesčių administravimo įstatymo 146 str. 1 d.). Skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus arba
Mokestinių ginčų komisijos sprendimo dėl mokestinio ginčo nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme (Mokesčių administravimo įstatymo 159 str. 4 d.).
- Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas. Šis įstatymas numato tam tikras prašymo dėl sankcijų ūkio subjektų vadovams skyrimo pateikimo teismui ir nagrinėjimo
teisme taisykles (Konkurencijos įstatymo 40, 41 str.), sprendimų, kuriuos priima teismas,
išnagrinėjęs skundą dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, rūšis (Konkurencijos įstatymo
34 str.), Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimo tvarką (Konkurencijos įstatymo
33 str.) ir kt.
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Šis įstatymas numato, kad nustačius, kad
statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar kiti asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai
yra pažeidžiami, kreipiasi į administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme
ginčijamas tik statybą leidžiantis dokumentas (Statybos įstatymo 281 str. 1 d. 2 p.)
- Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodeksas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ekonominės sankcijų skyrimas ūkio subjektams pagal nustatytą specialųjį teisinį reguliavimą pagal savo prigimtį
prilyginamas nuobaudų už administracinius nusižengimus taikymui. Todėl tam tikrais
atvejais kai specialiajame teisiniame reguliavime nėra nustatytų taisyklių, priskirtų bendrajai administracinių teisės pažeidimų teisei, taikomos Administracinių teisės pažeidimų kodekso bendrosios dalies normos (pvz., 2006 m. sausio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-696/2006; 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A63-1647/2008).
15. Teisės šaltiniu teismų praktikoje pripažįstami ir kiti viešosios valdžios institucijų priimami norminiai administraciniai teisės aktai. Pavyzdžiui, nors viešojo administravimo subjektų ar prokurorų vidaus administravimo veiklą reglamentuojantys teisės
aktai tiesiogiai kreipimosi į teismą santykių nereglamentuoja, šie teisės aktai, kurie skirti
tinkamam institucijos ar įstaigos administravimui užtikrinti, taip pat galėtų būti pasitelkti kaip pagalbinis teisės šaltinis nustatant, ar atitinkamas subjektas tinkamai vykdė
savo funkcijas rinkdamas informaciją bei atlikdamas kitus veiksmus, sprendžiant, ar
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nėra praleistas kreipimosi į teismą ginant viešąjį interesą terminas (2008 m. liepos 25 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15).
16. Kaip pagalbinis teisės šaltinis teismų praktikoje pripažįstami ir teisės aktų travaux préparatoires (paruošiamieji dokumentai). Travaux préparatoires pripažįstami kaip
įstatymų leidėjo valią ir ketinimus padedantys nustatyti šaltiniai. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje įstatymų projektų aiškinamieji raštai pripažįstami
tinkamu įstatymų leidėjo valios įrodymu ir jais yra remiamasi (2007 m. gegužės 28 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A6-238/2007; 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A858-3321/2011; 2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2136/2012).
17. Administracinių teismų precedentai. Teismų precedentai yra teisės šaltiniai –
auctoritate rationis; rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos)
teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo
sąlyga. Todėl teismų precedentai negali būti nemotyvuotai ignoruojami (Konstitucinio
Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Reikia pažymėti, kad pagal ABTĮ 13 straipsnio
1 dalį, vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus
teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Taigi, kai dėl tam
tikros atskirų administracinių bylų kategorijų teisenos nuostatos aiškinimo ir taikymo
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra priimta atitinkamų sprendimų (nutarčių), jie vertintini kaip teisės šaltiniai ir jais būtina vadovautis priimant
sprendimą kitose analogiškose bylose.
18. Kita vertus, administracinių teismų praktikoje, remiantis oficialia konstitucine doktrina, ne kartą akcentuota, kad teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės
negalima pervertinti, juo labiau suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin
apdairiai. Pabrėžtina, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie
ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas
taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos
bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Be to, pastebėtina, kad teismų praktika atitinkamų
kategorijų bylose gali būti koreguojama ir nauji teismo precedentai tų kategorijų bylose
gali būti kuriami, jei tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina (Konstitucinio Teismo
2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Taigi reikalavimas teismams išlaikyti teisės aiškinimo ir
taikymo vientisumą bei neprieštaringumą nereiškia, kad teismų praktika yra statiškas
dalykas, kad ji negali būti vystoma ar keičiama (2011 m. lapkričio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 22, p. 213−241).
Taip pat pažymėtina, kad precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai) turi būti vadovaujamasi aukštesnės
instancijos (aukštesnės grandies) teismo sukurtu precedentu. Taip pat atsižvelgtina į
precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius, kaip antai: į tai, ar atitinkamas precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į
sprendimo argumentacijos įtikinamumą; į sprendimą priėmusio teismo sudėtį; į tai, ar
dėl ankstesnio teismo sprendimo buvo pareikšta teisėjų atskirųjų nuomonių; į galimus
reikšmingus pokyčius (socialinius, ekonominius ir kt.), įvykusius priėmus atitinkamą
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precedento reikšmę turintį teismo sprendimą, ir kt. (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo
praktikoje yra pažymėjęs, kad nacionalinės jurisprudencijos nuostatų vystymą, taip pat
ir pakeitimą, gali sąlygoti ir kiti šiuolaikinėje visuomenėje itin reikšmingi veiksniai, be
kita ko, susiję su tų pačių teisės normų aiškinimo kaita tarptautinių organizacijų, kurių dalyvė yra Lietuva, organų praktikoje. Administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011
išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas tik pakankamai neseniai suvienodino savo praktiką dėl non bis in idem principo taikymo ir aiškinimo, taip pat pritaikė jį pagal savo pobūdį mokestinės baudos atžvilgiu. Išplėstinės
teisėjų kolegijos vertinimu, visa tai lėmė, kad priimtame sprendime atsispindinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos raida, buvo konstituciškai pateisinama
ir objektyviai būtina, be kita ko, siekiant garantuoti žmogaus teisių, kaip šiuolaikinės
visuomenės esminės vertybės, apsaugą ir nepaneigti Konvencija siekiamų tikslų (2011
m. lapkričio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A1432619/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, p. 213−241;
taip pat žr. 2011 m. spalio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje
byloje Nr. A146-1477/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22,
p. 193−212).
19. Teisės doktrina. Kaip visuotinai pripažįstamas antrinis, netiesioginis teisės šaltinis administraciniame procese svarbi teisės doktrina. Administraciniai teismai paprastai remiasi teisės doktrinoje pateiktomis nuostatomis, analizuodami tam tikrų proceso
įstatymų ar principų prasmę. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-182/2011 teisėjų kolegija, remdamasi teisės doktrina, nurodė, kad tokia situacija, kai tą patį teisinį
santykį vienu metu skirtingai reglamentuoja dviejų ar daugiau teisės aktų normos, teisės
teorijoje apibūdinama kaip teisės aktų kolizija, kuri gali būti išsprendžiama taikant subordinacijos, lex posterior derogat legi priori (taikomas vėliau priimtas įstatymas) taisykles (2011 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-182/2011).
I.1.2. Įstatymo ir teisės analogija
(ABTĮ 4 str. 5 ir 6 d., 1 str. 2 d.)

20. Teisiškai sureguliuoti visas gyvenimiškas situacijas visose viešojo administravimo srityse yra objektyviai neįmanoma dėl viešosios teisės sričių specifikos, t. y. reguliuojamos veiklos platumo. Net ir tais atvejais, kai juridiškai tam tikrų viešųjų santykių
norminis modelis vis dėlto yra nustatytas, administracinė teisės norma, kaip abstraktaus
pobūdžio elgesio taisyklė, neleidžia iš anksto numatyti visų jos įgyvendinimo niuansų,
kurie gali kilti administracinės teisės normos taikymo praktikoje metu. Tokiais atvejais
naudojami specialūs juridiniai metodai, t. y. įstatymo analogija arba teisės analogija,
kurie tam tikra prasme konkrečiu atveju pašalina administracinio teisinio reguliavimo
spragas bei leidžia išnagrinėti atitinkamą klausimą ir priimti vienokį ar kitokį sprendimą (2011 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1121/2011).
21. ABTĮ 1 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad nagrinėdamas bylas administracinis teismas vadovaujasi šio įstatymo normomis, taip pat Civilinio proceso kodekso normomis, kai šis įstatymas jas tiesiogiai nurodo. Taigi procesas administraciniuose teismuose pirmiausiai vyksta vadovaujantis būtent Administracinių bylų teisenos įstatymo
nuostatomis. ABTĮ 4 straipsnio 5 dalis taip pat nustato, kad jeigu yra prieštaravimas
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tarp šio įstatymo normų ir kitų įstatymų (išskyrus specialiuosius įstatymus), teismas
turi vadovautis Administracinių bylų teisenos įstatymo normomis. Taigi ši norma, viena
vertus, įtvirtina ABTĮ prioritetą kitų įstatymų atžvilgiu, kita vertus, nustato išimtį iš šios
taisyklės – kai tam tikrus administracinių bylų teisenos klausimas reguliuoja specialieji
įstatymai, turėtų būti taikomos būtent pastarųjų įstatymų, o ne ABTĮ normos. Pavyzdžiui, tam tikrų procesinio pobūdžio taisyklių galime rasti specifinę viešojo administravimo sritį reguliuojančiuose Lietuvos Respublikos konkurencijos, Užsieniečių teisinės
padėties, Mokesčių administravimo, Statybos ir kituose įstatymuose.
22. Pirmiau paminėta ABTĮ 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė taip pat nereiškia, kad Civilinio proceso kodekso normos administracinių bylų teisenoje yra aktualios
išskirtinai tik tais atvejais, kai ABTĮ tiesiogiai nukreipia į minėtą kodeksą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalį, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei
ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme,
taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Vadinasi, nustačius administracinių bylų
teisenos reguliavimo spragą, pagal analogiją gali būti atsižvelgiama ir iš esmės vadovaujamasi Civilinio proceso kodekso normomis.
23. Bene dažniausiai įstatymo analogija administraciniai teismai naudojasi spręsdami atstovavimo išlaidų administraciniame procese atlyginimo klausimus (ABTĮ 44 str. 6
d.). Šiuo aspektu gali būti paminėti šie administracinių teismų praktikos pavyzdžiai:
- Apskaičiuodamas priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, kai nėra patenkinamas pareiškėjo reikalavimas visa apimtimi, teismas pagal įstatymo analogiją, taiko Civilinio
proceso kodekso (toliau – ir CPK) 93 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias ieškinį
patenkinus iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų
ieškinio reikalavimų daliai (žr., pvz., 2010 m. sausio 29 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS146-68/2010).
- Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi
išlaidų paskirstymo tais atvejais, kai pareiškėjas atsisako skundo ne remdamasis tuo, kad
atsakovas geruoju jį patenkino, ir administracinė byla yra nutraukiama. Tačiau neginčytina, kad ir tada, kai pareiškėjas atsisako skundo atsakovui geruoju jo nepatenkinus, iki
tol, kol pareiškėjas atsisako skundo ir teismas nutraukia bylą, atsakovas gali būti ėmęsis
aktyvių savo teisių gynybos veiksmų ir patyręs atitinkamų bylinėjimosi išlaidų. Situacija, kai tokios išlaidos būtų pagrįstos, tačiau nebūtų atlyginamos, nebūtų pateisinama
teisingumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo požiūriu, nes šios išlaidos patiriamos dėl
pareiškėjo kreipimosi į teismą. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą,
kai pareiškėjas atsisako skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, Administracinių bylų teisenos įstatyme egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, todėl, užpildant
šią spragą, taikytina įstatymo analogija (ABTĮ 4 str. 6 d.). Pagal Administracinių bylų
teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas,
turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Skundo atsisakymas ir bylos nutraukimas pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš esmės prilygsta teismo
sprendimui, priimtam atsakovo naudai, t. y. skundo netenkinimui. Pareiškėjui atsisakius
savo reikalavimų ir teismui nutraukus bylą, teisė į teisminę gynybą laikoma realizuota, ir
pareiškėjas su tapačiu reikalavimu niekada nebeturės teisės kreiptis į teismą. Analogiškos teisinės pasekmės iškyla ir įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo pareiškėjo skundas
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netenkinamas (ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., 101 str. 2 p.). Tiek pareiškėjui atsisakius skundo ne
todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, tiek teismui sprendimu atmetus pareiškėjo
skundą, pareiškėjo materialinis teisinis reikalavimas atsakovui lieka nepatenkintas, o
pareiškėjo procesinė teisinė galimybė dar sykį teisme iškelti tapatų klausimą prarandama. Todėl pareiškėjui atsisakius skundo net ir tais atvejais, kai atsakovas geruoju jo
nepatenkina, atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti jo patirtas atstovavimo išlaidas.
Norminis tokių atstovavimo išlaidų priteisimo pagrindas yra Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis, taikant ją kartu su Administracinių bylų teisenos
įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi (2008 m. rugsėjo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 16).
- Administracinių bylų teisenos įstatyme tiesiogiai nėra reglamentuoti ir priteisiamų teismo išlaidų išdėstymo ar atidėjimo klausimai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad administracinėje byloje vykdant sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, taip pat ir sprendžiant klausimus dėl sprendimo
įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo turi būti taikomos šiuos klausimus reglamentuojančios Civilinio proceso kodekso nuostatos. Atitinkamai, remiantis šio kodekso nuostatomis, turėtų būti sprendžiamas prašymas išdėstyti dalimis teismo priteistos išlaidų atlyginimo sumos sumokėjimą arba atidėti sprendimo dėl išlaidų atlyginimo vykdymą (2010
m. balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-261/2010).
24. Pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas sprendžiami ir administracinių
sprendimų vykdymo klausimai (ABTĮ 97 str.). Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismas, spręsdamas sprendimo
vykdymo atidėjimo klausimą, remdamasis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgia į
šalių finansinę padėtį bei kitas išskirtines aplinkybes – sveikatos būklę ir kt. (pvz., 2011
m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-251/2011; 2009 m. lapkričio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Administracinė byla Nr. AS822-696/2009).
25. Sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo klausimą, kaip vieną iš būdų teisingumui pasiekti, administraciniai teismai pagal analogiją taip pat taiko Civilinio kodekso
(toliau – ir CK) bei CPK nuostatas, konkrečiai – CK 6.983 straipsnio 1 dalyje ir CPK 13
straipsnyje įtvirtintas taisykles. CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti
teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus
ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl
jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose
ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13
str.). Jeigu pateikta taikos sutartis išreiškia pareiškėjo ir atsakovo valią taikiai išspręsti
byloje kilusį ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, administracinis teismas tokią taikos sutartį patvirtina (ABTĮ 4 str. 6 d., CK 6.983
str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Patvirtinus taikos sutartį, administracinė byla nutraukiama (pvz., 2012 m. kovo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-361/2012).
26. Susidūrus su viešosios teisės normomis nereglamentuotais teisiniais santykiais,
taip pat yra galimas subsidiarus privatinės teisės normų taikymas. Tai tiesiogiai numato
ir Civilinio kodekso 1.1 straipsnis. Pagal šio straipsnio 2 dalį, turtiniams santykiams,
kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie
tiesiogiai atsiranda, kai valstybės institucijos atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas
557

III. Informacinė dalis

pavaldumas) arba įstatymų nustatytas asmenims pareigas valstybei ar jos taiko įstatymų
nustatytas administracines ar baudžiamąsias sankcijas, įskaitant valstybės mokesčių, kitų
privalomų rinkliavų ar įmokų valstybei ar jos institucijoms, valstybės biudžeto santykius, bei kitokiems santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės normos, Civilinio
kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja atitinkami įstatymai,
taip pat Civilinio kodekso įsakmiai nurodytais atvejais. Iš šios bendrosios Civilinio kodekso nuostatos matyti, kad Civilinio kodekso normos viešojo administravimo srityje
taikytinos tik tais atvejais, kai tai yra įsakmiai nurodyta Civiliniame kodekse ir kai viešojo administravimo santykiai nėra tiesiogiai reglamentuoti viešosios teisės normomis.
Subsidiarus Civilinio kodekso normų taikymas pildant viešosios teisės spragas leidžia
tiksliau prognozuoti galimą susiklosčiusių teisinių santykių įvertinimą, nei teisės spragas šalinant kitu būdu – įstatymų arba teisės analogijos pagalba. Tačiau susidūrus su
situacija, kai viešosios teisės santykiai yra tiesiogiai reglamentuoti atitinkamos viešosios
teisės normomis ir kai tokia situacija įsakmiai nenurodyta Civiliniame kodekse, turi
būti taikomos atitinkamos viešosios teisės normos. Tokiais atvejais Civilinio kodekso
normos netaikytinos (2003 m. gruodžio 15 d. plenarinės sesijos nutartis administracinėje byloje Nr. A11-648/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4; taip pat žr. 2010
m. rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-616/2010, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 20). Remiantis šiais argumentais, administracinių
teismų praktikoje yra pripažinta, kad mokestiniai teisiniai santykiai pagal savo prigimtį
nėra laikomi civiliniais teisiniais santykiais, o priklauso viešojo administravimo sričiai ir
yra reglamentuojami viešosios teisės normomis. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra atkreipęs dėmesį, kad viešosios ir privatinės teisės atribojimo klausimas nėra paprastas. Iškilus poreikiui, viešosios ir privatinės teisės ribų nustatymas turi
būti sprendžiamas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į vertintinų teisinių santykių reglamentavimą. Taip pat, atsižvelgiant į Civilinio kodekso 1.1 straipsnio 2 dalį, ne
visada yra aiškiai atskiriamas ir civilinės bei viešosios teisių normų taikymas, susidūrus
su mokestiniais, t. y. viešosios teisės reglamentuojamais teisiniais santykiais. Pagal Civilinio kodekso 1.1 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, norint nustatyti būtinybę
mokesčių administratoriui remtis Civilinio kodekso normomis, reikia arba konstatuoti
būtinybę vertinti susiklosčiusius teisinius santykius privatiniu teisiniu aspektu, arba nustatyti viešosios teisės teisinio reglamentavimo spragą, dėl kurios subsidiariai turi būti
taikomos Civilinio kodekso normos (CK 1.1 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju
mokesčių administratoriui būtinybės remtis ir taikyti Civilinio kodekso normas nebuvo, todėl atsakovas, nustatydamas apmokestinamąją pareiškėjo pelno dalį, turėjo remtis
konkrečiomis viešosios teisės normomis, tiesiogiai reglamentuojančiomis mokestinius
teisinius santykius (2003 m. gruodžio 15 d. plenarinės sesijos nutartis administracinėje
byloje Nr. A11-648/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4; plačiau apie mokesčių
teisės santykį su kitų teisės šakų normomis žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo (I dalis) 560–565 p.).
27. Administracinių teismų praktikoje pagal įstatymo analogiją taikomos ne tik privatinės teisės normos, bet ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtintos taisyklės. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad atsakomybė už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus siejama su administracine atsakomybe,
o ekonominės sankcijos už tokius pažeidimus pagal savo prigimtį prilyginamos nuo558
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baudoms už administracinius nusižengimus. Tabako kontrolės įstatyme praktiškai nėra
taisyklių, priskirtų bendrajai administracinių teisės pažeidimų teisei, o tai laikytina teisės spraga, kuri šalinama taikant įstatymo analogiją – Administracinių teisės pažeidimų
kodekso bendrosios dalies normas (pvz., 2006 m. sausio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-696/2006; 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A63-1647/2008). Pagal analogiją, Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatos
buvo taikomos ir bylose dėl konkurencijos teisinių santykių, užpildant Konkurencijos
įstatyme buvusią spragą dėl termino, kuriam esant būtų galima laikyti, jog buvo padarytas pakartotinis konkurencijos teisės pažeidimas2. Administracinėje byloje Nr. A5021668/2012 teisėjų kolegija nusprendė, kad skiriant baudas pagal Konkurencijos įstatymą ir nustatant, ar gali būti taikoma atsakomybę sunkinanti aplinkybė už pakartotinį
pažeidimą, protinga ir teisinga kaip analogija vadovautis ATPK 32 straipsnio 1 dalies 5
punkte įtvirtintu teisiniu reguliavimu, pagal kurį pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė
nuobauda, vertinamas kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Byloje nustačius, kad nuo
pareiškėjo nubaudimo už analogiško pažeidimo padarymą iki pažeidimo, už kurį pareiškėjas nubaustas nagrinėtu atveju, buvo praėję daugiau kaip vieneri metai, nuspręsta,
jog Konkurencijos tarybai skiriant baudą, nebuvo galima vertinti, kad pareiškėjas padarė pakartotinį pažeidimą ir šiuo pagrindu laikyti, jog tai yra jo atsakomybę sunkinanti
aplinkybė (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012).
28. Tokiu atveju, kai visuomeninio santykio apskritai nereguliuoja pozityviosios
teisės normos, jis gali būti sureguliuotas remiantis teisės analogija sukurta norma (pvz.,
2009 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje A662-1232/2009). Kaip minėta,
šiais atvejais remiantis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalimi, teismas vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Teismas
privalo, jeigu nustato, kad asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos dėl to, kad nenustatytas
tam tikras teisinis reguliavimas, užtikrinti pažeistų teisių teisminę gynybą, taikydamas
ne tik įstatymą (plačiąja prasme), bet ir inter alia bendruosius teisės principus, taip pat
aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją. Toks teisinio
reguliavimo trūkumų įveikimas ad hoc, teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida
asmens, kuris kreipėsi į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo, teisių ir laisvių apsaugai
užtikrinti atitinkamuose individualiuose visuomeniniuose santykiuose (2010 m. birželio 7 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1735/2010,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19).
29. Šiuo aspektu pažymėtina, kad administraciniai teismai savo teisę pildyti teisės
spragas, remiantis teisės principais, be kita ko, grindžia oficialia konstitucine doktrina. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs,
jog įstatymų leidėjo neišspręsti teisės taikymo klausimai yra teismų praktikos dalykas
(Konstitucinio Teismo 1998 m. liepos 9 d. nutarimas, 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimas). Įstatymų leidėjo neišspręstus teisės taikymo klausimus gali spręsti teismai, nagrinėjantys ginčus dėl atitinkamų teisės aktų (jų dalių) taikymo (Konstitucinio Teismo
2

Atkreiptinas dėmesys, kad naujos redakcijos Konkurencijos įstatymo (2012 m. kovo 22 d. įstatymo Nr.
XI-1937 redakcija) 37 str. 3 d. nustatyta, kad atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikoma tai,
kad ūkio subjektai <...> pakartotinai per septynerius metus padarė pažeidimą, už kurį ūkio subjektams
jau buvo paskirtos šiame įstatyme numatytos sankcijos. Taigi minėta spraga šiuo metu įstatymų
leidėjo yra eliminuota.
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2006 m. lapkričio 20 d. sprendimas). Teismai neabejotinai turi ir iš Konstitucijos kylančius įgaliojimus taikyti inter alia bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios
teisės aktus, pirmiausia Konstituciją – aukščiausiąją teisę (Konstitucinio Teismo 2006 m.
rugpjūčio 8 d. sprendimas). Jeigu tokie teismų įgaliojimai būtų neigiami, nepripažįstami,
jeigu teismų galimybės taikyti teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją, priklausytų nuo to, ar tam tikras teisėkūros subjektas nepaliko savo nustatyto (teisės aktuose) teisinio reguliavimo spragų, ir bylas galėtų išspręsti tik po to, kai tos teisės spragos
bus užpildytos teisėkūros būdu, tuomet tektų konstatuoti, kad teismai, spręsdami bylas,
taiko ne teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją, o tik įstatymą (apibendrinta
šios sąvokos prasme), kad jie ne vykdo teisingumą pagal teisę, o tik formaliai taiko teisės aktų straipsnius (jų dalis), kad konstitucinėms vertybėms, inter alia asmens teisėms
ir laisvėms, žala gali būti daroma (ir neatlyginama ar kitaip neatitaisoma) vien dėl to,
kad atitinkamas teisėkūros subjektas tam tikrų santykių nesureguliuoja teisiškai (arba
juos teisiškai sureguliuoja nepakankamai intensyviai), t. y. kad nors Konstitucijoje ir yra
įtvirtintos tam tikros vertybės, jos nėra deramai ginamos ir saugomos pagal Konstituciją. Tai nesiderina su teismų socialine ir konstitucine paskirtimi. Be to, tai reikštų, kad
teisė yra traktuojama vien kaip jos tekstinė forma, sutapatinama su ja (Konstitucinio
Teismo 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas).
30. Atsižvelgdamas į pirmiau minėtas nuostatas, administracinis teismas nagrinėjamą individualų ginčą gali spręsti teisinio reguliavimo spragą užpildydamas ad hoc,
tiesiogiai taikydamas aukščiausiąją teisę – Konstituciją ir bendruosius teisės principus.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-2414/2011 ginčas kilo dėl teisės gauti motinystės pašalpą pareiškėjai, kurios antrasis vaikas gimė pirmojo vaiko priežiūros atostogų metu. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šalčininkų skyrius atsisakė
skirti pašalpą gimus antrajam vaikui, nustačius, kad pareiškėja, būdama pirmojo vaiko priežiūros atostogose, dar iki antrojo nėštumo pradžios, buvo atleista iš darbo dėl
įmonės bankroto. Išnagrinėjusi bylą, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos
atleidimo iš darbo dėl įmonės bankroto faktas, kuris įvyko pareiškėjai esant motinystės
atostogose vaiko priežiūrai iki jam sueis dveji metai, yra nuo pareiškėjos valios nepriklausanti aplinkybė. Kitos (antro vaiko) nėštumo ir gimdymo atostogos faktiškai prasidėjo prieš tai gimusio vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu, kuriuo pareiškėja buvo
atleista iš darbo dėl įmonės bankroto. Pareiškėjai pirmo vaiko priežiūros metu (iki jam
sueis dveji metai) susiklosčiusios aplinkybės, kad ji buvo atleista iš darbo dėl įmonės
bankroto, tačiau atleidimo iš darbo dieną nebuvo nėščia, negali būti vertinamos kaip
paneigiančios pareiškėjos teisę ir užkertančios jai kelią gauti Konstitucijos garantuotą
paramą motinystei – motinystės pašalpą gimus antram vaikui. Teisėjų kolegija, konstatuodama įstatymų spragą bei tiesiogiai taikydama Konstituciją, sprendė, kad motinystės
pašalpos dėl pirmiau minėtų aplinkybių neskyrimas pažeistų pareiškėjos konstitucinę
teisę į socialinę paramą motinystės atveju, jos teisėtus lūkesčius, taip pat neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų (2011 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A146-2414/2011; taip pat žr. 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą administracinėje
byloje Nr. A146-635/2009).
31. Remdamiesi bendraisiais teisės principais, administraciniai teismai taip pat
sprendžia bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo, kai įstatymai konkrečiai tokios teisės
suinteresuotiems asmenims nenumato. Pavyzdžiui, įstatymuose konkrečiai nenustatytas
specialus neturtinės žalos, kilusios taikant administracinių teisės pažeidimų bylų teise560
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nos užtikrinimo priemones, atlyginimo pagrindas. Atkreiptinas dėmesys, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime pažymėjo, jog asmuo pagal Konstituciją
turi teisę reikalauti neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais padarytos žalos
atlyginimo ir tada, kai atitinkamas žalos atlyginimo atvejis jokiame įstatyme nėra nurodytas, o teismai, pagal savo kompetenciją sprendžiantys tokias bylas, turi konstitucinius
įgaliojimus atitinkamą žalos atlyginimą priteisti, tiesiogiai taikydami Konstituciją (joje
įtvirtintus teisingumo, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, proporcingumo, tinkamo
teisinio proceso, asmenų lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių apsaugos principus, kitas
Konstitucijos nuostatas), bendruosius teisės principus, vadovaudamiesi inter alia protingumo principu. Taigi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio
2 dalies nuostatas, į tai, kad būtinumas atlyginti žalą yra konstitucinis principas, į tai, kad
iš Konstitucijos neišplaukia, jog įstatymais galima nustatyti kokias nors išimtis, pagal
kurias asmeniui padaryta materialinė ir (arba) moralinė žala neatlyginama, valstybės
institucijų veiksmais padaryta neturtinė žala administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje gali būti atlyginama, nepaisant to, jog įstatyme konkrečiai nenustatytas specialus
tokios žalos atlyginimo pagrindas (2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.
14).
I.1.3. Teisės aktų galiojimas laike; lex retro non agit principas
(ABTĮ 4 str. 4 d.)

32. ABTĮ 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad administracinių bylų procesas vyksta
pagal administracinio proceso įstatymus, galiojančius bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad jei pareiškėjas patikslina prašymą ir pareiškia
naujus reikalavimus jau po to, kai įsigaliojo naujos procesinės normos, teismas, vadovaudamasis ABTĮ 4 straipsnio 4 dalimi, spręsdamas dėl tokių reikalavimų priimtinumo,
turėtų atsižvelgti į pasikeitusį teisinį reguliavimą (2012 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-58/2012). Minėta teisės norma taip pat lemia, kad jei skundžiamas 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 reglamentavimu (2007 m. liepos
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-260/2007, 2005 m. sausio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS5–16/2005).
33. Siekiant teisinių santykių stabilumo, administracinių bylų teisenoje taikomas
principas lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja). Pagal šį teisės principą – teisės
aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų galiojimas atgal neleidžiamas
(2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1960/2012). Tai teisės
norminiams aktams keliamas reikalavimas, kad juose įtvirtintos teisės normos negali
būti taikomos juridiniams faktams ir teisinėms pasekmėms, atsiradusioms dar iki šio
akto įsigaliojimo. Šiuo principu siekiama užtikrinti teisinio reguliavimo bei asmenų teisinio statuso aiškumą, stabilumą. Subjektai turi žinoti, kokio elgesio iš jų yra tikimasi,
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reikalaujama, ir turi būti tikri, kad už teisės aktus atitinkantį elgesį jiems nebus taikomos
teisinės poveikio priemonės vėliau pasikeitusio teisinio reguliavimo pagrindu (2012 m.
balandžio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1508/2012).
34. Lex retro non agit principas grindžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7
straipsnio 2 dalimi, pagal kurią galioja tik paskelbti įstatymai. Šios nuostatos svarba ne
kartą akcentuota konstitucinėje doktrinoje. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies nuostatą, ne kartą yra nurodęs, jog joje atsispindi teisės
principas, jog paskelbti įstatymai galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios (lex retro
non agit); taigi įstatymai taikomi tiems faktams ir pasekmėms, kurios atsiranda po šių
įstatymų įsigaliojimo; reikalavimas, kad paskelbti įstatymai galiotų į ateitį ir neturėtų
grįžtamosios galios – svarbi teisinio tikrumo prielaida, esminis teisės viešpatavimo, teisinės valstybės elementas (Konstitucinio Teismo 2001 m. sausio 11 d., 2003 m. rugsėjo
30 d. nutarimai). Be to, Konstitucinis Teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutarime konstatavo, kad nei įstatymu, nei poįstatyminiais aktais negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų įsiterpta į jau pasibaigusius teisinius santykius. Tokiu reguliavimu,
kuriuo teisės normos galėtų būti pakeistos, kai reguliuojami santykiai jau yra baigti,
būtų sudarytos prielaidos paneigti asmenų teisėtus lūkesčius, teisinį tikrumą ir teisinį
saugumą, konstitucinį teisingumo principą. Taigi teisės aktai pagal bendrą taisyklę netaikomi tiems įvykusiems teisiniams faktams ir teisiniams padariniams, kurie atsirado
iki naujai priimto teisės akto įsigaliojimo.
35. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės principas lex retro non agit turi tam tikrų taikymo išimčių. Šis principas nėra taikomas pasikeitusiam teisiniam reguliavimui, kuriuo
palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams
(lex benignor retro agit). Ši išimtis yra reikšminga bylose, kai tam tikras subjektas yra
traukiamas administracinėn atsakomybėn. Čia įstatymas galioja atgal dviem atvejais:
kai panaikina veikos baudžiamumą ir švelnina atsakomybę (taip pat žr. Konstitucinio
Teismo 1998 m. kovo 25 d. nutarimą, 2001 m. sausio 11 d. nutarimą). Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuota, kad įstatymo leidėjui
pakeitus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18 straipsnio nuostatas, sušvelninant
nustatytus reikalavimus, susijusias su asmenų pripažinimu nepriekaištingos reputacijos
asmenimis, naujos įstatymo 18 straipsnio redakcijos nuostatos pagerina suinteresuotų asmenų teisinę padėtį lyginant su ankstesne įstatymo redakcija. Todėl vertinant, ar
asmuo atitinka nepriekaištingos reputacijos asmeniui keliamus reikalavimus, taikytina
naujai įsigaliojusi nuo 2011 m. kovo 1 d. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18
straipsnio redakcija, kurioje nebėra nuostatos, kad nepriekaištingos reputacijos asmeniu
nelaikomas asmuo, kuris yra įrašytas į operatyvinę įskaitą (2011 m. birželio 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-1068/2011).
36. Kita vertus, pasikeitus nustatytam teisiniam reguliavimui, lex retro non agit
principas nedraudžia atsižvelgti ir vertinti aplinkybes, kurios egzistavo iki tam tikro
teisės akto priėmimo. Administracinėje byloje Nr. A442-66/2009 išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad ta aplinkybė, jog iki 2003 m. sausio 1 d. galioję mokesčių įstatymai
nenumatė tokio mokesčio objekto kaip individualios veiklos pajamos, reiškia tai, jog
iki 2003 m. sausio 1 d. gyventojų (fizinių asmenų) gautos pajamos negali būti apmokestintos taikant nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojusias nuostatas, skirtas individualios
veiklos pajamų apmokestinimui, nes tai pažeistų teisės teorijoje visuotinai pripažįstamą teisinio reguliavimo taisyklę lex retro non agit (teisės aktas neturi atgalinio veikimo
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galios). Tačiau tai, kad įstatymų leidėjas apibrėžė individualios veiklos sąvoką tik nuo
2003 m. sausio 7 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio
įstatyme, nereiškia, jog gyventojai iki minėtos datos nevykdė individualios veiklos požymius atitinkančios veiklos ir negavo ar nesiekė gauti pajamų (ekonominės naudos)
iš šios veiklos. Pastarasis įstatymas nenumato jokių išimčių tiems asmenims, kurie po
šio įstatymo įsigaliojimo toliau verčiasi iki 2003 m. sausio 1 d. pradėta vykdyti savarankiška veikla, siekdami pajamų ar kitokios ekonominės naudos. Įstatymų leidėjas nenustatė, kad apmokestinama tik individualios veiklos požymius atitinkanti veikla, kuri
pradėta vykdyti nuo 2003 m. sausio 1 d. Tai, jog nuo 2003 m. sausio 7 d. įsigaliojusiu
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ši veikla tapo apmokestinama specifiniu būdu,
savaime nereiškia, kad nustatant, ar verčiamasi individualia veikla, galima atsižvelgti tik
į aplinkybes, atsiradusias po Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo įsigaliojimo. Todėl
aplinkybė, kad individualios veiklos sąvoka buvo apibrėžta tik nuo 2003 m. sausio 1 d.
įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, nepaneigia
mokesčių administratoriaus teisės vertinti iki 2003 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojo
vykdytą veiklą, siekiant surinkti įrodymus, faktiškai pagrindžiančius individualios veiklos tęstinumo požymį, sprendžiant dėl tokios veiklos, kuri vykdoma jau po aptariamo
įstatymo įsigaliojimo, apmokestinimo (2009 m. vasario 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-66/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 17).
37. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad kai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažįsta tam tikrą norminį teisės aktą (jo dalį) prieštaraujančiu Konstitucijai, teismas, spręsdamas konkretų ginčą ir priimdamas sprendimą, šio norminio
akto (jo dalies) netaiko ir juo nesivadovauja net ir tais atvejais, kai skundžiamo administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) metu tas norminis teisės aktas nebuvo pripažintas
prieštaraujančiu Konstitucijai, jei Konstitucinio Teismo nutarimas buvo priimtas pagal
šią individualią bylą nagrinėjančio teismo kreipimąsi į Konstitucinį Teismą arba asmuo
dėl savo teisių, kylančių iš Konstitucijos, gynimo į teismą kreipėsi per įstatymų nustatytus terminus (2004 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A12-219/2004,
2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22). Teisinio reguliavimo spragos,
atsiradusios po Konstitucinio Teismo nutarimo priėmimo arba Konstitucinio Teismo
konstatuotos, tokiu atveju užpildomos ad hoc. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas yra pažymėjęs, kad reikalavimo dėl pareiškėjui neišmokėtos darbo užmokesčio
dalies už 2007–2008 metus, susidariusios dėl šiuo laikotarpiu galiojusioje Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007
m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) numatytos priedų ir priemokų ribos, patenkinimas yra tiesiogiai susijęs su reikalavimui dėl darbo užmokesčio priteisimo taikytinu 3 metų ieškinio senaties terminu (Darbo kodekso 27 str. 2 d.). Ieškinio senatis – tai
įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas
teises pareikšdamas ieškinį (Civilinio kodekso 1.124 str.). Taigi atitinkamais atvejais šis
terminas apibrėžia laiko tarpą, per kurį asmuo gali teismine tvarka apginti savo teises,
be kita ko, kylančias iš Konstitucijos. Todėl jei pareiškėjas į teismą dėl negauto darbo užmokesčio priteisimo (teisingo apmokėjimo už darbą) kreipėsi nepažeisdamas terminų,
nustatytų tokiems reikalavimams pareikšti ir byloje nenustatoma jokių aplinkybių, užkertančių (ribojančių) galimybę realizuoti aptariamą teisę, paisant iš Konstitucijos, inter
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alia jos 30 straipsnio 1 dalies, nuostatų kylančio reikalavimo asmens teises ginti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai, pareiškėjas turi teisę teisme reikalauti teisingai atlyginti
už tą darbą, kuris liko faktiškai neapmokėtas dėl minėto Valstybės tarnybos įstatyme
įtvirtinto apribojimo taikymo. Teisingu atlyginimu už darbą gali būti darbo užmokesčio
dalies, kuri būtų buvusi, bet dėl Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje (2002
m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855, 2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1175 redakcijos) nustatytos ribos taikymo nebuvo išmokėta, sumokėjimas. Pažeistą pareiškėjo
teisę teismas šiuo atveju privalo ginti, nes priešingu atveju būtų pažeistos Konstitucijos
normos ir principai, garantuojantys asmens teisę į teisingą darbo apmokėjimą, o pati
asmens teisė į teisminę pažeistų teisių gynybą būtų fiktyvi – asmuo, net ir per įstatyme
nustatytą terminą kreipęsis į teismą dėl inter alia iš Konstitucijos kylančių teisių gynimo,
realiai tokių teisių apginti teisme negalėtų. Be to, nevykdant iš Konstitucijos kylančios
ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstamos teismo pareigos ad hoc šalinti
Konstitucijai prieštaraujančio teisinio reguliavimo spragas ir šiuo atveju nepriteisiant
pareiškėjui teisingo atlyginimo už faktiškai atliktą darbą, įstatyminis reguliavimas, kuris
buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikomas. Tačiau
tai nebūtų suderinama su Konstitucijos 110 straipsniu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad teisėjas negali
taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.
I.1.4. Acte clair doktrina
(ABTĮ 4 str. 2 ir 3 d.)

38. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, įstatymų nustatytais atvejais teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę
instituciją prašydamas preliminaraus nutarimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo
ar galiojimo klausimu. Tačiau administracinis teismas, tam tikrais atvejais ir esant tam
tikroms sąlygoms gali būti atleistas nuo pareigos pateikti tokį prašymą. Šiuo klausimu administraciniai teismai remiasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau –
ir Teisingumo Teismas, ESTT) praktikoje suformuota doktrina. Pagal šią doktriną, jei
egzistuoja nusistovėjusi Teisingumo Teismo praktika arba jei teisingas Sąjungos teisės
taikymas yra toks akivaizdus, kad dėl pateikto klausimo sprendimo negali kilti jokių
pagrįstų abejonių, galutinės instancijos nacionalinis teismas neprivalo kreiptis į Teisingumo Teismą su prejudiciniu klausimu (Teisingumo Teismo 1982 m. spalio 6 d. sprendimas byloje Cilfit ir kt. (283/81, Rink. p. 3415, 13–16 ir 21 punktai). Sprendime Cilfit ir kt.
Teisingumo Teismas pripažino, kad galutinės instancijos teismai neprivalo kreiptis dėl
prejudicinio sprendimo ne tik tais atvejais, kai tinkamas Europos Sąjungos teisės taikymas yra toks akivaizdus, kad dėl to negali kilti jokių pagrįstų abejonių (vadinamasis acte
clair atvejis), bet ir tuomet, kai Teisingumo Teismas anksčiau – nesvarbu kokio proceso
metu – jau yra išaiškinęs nagrinėjamą Europos Sąjungos teisės nuostatą (vadinamasis
acte éclairé atvejis). Pažymėtina, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką
būtent tik bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas, kuris atsakingas už sprendimo priėmimą, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, turi įvertinti reikalingumą pateikti
prašymą priimti prejudicinį sprendimą, kad galėtų priimti savo sprendimą bei įvertinti
Teisingumo Teismui pateikiamų klausimų svarbą (pvz., žr. 2006 m. birželio 15 d. sprendimo Acereda Herrera, C–466/04, 47 p., taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
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teismo 2012 m. sausio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-250/2012). Bylą
sprendžiantis teismas, įvertinęs tam tikrus Teisingumo Teismo praktikoje pateiktus išaiškinimus dėl ginčui taikytinos nuostatos, ir nesuabejojęs dėl Europos Sąjungos teisės
nuostatų aiškinimo ir taikymo, neturi pagrindo kreiptis prejudicinio sprendimo į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (pvz., 2011 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A575-3566/2011). Pastebėtina, kad vien faktinė aplinkybė, jog ginčo šalis nesutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktu teisės aiškinimu, savaime nereiškia, jog
nėra aiškus Europos Sąjungos teisės turinys, ir, atitinkamai, kad yra pagrindas kreiptis į
ESTT prejudicinio sprendimo (2011 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-48/2011).
39. Iš esmės panašių į anksčiau paminėtus principų yra laikomasi ir tais atvejais, kai
yra nagrinėjamas klausimas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą. ABTĮ 4 straipsnio 2
dalyje nustatyta, kad jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo
bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka
Konstituciją. Vadinasi, pareiga kreiptis į Konstitucinį Teismą atsiranda tik tuo atveju, jei
teismas suabejoja byloje taikytino įstatymo ar kito teisės akto atitiktimi Konstitucijai.
Šalių pozicija šiuo klausimu nėra lemiama ir teismui nėra privaloma. Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad klausimas dėl teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecija ir pagrindu teismui kreiptis į Konstitucinį
Teismą su atitinkamu paklausimu gali būti tik paties bylą nagrinėjančio teismo pagrįstas manymas (pagrįstos abejonės) dėl taikytino teisės akto atitikimo Konstitucijai (2012
m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2007/2012). Teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą suteikta išimtinai bylą nagrinėjančiam teismui. Ši teismo teisė įstatymo
nėra sietina su proceso dalyvių atitinkamais prašymais ar reikalavimais, o palikta paties
teismo nuožiūrai. Pagal įstatymo formuluotę „yra pagrindas manyti“ galima daryti išvadą, kad sprendimas kreiptis į Konstitucinį Teismą yra tik teismo atliktos įstatymo
analizės ir aiškinimo rezultatas. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes
ir toje byloje taikytino konkretaus teisės akto turinį, sprendžia, ar yra būtina kreiptis į
Konstitucinį Teismą. Žinoma, tai nereiškia, kad proceso dalyviai neturi teisės pateikti
savo argumentų ir išdėstyti savo pozicijos įstatymo atitikimo Konstitucijai klausimu
(2012 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-78/2012). Pagal Konstituciją pagrindas inicijuoti konstitucinės justicijos bylą Konstituciniame Teisme yra konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui kilusios abejonės dėl toje byloje taikytino teisės akto
atitikties Konstitucijai, kurios privalo būti pašalintos, kad teismas galėtų priimti teisingą
sprendimą (baigiamąjį aktą) (2012 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A520–2320/2012).
40. Pastebėtina, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų, tokius klausimus sprendžia institucija, turinti įgaliojimus taikyti teisės aktus (Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio
13 d., 2006 m. lapkričio 20 d., 2007 m. rugsėjo 12 d., 2011 m. rugsėjo 5 d. sprendimai).
Vadinasi, asmenų prašymai ir argumentai kreiptis į Konstitucinį Teismą, kuriais iš esmės keliami teisės taikymo, o ne teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (arba) įstatymams,
klausimai, gali būti atmetami (2012 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A520-315/2012).
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I.2. Administracinio proceso principai
41. Administracinio proceso principai – tai pagrindinės, vadovaujančios administracinio proceso nuostatos, kurios išreiškia administracinių bylų teisenos esmę ir yra
šios teisės šakos normų aiškinimo ir taikymo, kūrimo pagrindas. Šių principų pagrindinės idėjos ir konkretus turinys atsiskleidžia įvairiuose ABTĮ normose ir dažnai kyla
iš konstitucinio lygmens normų ar principų. ABTĮ nepateikia administracinio proceso
principų sąrašo. Todėl, be kita ko, ir dėl minėtos priežasties šiame apibendrinime nesiekiama pateikti baigtinio administracinio proceso principų sąrašo – minimi ir aprašomi
tik patys aktualiausi, svarbiausi ar dažniausiai kasdieniame administracinių teismų darbe sutinkami principai.
I.2.1. Teisminės gynybos prieinamumo principas
(ABTĮ 5 str. 1 d.)

42. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra pamatinė asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teisės aktų. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, kad asmens teisė kreiptis į teismą yra absoliuti (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d.,
2005 m. vasario 7 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. gegužės 9 d. nutarimai). Asmens teisė
kreiptis į teismą negali būti apribota ar paneigta, nes kiltų grėsmė vienai svarbiausių teisinės valstybės vertybių. Asmens teisės turi būti ginamos ne formaliai, o realiai ir veiksmingai tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų
veiksmų (inter alia Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d., 2000 m. gegužės 8 d., 2001
m. liepos 12 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai). Kaip yra
pažymėjęs Europos Žmogaus Teisių Teismas, teisminiam procesui taikomi teisingumo,
viešumo ir spartumo standartai iš tiesų tampa beverčiai, jeigu teisminis procesas apskritai nėra pradedamas. Vargu, ar galima kalbėti apie teisinės valstybės principą, jeigu
apskritai nėra įgyvendinama teisė kreiptis teisminės gynybos (pvz., Europos Žmogaus
Teisių Teismo 1975 m. sausio 21 d. sprendimo Golder prieš Jungtinę Karalystę, 34–36
par., Series A, Nr. 18).
43. Teisė į teisminę gynybą sprendžiant administracinius ginčus įtvirtinama ABTĮ
5 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama
jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje teisė kreiptis į administracinį teismą aiškinama plačiai. Teismas ne kartą yra
konstatavęs, kad smulkūs formalaus pobūdžio trūkumai asmeniui neturėtų trukdyti
įgyvendinti teisę į teismą (žr., pvz., 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS261-611/2008).
44. Tačiau reikia pažymėti, kad nors teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo, norintis inicijuoti teismo procesą, turi teisę
kreiptis į teismą, tačiau teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikrų
procesinių reikalavimų, numatytų Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24, 39 ir
kituose straipsniuose.
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45. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje taip pat yra
konstatavęs, kad teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas reikalauja, jog privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka būtų aiškiai numatyta įstatyme
(2006 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS5-434/2006). Tai, kad privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta
įstatyme, pažymėta ir LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 11 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. AS11-296/2007. Šiame procesiniame sprendime, be kita ko,
išaiškinta, kad įstatymų nuostatos, nustatančios privalomą ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką, negali būti aiškinamos plečiamai. Šiuo aspektu pažymėtina ir LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A143-191/2010, kurioje teismas išaiškino, kad išankstinio
administracinių ginčų nagrinėjimo ne per teismą instituto paskirtis suponuoja, kad jis
yra skirtas tam, kad ta pati teisinė problema (administracinis ginčas), maksimaliai tokiomis pačiomis kaip ir administraciniame teisme sąlygomis kompetentingos institucijos būtų išnagrinėta ir išspręsta dar iki teismo. Tai reiškia, kad tokio skundo nagrinėjimo
paskirtis yra ne papildomas asmens tariamai pažeistų teisių ar interesų gynimo apsunkinimas, o, priešingai, papildomo mechanizmo, galinčio išspręsti paminėtą teisinę problemą, nustatymas (2010 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje A143-191/2010).
Paminėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo klausimu yra
apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinime (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010, p. 452‒535 ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, p. 540–611).
46. Su teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principais glaudžiai siejasi
teisminės gynybos prioriteto principas. Šiame kontekste reikia pažymėti, kad ABTĮ 17
straipsnio 1 dalis įtvirtina teisminės gynybos prioriteto principą, nustatydama, kad tuo
atveju, jeigu sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini
teismo kompetencijai, o kiti – ne teismo institucijų kompetencijai, visi reikalavimai turi
būti nagrinėjami teisme. Be to, teisminės gynybos prioriteto principas išreiškiamas ir
ABTĮ 17 straipsnio 2 dalies norma, pagal kurią esant abejonei ar galiojančių įstatymų
kolizijai dėl konkretaus ginčo priskyrimo, ginčas nagrinėjamas teisme (pvz., 2011 m.
balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-116/2011).
Plačiau apie teisę kreiptis į teismą ir jos tinkamą įgyvendinimą žr. Apibendrinimo
II skyrių Teisė kreiptis į teismą ir jos realizavimas.
I.2.2. Teisingumą vykdo tik teismas
(ABTĮ 3 str. 2 d., 6 str.)

47. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 6 straipsniu, teismai yra
vienintelė teisingumą vykdanti institucija. Vienas iš pagrindinių teisės į teisingą bylos
nagrinėjimą tikslų – tinkamas teisingumo vykdymas (2011 m. vasario 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-189/2011). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje pažymėta, kad bendroji teisminės valdžios paskirtis ir kompetencija yra vykdyti teisingumą, t. y. visomis priemonėmis siekti jo įgyvendinimo. Administraciniams
teismams esant vienai iš nacionalinių asmens teisių gynimo institucijų, jiems tenka itin
didelė atsakomybė užtikrinti žmogaus teisių apsaugą sprendžiant administracinius ginčus (2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-793/2011).
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48. Pastebėtina, kad teisingumas negali būti tapatinamas su formaliu teisės aktuose
nustatytų taisyklių taikymu. Kaip yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijoje
įtvirtintas teisingumo principas, taip pat nuostata, kad teisingumą vykdo teismai, reiškia, kad konstitucinė vertybė yra ne pats sprendimo priėmimas teisme, bet būtent teismo teisingo sprendimo priėmimas; konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne tik
formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne tik išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet ir – svarbiausia – tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius
teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi; vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija (Konstitucinio
Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2007 m. spalio 24 d., 2008 m. sausio 21 d. nutarimai).
Administracinių teismų praktikoje yra pažymėta, kad pirmenybė sprendžiant administracinį ginčą teiktina ne formaliam įstatymų taikymui, o teisingam ginčo išsprendimui.
Kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo administracinėje byloje
Nr. A556-773/2007, šiuolaikinė teisės samprata remiasi aiškiu teisės ir įstatymo skyrimu
pripažįstant teisę fundamentalesniu dalyku negu įstatymas. Jeigu teisė tapatinama su
įstatymu, tai teisės praktikos požiūriu pirmenybė būtų teikiama ne teisingumui, o teisėtumui. Formalus įstatymų taikymas nulemtų teisėtą sprendimą, kuris ne visada gali būti
teisingas. Turi būti pripažįstamas ne bet koks teisėtumas, o tik teisingumo teisėtumas.
Tokiu atveju, kai pagal faktines bylos aplinkybes, visuotinai pripažintus teisės principus,
akivaizdu, jog sprendimas konkretaus socialinio konflikto atžvilgiu bus formalus, bet
neteisingas, būtina pirmumą teikti bendrajai teisės sampratai. Juk ne viskas gali būti
reglamentuota įstatymų ir tilpti į tam tikras teisės normas (2007 m. liepos 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-773/2007).
49. Principo, jog teisingumą vykdo tik teismas vienas aspektų yra tai, kad teismai,
vykdydami teisingumą, privalo priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus. Būtent motyvuoti teismų sprendimai visuomenei padeda suvokti, kokias vertybes ir kokiu mastu
gina teismas (2006 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N3-443/2006,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 9).
50. Administracinių teismų praktikoje konstatuota, kad bylos išsprendimas, kai
teismas argumentuotai nevertina ginčo esmę sudarančių aplinkybių, netiria pareiškėjų
reikalavimų pagrįstumo, o šiuos reikalavimus atmeta nepateikdamas (neišdėstydamas)
detalios priimto procesinio sprendimo motyvacijos, nėra teisingumo vykdymas. Tokia
situacija gali būti prilyginama atvejui, kai teismo sprendimas yra be motyvų (ABTĮ 142
str. 2 d. 5 p. ) (2011 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2516/2011;
2011 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-388/2011). Nemotyvuotas
teismo sprendimas pažeidžia tiek privačių šalių teisėtą lūkestį dėl efektyvios jų teisės
į teisminę gynybą realizacijos, tinkamo jų ginčo išsprendimo, tiek viešąjį interesą, nes
šiuo atveju pažeidžiami pagrindiniai proceso principai. Taigi nemotyvuotas sprendimas
negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu. Tačiau reikia pažymėti, kad įpareigojimas motyvuoti teismo sprendimą (nutartį) nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną
proceso dalyvių argumentą ar bylos nagrinėjimo metu iškeltą klausimą (2006 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P403-289/2006).
51. Teismo sprendimų motyvavimas nėra vienintelė administracinio teismo pareiga
vykdant teisingumą. Proceso įstatymas reikalauja ne tik motyvuoti teismo sprendimus,
bet ir įpareigoja teismą aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 str.) (2007 m. birželio
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4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A403-568/2007). Administracinių bylų teisenos
įstatymo 81 ir 86 straipsniai įpareigoja pirmosios instancijos teismą išnagrinėti bylą
visapusiškai ir objektyviai, surinkti ir ištirti bylai svarbius įrodymus bei priimti teisėtą
ir pagrįstą sprendimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 86 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. Tai reiškia, kad priimdamas sprendimą administracinis teismas turi įvertinti ištirtus teismo posėdyje įrodymus,
konstatuoti, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios
nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra
tenkintinas (ABTĮ 86 str. 2 d.). Teismo sprendimo turinio reikalavimai nustatyti ABTĮ
87 straipsnyje. Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje privalu nurodyti: teismo nustatytas bylos aplinkybes; įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados; argumentus,
dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus; įstatymus, kuriais teismas vadovavosi,
nuorodas į konkrečias normas, kurios buvo taikomos (ABTĮ 87 str. 4 d. 2‒4 p.). Taigi teismas privalo motyvuoti savo išvadas, nurodyti teisinius argumentus (įstatymus),
kurių pagrindu jis daro atitinkamas išvadas (ABTĮ 87 str. 4 d.). Motyvų nebuvimas –
pagrindas panaikinti teismo sprendimą (ABTĮ 142 str. 2 d. 5 p.). Pirmosios instancijos
teismo pareiga bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai, ištirti ir įvertinti visas bylos
faktines aplinkybes, sprendimą pagrįsti teisės normomis ir faktinėmis aplinkybėmis, t.
y. priimti motyvuotą sprendimą (2010 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-724/2010).
52. Šiame kontekste taip pat pastebėtina, kad teismas, spręsdamas kilusį ginčą, neprivalo vadovautis byloje šalių pateiktais įvairių institucijų bei ekspertų vertinimais, raštais, rekomendacijomis, nes jie teismui jokios prejudicinės galios neturi (2011 m. spalio
3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-2790/2011).
53. Vykdydamas teisingumą, teismas privalo išspręsti tarp proceso šalių kilusį ginčą
iš esmės. Teismo išspręstoje administracinėje byloje neturi likti neatsakytų klausimų,
palikta neaiškumų, darančių išnagrinėtą bylą iki galo neišspręsta arba esančių naujo
teisinio ginčo tarp šalių šaltiniu ir todėl reikalaujančių papildomo teisminio įsikišimo
(2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-374/2012). Be to, teismas
turi priimti tokį sprendimą, kurį būtų galima realiai įvykdyti. Kadangi teismo sprendimas vykdomas pagal teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje išdėstytą teismo nurodymą,
teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje privalu išdėstyti patenkinto reikalavimo turinį
(ABTĮ 88 str. 5 d. 1 p.). Tai turi būti padaryta itin aiškiai ir nedviprasmiškai. Teismo
nurodymas, išdėstytas teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, neturi sudaryti byloje dalyvaujantiems asmenims galimybės skirtingai aiškinti teismo sprendimo turinį, to, kaip
konkrečiai ir kokia apimtimi jis turėtų būti vykdomas (2008 m. birželio 25 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A438-624/2008, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2011 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A756-3017/2011; 2011 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A502-2301/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 22, p. 242‒261).
54. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas valdžių padalijimo principas. Ši nuostata yra aktuali ir administracinių bylų teisenai. Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, kad administracinis teismas paprastai negali perimti viešojo
administravimo institucijos funkcijų ir savarankiškai atlikęs administracinę procedūrą,
priimti sprendimą, priskirtiną viešojo administravimo institucijos kompetencijai, pagal
teismo sprendimo priėmimo metu egzistuojančią situaciją, nes tai galėtų pažeisti kons569
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titucinį valdžių padalijimo principą (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-1606/2012). Įstatymai dažniausiai nesuteikia teismui viešojo administravimo
įgalinimų (2008 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-155/2008). Be to,
teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo (Konstitucijos 109 str.), t. y. teismas privalo paisyti įstatymų leidėjo valios, nevertindamas įstatymų ekonominio naudingumo,
tikslingumo ar efektyvumo požiūriu. Kaip ne kartą yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas, įstatymų leidyba – tai išskirtinė Seimo prerogatyva, kurią riboja tik konstitucinės
normos. Įstatymų leidėjas, tiek, kiek jo galių ir plačios diskrecijos neriboja Konstitucija, yra laisvas, spręsdamas, kaip sureguliuoti tam tikrus visuomeninius santykius (pvz.,
Konstitucinio Teismo 1993 m. lapkričio 8 d. nutarimas, 1997 m. gegužės 29 d. nutarimas,
1998 m. balandžio 21 d. nutarimas, 2001 m. liepos 12 d. nutarimas, 2008 m. gruodžio 4 d.
nutarimas) (2012 m. birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520–2136/2012).
55. ABTĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu,
o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar
administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus
įgaliojimus. Ši nuostata glaudžiai siejasi su pirmiau paminėtu valdžių padalijimo principu ir jį iš esmės išreiškia – teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo
srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.) ir nesprendžia išimtinai politinių ar ekonominių klausimų.
Tačiau administracinių teismų praktika patvirtina, kad minėtos nuostatos negalima aiškinti pernelyg plačiai. Tai, kad viešojo administravimo subjektas turi ekonominių klausimų vertinimo laisvę, nereiškia, jog teismas turi susilaikyti nuo viešojo administravimo
subjekto atliekamos teisinės ekonominių duomenų kvalifikacijos kontrolės. Administracinio teismo kompetencija apima tikrinimą, ar viešojo administravimo institucija nepažeidė jai suteiktos diskrecijos išorinių ribų. Pavyzdžiui, teismas, tikrindamas, ar viešojo
administravimo subjektas laikėsi rinkos tyrimo procedūros, privalo patikrinti ne tik tai,
ar buvo laikytasi formalių procedūrinių reikalavimų, pavyzdžiui, ar laikytasi derinimo
tvarkos, bet ir tai, ar viešojo administravimo subjektas kruopščiai ir nešališkai ištyrė visas svarbias aplinkybes, ar pakankamai motyvavo savo sprendimą. Tai, kad viešojo administravimo subjektas turi didelę diskreciją atitinkamos rinkos apibrėžimo srityje, nereiškia, jog jis bet kuriuo atveju neturi pagrįsti savo išvadų svariais išsamaus ir kruopštaus
tyrimo metu surinktais argumentais, ar kad nereikalaujama pateikti išsamių sprendimo
priėmimo priežasčių, atskleidžiančius konkrečius loginius apmastymus, grindžiančius
jo sprendimą. Viešojo administravimo subjektas privalo atidžiai ištirti atitinkamą rinką,
paremti savo vertinimą argumentais, kurie nėra aiškiai nereikšmingi ir kurie pagrindžia jais remiantis padarytas išvadas, kurie atspindi faktines aplinkybes tokias, kokios
jos iš tikrųjų yra, bei kurių pakanka pagrindimui, ir atsižvelgti į visus svarbius veiksnius (2006 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-2203/2006). Kitoje
administracinėje byloje teismas nurodė, kad jis negali visiškai pakeisti Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) – teismas neatlieka to ekonominio tyrimo ir vertinimo, kuris įstatymu yra pavestas Komisijai, ir nepriiminėja tų sprendimų, kuriuos priimti, atlikus atitinkamą tyrimą ir vertinimą, įstatymu yra priskirta
Komisijai. Vis dėlto teismas, tikrindamas Komisijos atliktus sudėtingus vertinimus, gali
patikrinti, ar įgyvendindama savo diskreciją, Komisiją nepadarė aiškios klaidos, ar nepiktnaudžiavo įgaliojimais, ar akivaizdžiai neperžengė diskrecijos ribų. Teismas taip pat
570

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

turėtų įvertinti, ar priimant skundžiamą Komisijos sprendimą buvo laikytasi atitinkamų
procedūrinių taisyklių, ar tikslios faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ginčytinas
pasirinkimas. Tokios praktikos, sprendžiant dėl atitinkamų institucijų atliktų sudėtingų
vertinimų teisminės kontrolės ribų, laikomasi ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje (pavyzdžiui, Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimas byloje Nr.
T-13/99 Pfizer Animal Health SA prieš Tarybą, par. 169, Europos Sąjungos Bendrojo
Teismo 2004 m. spalio 28 d. sprendimas byloje Nr. T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic
Co. Ltd prieš Tarybą, par. 49) (2009 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-72/2009). Vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad nors
teismo atliekamas Konkurencijos tarybos pozicijos, susijusios su ekonominiu vertinimu, teisėtumo bei pagrįstumo patikrinimas yra ribotas (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 3 str. 2 d.), tačiau teismas tokiu atveju gali įvertinti, ar buvo laikytasi nustatytų
procedūrų ir su jomis susijusių taisyklių, ar buvo nurodyti tinkami motyvai (argumentai), ar nepadaryta akivaizdi vertinimo klaida, ar nepiktnaudžiaujama valdžia (suteiktais
įgaliojimais) (žr., pagal analogiją, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1987 m. lapkričio 17 d. sprendimą sujungtose bylose Nr. 142 ir 156/84 (BAT ir kt. prieš Komisiją, 62 p.)
(2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011).
I.2.3. Teismų ir teisėjų nepriklausomumas
(ABTĮ 7 str.)

56. Su anksčiau aptartu teisminės gynybos prieinamumo principu glaudžiai susijęs
(t. y. pastarasis jį apima) ir kitas itin svarbus administraciniam procesui principas – teisėjo ir teismų nepriklausomumas bei nešališkumas, kaip viena iš tokios gynybos sąlygų.
EŽTK 6 straipsnio 1 dalis be kita ko skelbia, jog kiekvienas asmuo turi teisę, kad jo byla
būtų nagrinėjama per įmanomai trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis pagal
įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo. Konstitucijos 109 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta, kad teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Šis principas
perkeltas ir į Teismų įstatymo 2, 3 bei 5 straipsnius bei ABTĮ 7 straipsnį, kuris įtvirtina
pagrindines teisėjų ir teismų nepriklausomumo administracinėse bylose nuostatas.
57. Šio konstitucinio principo svarbą ne kartą yra pabrėžęs Konstitucinis Teismas
savo nutarimuose konstatuodamas, jog teisėjų ir teismų nepriklausomumo principas
– vienas iš fundamentalių demokratinės valstybės bruožų. Todėl pagrindinis aspektas,
kuriuo būtina vadovautis vertinant teisėjo ir teismų nepriklausomumą, yra tas, kad
nepriklausomumas yra ne privilegija, o viena svarbiausių teisėjo ir teismo pareigų, išplaukianti iš Konstitucijos garantuotos žmogaus teisės turėti bešališką ginčo arbitrą.
Tokia nepriklausomumo samprata atsispindi ir daugelyje tarptautinių dokumentų. Būti
nepriklausomam teisėją įpareigoja ir priesaika, kuri, sutinkamai su Konstitucijos 115
straipsnio šeštąja dalimi, priimama prieš pradedant eiti jam savo pareigas. Teisėjo ir
teismo nepriklausomumo garantijų, kaip ir teisėjų atsakomybės, visumos vertinimas
leidžia teigti, kai jos tarpusavyje yra glaudžiai susietos. Todėl teisėjo ir teismo nepriklausomumo apskritai negalima vertinti pagal kokį nors vieną, kad ir labai reikšmingą,
požymį. Kita vertus, negalima nepripažinti, kad pažeidus bet kurią iš teisėjo ir teismo
nepriklausomumo garantijų gali būti pakenkta teisingumo įgyvendinimui, žmonių teisių ir laisvių užtikrinimui (1995 m. gruodžio 6 d. nutarimas).
58. Iš to, kas paminėta pirmiau matyti, jog teisėjo ir teismų nepriklausomumo ga571

III. Informacinė dalis

rantijos yra reikšmingos ne tik pačiai visuomenei, bet ir kiekvieno atskiro visuomenės
nario teisinio saugumo užtikrinimo požiūriu. ABTĮ 7 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog
vykdydami teisingumą, teisėjai ir teismai yra nepriklausomi ir klauso tik įstatymų, o
administracines bylas sprendžia remdamiesi įstatymais ir tokiomis sąlygomis, kurios
nesudaro galimybių teisėjus veikti iš šalies. Teisėjo ir teismo nepriklausomumo vykdant
teisingumą garantijų turinį pirmiausia lemia jų nepriklausomumas nuo byloje dalyvaujančių šalių bet kokio kišimosi, taip pat nuo valstybės valdžios, valdymo, taip pat visuomenės institucijų, korporacinių, neteisėtų asmeninių ar kitokių interesų įtakos bei paties
teismo vadovo. Štai Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas byloje iškeltą
teismo vadovo nešališkumo klausimą, akcentavo, jog vadovaujantis Teismų įstatymo
102 straipsnio 2 dalimi, 103 straipsnio 4 dalimi, teismo pirmininkas, organizuodamas
administravimą teisme, negali pažeisti teisėjų nepriklausomumo principo, o byloje nenustačius, kad šis imperatyvus įpareigojimas buvo nevykdomas ir administracinę bylą
nagrinėjusiai pirmosios instancijos teisėjų kolegijai buvo daromas realus poveikis, nėra
pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo šališkai (2012 m.
balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1918/2012).
59. Išsamiai gvildendamas teisėjų ir teismų nepriklausomumo klausimą, Konstitucinis Teismas be kita ko yra konstatavęs, jog teisėjo ir teismų nepriklausomumas nėra
savitikslis dalykas. Jo prasmingumą atskleidžia žmogaus teisių ir laisvių apsauga, socialinės santarvės užtikrinimas ir visuomenėje iškylančių konfliktų tinkamas teisinis
sprendimas. Teisėjo ir teismų nepriklausomumas yra nedalomas. Išskirtini du neatsiejami teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo aspektai: pirma, teisėjo ir teismų nepriklausomumas vykdant teisingumą, antra, teismų, kaip teisminės valdžios įgyvendinančių institucijų, nepriklausomumas (1999 m. gruodžio 21 d. nutarimas, 2001 m. liepos
12 d. nutarimas). Šios nuostatos taikytos ir administracinių teismų praktikoje (2010 m.
spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–587/2010).
60. Šio apibendrinimo kontekste labiau aktualus pirmasis teisėjo ir teismų nepriklausomumo principo aspektas (kitaip vadinamas vidinis nepriklausomumas), kas yra
būtina nešališko ir teisingo bylos išnagrinėjimo sąlyga. Teisėjo ir teismų nešališkumas
gali būti užtikrinamas įvairiomis priemonėmis (teismų savivalda, teisėjų socialinėmis
garantijomis ir pan.), taip pat ir procesinėmis, t. y. aiškiai nustatant draudimus ir apribojimus teisėjams nagrinėti bylas, jeigu yra aplinkybės, keliančios abejonių dėl teisėjo nešališkumo. Taigi siekiant užtikrinti teisėjo ir teismų nešališkumą, kartu ir jų nepriklausomumą, įstatymais nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuris padeda šalinti prielaidas,
galinčias sukelti abejonių dėl teisėjo ir teismų nešališkumo. Šiuo požiūriu tiek Teismų
įstatyme, tiek ABTĮ įtvirtinti atskirosios nuomonės, sprendimo peržiūrėjimo instancine
tvarka, bylų paskirstymo teisėjams ir kiti institutai, iš kurių labiausiai su paminėtu principu susijęs ABTĮ septintasis skirsnis „Teismo sudėtis. Nušalinimas“, pateikiantis sąrašą
aplinkybių, kurioms esant teisėjas negali būti laikomas nešališku ir galinčiu byloje priimti objektyvų sprendimą.
I.2.4. Bylų nagrinėjimo teisme viešumo principas
(ABTĮ 8 str., 12 str., 51 str. 2 d.)

61. Administraciniuose teismuose bylos nagrinėjamos viešai (ABTĮ 8 str. 1 d.). Tačiau Administracinių bylų teisenos įstatymas numato tam tikras šios taisyklės išimtis:
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- Administracinių bylų teisenos įstatymo 8 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismo
posėdis gali būti uždaras žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat jeigu viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybės, tarnybos, profesinę ar
komercinę paslaptį. Pastebėtina, kad nutarties bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje
apskundimas ABTĮ nėra numatytas (2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS444-207/2008).
- Analogiškas viešumo principo ribojimas nustatytas ir dėl proceso dalyvių teisės
susipažinti su dar nagrinėjamos bylos medžiaga. Administracinių bylų teisenos įstatymo 51 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalis arba institucija, teikianti teismui dokumentus ar medžiagas, kurių duomenys sudaro valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę
paslaptį, gali prašyti teismo neteikti jų susipažinti ir kopijuoti. Nutarties pripažinti dalį
byloje pateiktų dokumentų neviešais, neteikiant jų susipažinti ir kopijuoti pareiškėjams,
kuri yra priimama neišnagrinėtoje byloje, kaip ir nutarties rengti uždarus posėdžius, apskundimas ABTĮ nėra numatytas. Motyvai dėl tokios nutarties pagrįstumo ir teisėtumo
galės būti įtraukiami į apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo, jeigu apeliacinis skundas
bus paduodamas (2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444207/2008; 2008 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-126/2008).
- Administracinių bylų teisenos įstatymo 12 straipsnio 2 dalis reglamentuoja teismo
teisę nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, po to, kai administracinė byla
yra užbaigiama. Tokia teismo nutartis yra skundžiama atskiruoju skundu. Administracinių teismų praktikoje akcentuojama, kad suinteresuotas asmuo, teikiantis prašymą pripažinti bylos medžiagą nevieša, šį prašymą turi pagrįsti. Bendro pobūdžio teiginiai, kad
pateikta informacija turi tam tikrą komercinę (gamybinę) vertę, dėl to, kad jos nežino
tretieji asmenys, o jos atskleidimas analogišką veiklą rinkoje vykdantiems ūkio subjektams gali būti žalingas, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad bylos medžiaga yra
nevieša. Suinteresuotas asmuo privalo konkretizuoti, kokia skunde ar skundo prieduose
pateikta informacija turi komercinę (gamybinę) vertę (2010 m. spalio 15 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS63-584/2010).
62. Tinkamam minėtų nuostatų taikymui svarbi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, aiškinanti komercinės paslapties kategorijos sampratą bei jos
turinį. Vertindami, ar tam tikra informacija pripažintina komercine paslaptimi, administraciniai teismai remiasi Civilinio kodekso normomis. Vadovaujantis Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalimi, informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi,
jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito
asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.
Teismas, nustatęs, kad tam tikra informacija atitinka CK 1.116 straipsnio 1 dalies nuostatas, nusprendžia šią informaciją laikyti komercine paslaptimi ir dėl šios priežasties ši
informacija nėra teikiama susipažinti proceso dalyviams, išskyrus ginčo šalis (2012 m.
kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-214/2012).
63. Komercinė informacija turi atitikti tam tikrus teisės aktuose įtvirtintus bei
teismų praktikoje suformuotus kriterijus, kuriuos inter alia sudaro informacijos slaptumas, komercinė vertė bei konkretumas. Komercinės paslapties atskleidimo atveju, ši
informacija turi padaryti bendrovei turtinę ar neturtinę žalą, todėl tokios informacijos
savininkas turi dėti pastangų, siekdamas apsaugoti jos konfidencialumą, inter alia taikydamas teisėtas organizacines, technologines, teisines ir kitas priemones (pvz., 2010 m.
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rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-485/2010, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 20).
64. Pastebėtina ir tai, kad kiekvienas ūkio subjektas pirmiausia pats sprendžia, kokią
informaciją laikyti komercine paslaptimi. Teismas, kaip vienas iš subjektų, turinčių teisę
rinkti įrodymus, iškilus abejonėms turi teisę patikrinti informacijos pripažinimo konfidencialia tinkamumą. Tačiau kitiems subjektams nesuteikta teisė spręsti, ar informacijai jos savininko suteiktas komercinės paslapties statusas yra objektyviai pateisinamas
(2007 m. gegužės 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-515/2007, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 12).
65. Šiame kontekste reikia atkreipti dėmesį, kad konfidencialumo ir komercinės
paslapties sąvokos nėra tapačios. Todėl vien konfidencialumo sąlygos įtvirtinimas suinteresuotų asmenų sudarytoje sutartyje ipso facto nesuponuoja išvados, jog sutarties
sąlygos sudaro ūkio subjekto komercinę paslaptį. Nors teisinio reglamentavimo prasme
pastarosios sąvokos ir jų turinys dažnai tapatinami, egzistuoja tam tikri objektyvūs sąvokų skirtumai. Visais atvejais sąvoka „konfidenciali informacija“ yra platesnė už sąvoką
„komercinė paslaptis“ ir apima ne tik komercinių paslapčių, bet ir kitokio turinio bendrovės informaciją, dėl kurios šalys sutaria kaip dėl saugotinos ir neatskleistinos informacijos. Tad logiška būtų išvada, jog sutarties nuostatos dėl konfidencialumo ne visada
gali patvirtinti, kad tam tikri duomenys yra komercinė paslaptis (2012 m. birželio 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1612/2012).
66. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad
komercine paslaptimi negali būti pripažinta informacija, kuri pagal įstatymus (taip pat
ir pagal aukščiausią įstatymą – Konstituciją) turi būti vieša (2010 m. rugpjūčio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-485/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 20). Pavyzdžiui, pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo
21 straipsnio 1 dalį, finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus
išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas) skelbiami viešai Juridinių asmenų registre įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir
tvarka (2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-584/2010).
67. Pastebėtina, kad viešumo principo išimtimis gali remtis ir valdžios institucijos,
tačiau tokį išimties taikymą būtina adekvačiai pagrįsti. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas bylą, susijusią su valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų pardavimo sandoriu, yra konstatavęs, kad „konstitucinio reikalavimo, jog teisė negali būti nevieša, privalu laikytis ir leidžiant Vyriausybės
aktus, kuriais pritariama privatizavimo sutartims. <...> Kita vertus, negalima nepaisyti
komercinėje praktikoje nusistovėjusio konfidencialumo reikalavimo, kad tam tikros sutarties sąlygos nėra viešinamos. Kartu pažymėtina ir tai, kad tais atvejais, kai sutarties
šalis yra valstybė, sutarties, inter alia privatizavimo sutarties, sąlygų neviešinimas turi
būti konstituciškai pagrįstas: paprastai sutarties sąlygos gali būti neviešinamos siekiant
apsaugoti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį“ (žr., pvz., Konstitucinio Teismo
2010 m. vasario 26 d. nutarimą). Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje konstatuota, jog siekis apsaugoti komercinę paslaptį
gali būti viešumo apribojimą pateisinanti aplinkybė net ir tais atvejais, kai viena iš sutarties šalių yra valstybė, tačiau toks teisės aiškinimas, kad valstybė civilinėmis sutartimis
gali bet kokią informaciją pripažinti komercine paslaptimi, nesiderina su valstybės vykdomų funkcijų prigimtimi, kurių vienas iš pagrindinių principų yra viešumas, komer574
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cinės paslapties prasme ir esme, taip pat sudarytų nepateisinamas prielaidas valstybei
piktnaudžiauti šiuo institutu (2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-485/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20).
I.2.5. Teismo proceso kalbos principas
(ABTĮ 9 str.)

68. Administracinių bylų teisenos įstatymo 9 straipsnyje įtvirtintas valstybinės kalbos proceso principas. ABTĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad administracinių bylų
procesas vyksta, sprendimai priimami ir skelbiami lietuvių kalba.
69. ABTĮ 9 straipsnio 2 dalis numato, kad dokumentai, surašyti kitomis kalbomis,
teikiami teismui išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti. Todėl nepriimdamas neišversto į valstybinę kalbą ir nustatyta tvarka nepatvirtinto dokumento teismas
administracinio proceso normų nepažeidžia (2011 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1377/2010). Jeigu nustatyta tvarka išverstus šiuos dokumentus suinteresuotas asmuo pateikia apeliaciniam teismui, jis turi pagrįsti, kodėl šie dokumentai
negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui (ABTĮ 138 str. 3 d.) (2009 m. kovo
10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-376/2009). Be to, ši nuostata reiškia, kad
teismas negali remtis į lietuvių kalbą neišverstais, kaip to reikalauja Administracinių
bylų teisenos įstatymo 9 straipsnio 2 dalis, dokumentais. Įrodymų, kurie yra neišversti į
lietuvių kalbą, tyrimas bei vertinimas pažeidžia Administracinių bylų teisenos įstatymo
9 straipsnyje įtvirtintas proceso kalbos taisykles ir negali būti laikomas objektyviu bei
visapusišku (2010 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1380/2010).
70. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, bylą nagrinėti
teisme rengiančiam teisėjui ar ją nagrinėjančiam teismui nutarus, kita kalba surašytą
dokumentą teismo posėdyje gali išversti vertėjas. Todėl pareiškėjas, kuris teismo posėdyje teikia prašymą pridėti prie bylos nevalstybine kalba surašytus (neišverstus į lietuvių kalbą) dokumentus, gali teikti ir prašymą minėtus dokumentus išversti į lietuvių
kalbą (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-76/2012).
71. Administracinių bylų teisenos įstatymo 9 straipsnio 4 dalis garantuoja asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos, teisę naudotis vertėjo, už kurio paslaugas mokama
iš valstybės biudžeto, paslaugomis teismo proceso metu. Ši teisė apima byloje dalyvaujančio asmens galimybę daryti pareiškimus, teikti paaiškinimus ir kt. gimtąja kalba, ar
kita jų mokama kalba padedant vertėjui jau vykstančiame teismo procese. Bylos proceso
metu vartojami specifiniai teisiniai terminai, kurie asmeniui, nesuprantančiam lietuvių
kalbos, gali būti neaiškūs, todėl nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu privalo būti užtikrintas vertėjo dalyvavimas. To nepadarius, pažeidžiamos proceso kalbos taisyklės bei
pažeidžiama asmens teisė žinoti (suvokti) jo atžvilgiu atliekamus veiksmus. Nuostata,
kad žmogaus teisių negalima varžyti dėl kalbos, įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje.
72. Teisė naudotis vertėjo paslaugomis neapima reikalavimo išversti visus teismo
procesinius dokumentus į suinteresuoto asmens suprantamą kalbą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-888/2010 pripažinta, kad teismas neturėjo pareigos teismo
posėdžio protokolo išversti į kitą (šiuo atveju rusų) kalbą (2010 m. liepos 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556-888/2010).
73. Proceso taisyklių pažeidimu nelaikytina ir tai, jeigu teismas, skelbdamas pri575
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imtą sprendimą, suinteresuotam asmeniui suprantama kalba paskelbia tik šio sprendimo įžanginę ir rezoliucines dalis. Administracinėje byloje Nr. A261-123/2008 apeliantas
skundą grindė tuo, kad skelbiant teismo priimtą sprendimą buvo pažeistos proceso kalbos taisyklės, kadangi teismo posėdžio salėje paskelbė ir išvertė tik įžanginę ir rezoliucinę sprendimo dalis. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis
teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime (byla Nr. 35/03-11/06) pažymėjo, kad nuostatos,
įpareigojančios teismą savo baigiamąjį aktą (šiuo atveju sprendimą) surašyti prieš jį priimant ir viešai paskelbiant, neįpareigoja teismo posėdžių salėje viešai paskelbti balsiai
perskaitant visą surašytą savo baigiamojo akto tekstą. Jeigu baigiamasis teismo aktas yra
priimtas ir visų bylą nagrinėjusių teisėjų pasirašytas, toks dalies šio akto neperskaitymas
balsiai nelaikytinas nukrypimu nuo teisingumo, teisės viešumo, kitų konstitucinių imperatyvų. Byloje esantis teismo posėdžio protokolas patvirtino, kad 2007 m. balandžio
12 d. teismo posėdžio metu ir 2007 m. balandžio 23 d. sprendimo paskelbime dalyvavo
vertėja. Pareiškėjas neginčijo, kad į sprendimo paskelbimą taip pat buvo atvykusi vertėja
ir jam buvo paskelbta įžanginė ir rezoliucinė teismo sprendimo dalys. Tą pačią dieną
pareiškėjui buvo įteikta ir sprendimo kopija. Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija
konstatavo, kad nagrinėjant administracinę bylą, buvo užtikrinta pareiškėjo teisė pagal
ABTĮ 9 straipsnio 4 dalį naudotis vertėjo paslaugomis, teismo posėdžio metu buvo paskelbtas jau surašytas teismo procesinis sprendimas, todėl procesinių pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo pažeidimų nenustatyta (2008 m. kovo 15 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A261-123/2008).
74. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad asmens, nemokančio lietuvių kalbos, teisė į nemokamas vertėjo paslaugas neapima galimybės naudotis nemokamomis vertėjo paslaugomis surašant procesinius dokumentus,
kuriais inicijuojamas teismo procesas (skundus pirmosios instancijos teismui, apeliacinius, atskiruosius skundus). Nurodyti dokumentai teismui turi būti pateikti išversti
į lietuvių kalbą (ABTĮ 9 str. 2 d.) (2007 m. kovo 2 d. nutartis byloje Nr. N444-451/2007,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 11).
75. Asmens teisės pasinaudoti vertėjo paslaugomis, o tuo pačiu ir kitų teisių (pavyzdžiui, teisės dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus kitiems proceso dalyviams,
duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus ir kt.), suvaržymas gali
būti pripažintas esminiu procesinės teisės normų pažeidimu (2009 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-755/2009). Tačiau iš administracinių teismų praktikos matyti, kad pagrindas panaikinti priimtą teismo sprendimą, jeigu asmuo, kurio
teisės buvo pažeistos, šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą, yra tik tada, kai
padarytas šiurkštus proceso kalbos taisyklių pažeidimas, t. y. tada, kai nustatoma, jog dėl
šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 142 str.) (2011 m. sausio 3 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1377/2010).
76. Apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad teismo proceso metu suinteresuotam asmeniui nebuvo užtikrintas vertėjas, tačiau suinteresuotas asmuo akivaizdžiai
moka lietuvių kalbą, priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti pagrindo
neturi. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-797/2010 pareiškėjas teigė, kad pirmosios instancijos teismo posėdžių jam nebuvo užtikrintas vertėjas, dėl ko skundžiamas
sprendimas turėtų būti naikinamas. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, nusprendė, kad šie teiginiai niekuo neparemti. Nustatyta, kad dviejų pirmosios instancijos teismo posėdžių metu pareiškėjas pats asmeniškai pareiškė sutinkąs dėl bylos nagrinėjimo
576

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

be vertėjo, kas, teisėjų kolegijos vertinimu, byloja apie jo gebėjimą suprasti ir kalbėti lietuviškai. Šis gebėjimas iš esmės akivaizdžiai buvo pailiustruotas apeliacinės instancijos
teismo posėdžio metu, nes pareiškėjui iš principo vertėjas nebuvo reikalingas, nors jis ir
buvo užtikrintas. Pareiškėjas, nors ir ne visą teismo posėdžio laiką, bet kalbėjo lietuviškai, suprato lietuvių kalba užduodamus klausimus ir į juos atsakinėjo. Lietuvių kalbos
mokėjimą įrodė ir tai, jog visi procesiniai ir kiti dokumentai, kuriuos teikė pareiškėjas,
esantys administracinėje byloje – surašyti lietuvių kalba. Net jei būtų padaryta prielaida apie galimą pažeidimą neužtikrinus vertėjo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos
teisme, jis buvo ištaisytas bylą nagrinėjant Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme. Šis teismas turi teisę ne tik pateikti kitokį teisinį kvalifikavimą ginčo visuomeniniams santykiams, bet ir pats vertinti faktines bylos aplinkybes, o tai, teisėjų kolegijos
vertinimu, visiškai paneigia aptariamą argumentą dėl skundžiamo sprendimo naikinimo (2010 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-797/2010).
I.2.6. Bylos nagrinėjimo betarpiškumo principas
(ABTĮ 79 str., 81 str., 82 str. 6 d., 86 str. 2 d.)

77. Administracinių bylų proceso betarpiškumo principas reiškia, kad pirmosios
instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo tiesiogiai ištirti byloje esančius įrodymus: išklausyti proceso šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, specialistų paaiškinimų
ir ekspertų išvadų, susipažinti su rašytiniais įrodymais, apžiūrėti daiktinius įrodymus
(ABTĮ 79 str. 1 d.). Šis principas taip pat reiškia, kad priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos (ABTĮ 86
str. 2 d.). Administracinių bylų proceso betarpiškumo principo įgyvendinimo tvarka
įtvirtinta ABTĮ 82 straipsnio 6 dalyje, kuri įpareigoja pirmosios instancijos teismą ne tik
išklausyti proceso šalių ir (ar) jų atstovų paaiškinimų, bet ir imperatyviai nustato, kad
po šalių pasisakymų ištiriami kiti įrodymai: išklausomi liudytojų parodymai, specialistų
paaiškinimai ir ekspertų išvados, apžiūrimi daiktiniai įrodymai, paskelbiami rašytiniai
įrodymai (2011 m. birželio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2663/2011).
ABTĮ 81 straipsnis įpareigoja administracinę bylą nagrinėjantį teismą aktyviai dalyvauti
tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai
jas ištirti, o ABTĮ 86 straipsnio 2 dalis nustato, kad priimant sprendimą teismas privalo įvertinti ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoti, kurios aplinkybės, turinčios
bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir kurios nenustatytos. Tik laikantis šių įstatymo
reikalavimų priimtas teismo sprendimas gali būti vertinamas teisėtu ir pagrįstu. Todėl
teismas, priimdamas sprendimą turi remtis tik tais įrodymais, kurie teismo posėdyje
buvo paskelbti, teismas privalo asmeniškai, tiesiogiai ištirti įrodymus, ir savo sprendimą
gali pagrįsti tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdyje (ABTĮ 79 str. 1 d., 86
str. 2 d.) (2011 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-3017/2011).
78. Kalbant apie bylos nagrinėjimo betarpiškumo principą, aktuali ABTĮ 57 straipsnio 6 dalies nuostata, kurioje nurodyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto
nustatytos galios, teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis
įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sistemiškai aiškindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 57
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straipsnio 6 dalies, 79 straipsnio 1 dalies, 81, 82, 86 straipsnių nuostatas, yra pažymėjęs,
jog prieš priimdamas byloje sprendimą teismas turi imtis ne tik visų įstatyme numatytų
priemonių bylai reikšmingoms faktinėms aplinkybėms nustatyti ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti bei įvertinti, bet taip pat šias faktines aplinkybes pagrįsti tik procesinio
įstatymo nustatyta tvarka gautais ir ištirtais įrodymais. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A756-1124/2011 teisėjų kolegija konstatavo, kad neiškvietęs į teismo posėdį ir neapklausęs liudytojais tam tikrų asmenų (t. y. asmeniškai tiesiogiai neištyręs įrodymų) ir
tuo pačiu nesuteikęs proceso šalims (jų atstovams) galimybės realizuoti jų teisę užduoti
liudytojams klausimus (ABTĮ 53 str. 2 d.), o sprendime padarytas išvadas pagrindęs tik
tarnybinio patikrinimo metu duotais šių asmenų paaiškinimais, pirmosios instancijos
teismas pažeidė minėtas procesinio įstatymo nuostatas, ir dėl šios pažaidos galėjo būti
neteisingai išspręsta byla. Šios aplinkybės buvo pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo
(ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d.) (2011 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A756-1124/2011).
79. Bylos nagrinėjimo betarpiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad kilęs ginčas
turi būti išnagrinėtas esant nepasikeitusiai teisėjų sudėčiai (ABTĮ 79 str. 2 d.). Jeigu
atidėjus bylos nagrinėjimą proceso metu bent vienas iš teisėjų pakeičiamas, byla turi
būti nagrinėjama nuo pat pradžios, tačiau teisme apklausti liudytojai iš naujo į posėdį
paprastai nešaukiami. Taigi jei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir keičiasi
teisėjų sudėtis, tačiau byla paskutiniame teismo posėdyje, kuriame ir priimamas sprendimas, nagrinėjama iš esmės nuo pat pradžios, nelaikytina, kad bylos nagrinėjimo betarpiškumo principas buvo pažeistas (2009 m. birželio 11 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A442-705/2009).
I.2.7. Teisė būti išklausytam
(ABTĮ 53 str. 2 d., 79 str. 1 d.)

80. Tinkamo proceso principas reikalauja, kad sprendimas būtų priimtas teismui
išklausius abi ginčo puses (audiatur et altera pars) (2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-139/2012). Teisės būti išklausytam, žodinio proceso, tinkamo
pranešimo ir kiti proceso principai reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje būtų tinkamai informuoti visi byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turi teisę bylą
nagrinėjant žodinio proceso tvarka dalyvauti teismo posėdyje tiriant įrodymus, teikti
paaiškinimus ir naudotis kitomis teisėmis (2008 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-193/2008). Remiantis ABTĮ 53 straipsnio 2 dalimi, proceso šalys
turi teisę pareikšti nušalinimus ir prašymus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus,
užduoti klausimų kitiems proceso dalyviams, liudytojams, specialistams ir ekspertams,
duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, prašyti teismo priimti nutartį
dėl bylos medžiagos neviešinimo, gauti teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių, kuriais
išsprendžiama byla, nuorašus, apskųsti teismo sprendimus, nutarimus bei nutartis ir
naudotis kitomis šio įstatymo numatytomis teisėmis. Be to, Administracinių bylų teisenos įstatymo 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą, privalo
išklausyti proceso šalių paaiškinimų.
81. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teis578
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mas negali nagrinėti bylos, kai nedalyvauja kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų,
jeigu jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nes tokiu
atveju būtų pažeidžiama teisė būti išklausytam, šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo
principai. Minėtų principų nesilaikymas gali lemti ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimą (2011 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A62-3653/2011).
82. Kita vertus, bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems
buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui
priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.), išskyrus tuos atvejus, kai teismas pripažįsta, jog suinteresuoto asmens dalyvavimas yra būtinas. Be to, ABTĮ 53 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad
proceso šalys savo procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai. Todėl jei suinteresuotam asmeniui šaukimas įteiktas tinkamai, laikytina, jog neatvykimo į teismo posėdį
pasekmės jam žinomos. Pareiškėjui neatvykus į teismo posėdį ir nepranešus teismui,
jog negali dalyvauti dėl svarbių priežasčių bei nepaprašius atidėti bylą, vertinama, jog
suinteresuotas asmuo nepasinaudoja teise būti išklausytam dėl savo apsisprendimo nedalyvauti teismo posėdyje. Todėl teismas, išnagrinėdamas tokią bylą teismo posėdyje
pareiškėjui ir jo atstovui nedalyvaujant, kai jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą
buvo pranešta tinkamai ir žinoma, ABTĮ 80 straipsnio reikalavimų, taip pat pareiškėjo
teisės į teisingą teismą nepažeidžia (2011 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-2215/2011).
83. Teismas, gavęs suinteresuoto asmens prašymą atidėti teismo posėdį dėl svarbios priežasties, bylos nagrinėti iš esmės neturėtų. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A442-1287/2008 teisėjų kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs
pareiškėjos prašymą atidėti teismo posėdį dėl jos ligos, ir jo netenkinęs, pažeidė proceso taisykles. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad nagrinėtu atveju nebuvo pagrindo konstatuoti, kad pareiškėja, neatvykdama į procesą pirmosios instancijos teisme, būtų elgusis
nesąžiningai, vilkinusi greitą bylos išnagrinėjimą ar kitaip būtų pažeidusi draudimo
piktnaudžiauti procesu principą. Teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjos neatvykimo
į pirmosios instancijos teismo posėdį priežastys buvo svarbios bei pateisinamos, todėl
pirmosios instancijos teismas turėjo bylos nagrinėjimą atidėti. Pirmosios instancijos
teismas, nagrinėdamas bylą pareiškėjai nedalyvaujant pažeidė ne tik teisės būti išklausytam principą, bet ir šalių procesinio lygiateisiškumo principą (ABTĮ 53 str. 1 d.), taip pat
neužtikrino procesinės pareiškėjos teisės tikslinti ir pakeisti skundo pagrindą arba dalyką įgyvendinimo (ABTĮ 52 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs šią bylą pareiškėjai dėl svarbių priežasčių (ligos) nedalyvaujant teismo
posėdyje, netinkamai pritaikė procesines teisės normas ir dėl šios pažaidos galėjo būti
neteisingai išspręsta byla. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas ir
byla perduota šiam teismui nagrinėti iš naujo (2008 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1287/2008; 2006 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A39-722/2006).
84. Tais atvejais, kai pareiškėjo dalyvavimas teismo pripažįstamas būtinu, tam, kad
teisė būti išklausytam būtų tinkamai įgyvendinama, labai aktualu pareiškėjui ne tik tinkamai pranešti teismo posėdžio vietą ir laiką, bet ir informuoti jį apie neatvykimo į teismo posėdį teisinius padarinius. Teismas privalo imtis visų įstatymo nustatytų priemonių informuoti šalį apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, tai, jog pareiškėjo dalyvavimas
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teismo posėdyje pripažintas būtinu ir jog jam neatvykus į posėdį skundas bus paliktas
nenagrinėtas (2008 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-193/2008).
85. Teisės būti išklausytam principas neturi būti pažeidžiamas ne tik nagrinėjant
bylą iš esmės, bet ir nagrinėjant prašymą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu,
priteisimo, t. y. proceso dalyviui, iš kurio prašoma priteisti pinigines sumas, turi būti sudarytos galimybės įgyvendinti teisę sužinoti, kad yra pateiktas toks prašymas nagrinėti,
teisę nurodyti savo sutikimą ar nesutikimą dėl prašymo, nesutikimo motyvus (2007 m.
rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-346/2007).
86. Teisės būti išklausytam pažeidimas gali būti pagrindas panaikinti priimtą teismo sprendimą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 2 dalies 7
punktą, sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas toks atvejis, kai pirmosios
instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš proceso dalyvių, kuriam
nustatyta tvarka nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir toks asmuo šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Todėl teismui pripažinus pareiškėjo, kurio judėjimo laisvė yra suvaržyta, dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, tačiau nesiėmus jokių
veiksmų, kad jis atvyktų į teismo posėdį, pažeidžiama pareiškėjo teisė būti išklausytam,
šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principai (2012 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1491/2012).
87. Aptariamų principų nesilaikymas gali lemti ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą
bylos nagrinėjimą pažeidimą, todėl nagrinėjamo klausimo kontekste aktualu nurodyto
principo turinį atskleisti remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, proceso šalių lygybės principas, būdamas
sudėtinė platesnės teisingo bylos nagrinėjimo koncepcijos dalis, reikalauja, kad kiekviena šalis turėtų prieinamą galimybę pristatyti savo bylą tokiu būdu, kuris nepastatytų
jos į žymiai nepalankesnę padėtį, palyginus su oponentu (žr., Kress prieš Prancūziją
[DK], Nr. 39594/98, 72 par., ECHR 2001-VI). Šalių lygybės principas prarastų prasmę,
jei vienai iš jų nebūtų pranešta apie teismo posėdį tokiu būdu, kad ji turėtų galimybę
jame dalyvauti, norėdama įgyvendinti savo teises, įtvirtintas nacionalinėje teisėje – kai
tuo metu kita šalis tokias savo teises veiksmingai įgyvendina (žr., 2008 m. lapkričio 25
d sprendimo Š. prieš Lietuvą, Nr. 37259/04, 25 punktą). Sprendime Š. prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad siekiant užtikrinti teisę į teisingą bylos
nagrinėjimą, įtvirtintą Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, būtina šalis tinkamai informuoti apie apeliacinį procesą ir suteikti galimybę pasisakyti dėl pateiktų argumentų (žr.
sprendimo 28 punktą). Dalyvavimas teismo posėdyje įgalina vieną šalį pateikti argumentus dėl bylos esmės, o šių argumentų neperdavimas kitai šaliai, dėl ko ji negali į juos
atsakyti, juolab kad poveikis teismo sprendimui, kurį būtų turėjusios priešingos šalies
pateiktos pastabos, a priori negali būti įvertintas, kelia grėsmę byloje dalyvaujančio asmens pasitikėjimui teisingumo vykdymu, paremtam inter alia žinojimu, kad dėl kiekvieno byloje esančio dokumento bus galima pareikšti savo nuomonę (žr. sprendimo 29
punktą, taip pat 1997 m. vasario 18 d. sprendimo Nideröst-Huber prieš Šveicariją, Reports
of judgments and decisions 1997-I, 29 par.). Be to, nors Europos Žmogaus Teisių Teismas
pripažįsta, kad proceso greitumas yra svarbi siekiamybė, tačiau ji negali pateisinti vieno
iš esminių principų – šalių teisės į rungtynišką procesą – nepaisymo (Europos Žmogaus
Teisių Teismo 1997 m. vasario 18 d. sprendimas byloje Nideröst-Huber prieš Šveicariją,
Reports of judgments and decisions 1997-I, 30 par.).
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I.2.8. Proceso operatyvumo principas
88. Proceso operatyvumo principas expressis verbis įtvirtintas Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo (toliau – ir Teismų įstatymas) 34 straipsnio 1 dalyje. Be to, šis principas
siejamas su Teismų įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta principine nuostata, jog teismas
visa savo veikla turi užtikrinti, kad bylos būtų išnagrinėtos per įmanomai trumpiausią
laiką. Įstatymų leidėjas, siekdamas proceso spartumo, tam tikrus procesinius terminus,
susijusius su bylos nagrinėjimo trukme, numato ir ABTĮ 65 straipsnyje. Proceso operatyvumo principas saisto ir bylos šalis. Teisė į teisminę gynybą nėra besąlyginė – ji
privalo būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 5 str. 1 d.). ir vienas iš tokių
reikalavimų yra skundo padavimo terminas, kurio taikymas užtikrina atsiradusių teisinių santykių stabilumą, administracinio proceso operatyvumą bei vienodas asmenų
galimybes ginčyti administracinius aktus ar veiksmus (2011 m. lapkričio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-753/2011).
89. Šiame kontekste svarbu pastebėti, kad proceso operatyvumo principas negali
paneigti teisingumo principo. Todėl ta aplinkybė, jog procesas tam tikroje byloje gali
užtrukti šiek tiek ilgiau, nesudaro pagrindo riboti teismo pareigos stabdyti bylą Administracinių bylų teisenos įstatyme numatytais pagrindais tam, kad vėliau teismas galėtų
priimti visapusiškai pagrįstą, t. y. teisingą sprendimą (2010 m. gruodžio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS556-727/2010).
90. Proceso operatyvumui užtikrinti Administracinių bylų teisenos įstatymas numato konkrečias procesines priemones. Pavyzdžiui, ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 4 punkte
numatyta, kad teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, pripažinęs, kad byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, konkrečiai – pagal pareiškėjo
ar daugumos pareiškėjų, jei skundą (prašymą) padavė ne vienas asmuo, gyvenamąją
vietą ar buveinę arba pagal nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su kilusiu ginču,
buvimo vietą, arba pagal ginčijamo sprendimo priėmimo ir (arba) įvykio (veiksmo),
su kuriuo tiesiogiai susijęs ginčijamas sprendimas, vietą. Be to, administracinę bylą nagrinėjančiam teisėjui ar teismui ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 6 punktas numato teisę
skirti baudas, jeigu asmuo piktnaudžiauja administraciniu procesu. Piktnaudžiavimu
administraciniu procesu administracinis teismas gali pripažinti objektyviai nesąžiningą
veikimą ar neveikimą, nukreiptą prieš ekonomišką, operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą.
91. Spartus bylos nagrinėjimas neatsiejamas nuo tinkamo teisės grąžinti ginčą nagrinėti ikiteisminei institucijai ar pirmosios instancijos teismui įgyvendinimo. Aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjant administracines bylas, administracinio proceso operatyvumo
principas suponuoja tai, kad ginčo nagrinėjimas gali būti grąžinamas į ankstesnę jo stadiją
tik išimtiniais atvejais, paprastai susijusiais su papildomu įrodymų rinkimu, sudėtingų
skaičiavimų atlikimu, papildomų patikrinimų atlikimo būtinybe ar tuo, kad ginčas visapusiškiau, išsamiau bus išnagrinėtas ne teisme (2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-757/2004). Kaip Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo administracinėje byloje Nr. A444-619/2008, operatyvus iškilusio ginčo išsprendimas
yra vienas iš administracinio proceso tikslų, o šio tikslo neatitiktų pirmosios instancijos
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teismo sprendimo panaikinimas ir bylos grąžinimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, jeigu naujas bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme gali užvilkinti
galutinio sprendimo priėmimą. Apeliacinio proceso administracinėje byloje paskirtis yra
pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo patikrinimas tiek jo teisėtumo, tiek
jo pagrįstumo aspektais. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinius, tiek teisinius bylos aspektus. Kiekvienu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo, turi būti įvertinta, ar tam yra pakankamas teisinis pagrindas. Lietuvos administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos,
kad jei apeliacinės instancijos teismas, įgyvendindamas savo teisę tikrinti apskųstą teismo
sprendimą tiek faktiniu, tiek teisiniu aspektais, gali pats nustatyti visas teisiškai reikšmingas aplinkybes ir tinkamai joms pritaikyti atitinkamas teisės normas, bei nėra kitų esminių
kliūčių procesiniam sprendimui apeliacinės instancijos teisme priimti (pvz., nėra absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų), byla į pirmosios instancijos teismą neturėtų būti grąžinama. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas pats
turėtų priimti atitinkamą procesinį sprendimą (2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008). Ši pozicija aiškiai atsispindi ir Administracinių bylų
teisenos įstatyme. Šio įstatymo 141 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje
nurodytais atvejais, numatančiais, kada apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti
bylą pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teismas priima naują sprendimą, jeigu naujas bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme gali užvilkinti galutinio
sprendimo priėmimą. Taigi tais atvejais, kai egzistuoja aplinkybių visuma (naujų įrodymų
rinkti nereikia, bylai reikšmingos faktinės aplinkybės yra žinomos, šalys argumentus teikia tiek bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, tiek ginčydamos tam tikras
aplinkybes apeliacijos metu ir kt.), lemianti, jog atitinkamas procesinis sprendimas iš esmės gali būti priimtas apeliacinės instancijos teisme, byla į pirmosios instancijos teismą
neturėtų būti grąžinama (2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 22, p. 287‒318).
92. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad teismas, siekdamas proceso
operatyvumo, tam tikrus klausimus gali išspręsti vienoje proceso stadijoje. Pavyzdžiui,
apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos
teismo atsisakymo priimti atskirąjį skundą, ir nustatęs, kad terminas šiam skundui paduoti nebuvo praleistas, gali skundo priėmimo klausimą išspręsti iš esmės (2012 m.
gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-273/2012).
93. Administracinio proceso operatyvumo principas suponuoja ir tai, kad ginčo nagrinėjimo metu teismas turi veikti įrodinėjimo procesą, esant reikalui siūlydamas šalims
teikti naujus įrodymus reikšmingoms bylai aplinkybėms nustatyti bei pagrįsti teikiamų
įrodymų tinkamumą (2004 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5951/2004).
94. Teismas netenkina nemotyvuotų ir nepagrįstų bylos dalyvių procesinio pobūdžio prašymų, jeigu tai galėtų užvilkinti bylos nagrinėjimą ir pažeistų proceso operatyvumo principą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011 pareiškėjas
pateikė prašymą nagrinėti atskirąjį skundą žodinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog pagal ABTĮ 150 straipsnio 2 dalį, teismas atskirąjį skundą nagrinėja paprastai nekviesdamas bylos šalių. Be to, teismas nurodė, jog pareiškėjas, prašydamas skirti
atskirąjį skundą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, prašymo nepagrin582
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dė, nepaaiškino, kokį poveikį teisių bei interesų gynimui turėtų atskirojo skundo nagrinėjimo procesinė tvarka. Teisėjų kolegija, įvertinusi žodinio proceso tikslingumą nagrinėtu atveju, atsižvelgdama į proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus bei tai,
jog byloje buvo pakankamai duomenų, siekiant priimti teisėtą bei pagrįstą nutartį dėl
atskirojo skundo, šio pareiškėjo reikalavimo netenkino (2011 m. lapkričio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-750/2011; 2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2577/2011).
95. Pastebėtina, kad asmuo, kuris teigia dėl per ilgos administracinio proceso trukmės patyrė žalos, turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas šią žalą atlyginti. Jei pareiškėjas mano, jog jo teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką nagrinėjant šią administracinę bylą buvo pažeista, jis, pasibaigus šios bylos nagrinėjimui,
turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti kitą skundą su atitinkamais reikalavimais
(2011 m. spalio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858-940/2010 pareiškėjas prašė atlyginti žalą, kurią
tariamai patyrė dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pareigos užtikrinti, kad
apeliacinis skundas būtų išnagrinėtas kaip įmanoma greičiau, per protingą laiką, tinkamo nevykdymo. Teisėjų kolegija, įvertinusi visumą bylos aplinkybių, EŽTT praktiką
ir pažymėjusi, kad procesas dėl pareiškėjo tariamo administracinės teisės pažeidimo
EŽTK 6 straipsnio 1 dalies prasme truko 1 metus 3 mėnesius ir 21 dieną, nusprendė, jog
šioje byloje konstatuoti EŽTK 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą pagrindo nebuvo (2010
m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-940/2010).
I.2.9. Proporcingumo principas
96. Proporcingumo principas, kaip ne kartą yra pažymėjęs Konstitucinis Teismas,
reiškia, kad įstatyme numatytos priemonės turi atitikti teisėtus ir visuomenei svarbius
tikslus, kad šios priemonės turi būti būtinos minėtiems tikslams pasiekti ir neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarimas).
97. Asmuo, kuris naudojasi teisminės gynybos priemonėmis, tai daryti turėtų nenukrypstant nuo proporcingumo principo imperatyvo. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-1978/2012 teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas, siekdamas iš atsakovo
prisiteisti rinkliavą už suteiktas paslaugas ėmėsi neproporcingų priemonių, nes atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie mokėtiną rinkliavą. Teisėjų kolegija pabrėžė,
kad nors ir siekdamas teisėto tikslo, pareiškėjas nesiėmė tų priemonių, kurių privalėjo
imtis (tinkamai įteikti pranešimą), bei ėmėsi veiksmų, kurių būtinumas konkrečiu atveju nepagrįstas. Pareiškėjo reikalavimo tenkinimas byloje, kai pranešimas apie rinkliavos
mokėjimą nebuvo tinkamai įteiktas, bei atsakovui nebuvo sudarytos galimybės kreiptis dėl lengvatos taikymo, prieštarautų tiek gero viešo administravimo principams, tiek
teisingumo bei protingumo kriterijams. Formalus atsakovo prievolės mokėti rinkliavą
vertinimas, neatsižvelgiant į viešojo administravimo subjekto elgesio turininguosius
elementus, pažeidžia atsakovo teises į gerą viešąjį administravimą, grindžiamą Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnyje numatytais principais, nagrinėtu atveju – objektyvumo, efektyvumo bei proporcingumo (2012 m. balandžio 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-1978/2012).
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98. Proporcingumo principas saisto ir bylą nagrinėjantį administracinį teismą.
ABTĮ 81 straipsnis numato, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo
aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Taigi administracinis teismas, turėdamas pareigą būti
aktyvus, paprastai neturėtų įpareigoti atitinkamą instituciją iš naujo atlikti tyrimą ar
išnagrinėti skundą, kai byla administraciniame teisme gali būti teisingai ir iš esmės išnagrinėta tiesiog kruopščiai ir visapusiškai įvertinant byloje surinktus įrodymus arba
be neproporcingų ir neadekvačių situacijai procesinių priemonių (įvertinant ir poreikį
bylas nagrinėti operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti išklausytu) surinkus tam tikrus
papildomus duomenis ar įrodymus (2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011).
99. Proporcingumo principas ypač svarbus reikalavimo priemonių užtikrinimo taikymo stadijoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad proporcingumo principo taikymas, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonių, reiškia poreikį pasverti neigiamas pasekmes, kurios atsirastų pareiškėjui, jei
reikalavimo užtikrinimo priemonė nebūtų pritaikyta, o pareiškėjo skundas išnagrinėjus
bylą būtų patenkintas, ir pasekmes, kurios atsirastų atsakovui, kitiems subjektams ar visuomenei, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų pritaikytos, tačiau skundas būtų
atmestas (pvz., 2008 m. vasario 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-244/2008).
Plačiau žr. Apibendrinimo III.5 poskyrį Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas.
I.2.10. Laisvo įrodymų vertinimo principas
(ABTĮ 57 str.)

100. Laisvo įrodymų vertinimo principas įtvirtintas Administracinių bylų teisenos
įstatymo 57 straipsnyje. Šis straipsnis išvardija faktinių duomenų nustatymo priemones ir
įpareigoja teismą gauti įrodymus, juos ištirti įstatymo nustatyta tvarka, įvertinti pagal savo
vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijumi. Nors
administraciniame procese įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas, tačiau teismas
privalo įvertinti ir įrodymų leistinumą, ryšį su byla, jų pakankamumą. Teismo sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, kai teismo išvados atitinka turinčias reikšmės bylai
aplinkybes, konstatuotas įstatymo nustatytomis priemonėmis ir tvarka. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A4-644/2004 teisėjų kolegija konstatavo, kad valstybės tarnautojas
privalo pareikšti savo valią dėl atleidimo iš vidaus tarnybos, taip pat ją keisti, tik paduodamas darbdaviui rašytinį prašymą. Tik tokia įstatymo įtvirtinta įrodinėjimo priemone
(rašytiniu įrodymu) turi būti įrodinėjama pareigūno valia. Jeigu nėra rašytinio prašymo,
liudytojų parodymais pareigūno valia būti atleistam iš tarnybos paties prašymu ar tokios
valios pakeitimas negali būti įrodinėjama (2004 m. spalio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-644/2004, Administracinių teismų praktika Nr. 6).
101. Nors proceso šalys turi teisę teikti įrodymus, pagrindžiančius jų reikalavimus,
dalyvauti juos tiriant, savaip juos interpretuoti, pareiškiant nuomonę dėl įrodymų galios
(ABTĮ 53 str. 2 d., 57 str. 4 d.), vertinti įrodymus – teismo prerogatyva. Tam, kad įsitikinti
egzistuojant vieną ar kitą faktą, teismas privalo patikrinti įrodymų liečiamumą, leistinumą, įrodymų pakankamumą ir tarpusavio ryšį, laikantis lygiateisiškumo principo, bet
neprivalo, vertindamas vieną ar kitą įrodymą, besąlygiškai vadovautis vienos iš šalių
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akcentuotu įrodymo pranašumu ir būtinybe teismui vertinti šį įrodymą būtent tokiu
aspektu (2003 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-557/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4). Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje
suformuluotos įrodymų vertinimo taisyklės esmė yra ta, kad bylos įrodymus vertina
teismas, o nė vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma (2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, p. 213‒241).
I.2.11. Rungimosi principas
102. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą savo praktikoje yra pažymėjęs, kad procesas iš esmės turėtų būti grindžiamas rungimosi principu, šalims turi
būti suteikiamos vienodos galimybės procese (pvz., 2009 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-36/2009).
Nagrinėdamas administracines bylas teismas privalo užtikrinti, kad bylos šalys turėtų vienodas galimybes dėstyti savo aplinkybes. Administracinių teismų praktikoje akcentuojama, kad šalims turi būti suteikiama galimybė pasisakyti dėl pateiktų įrodymų
pagrįstumo. Šiuo aspektu paminėtina administracinių teismų praktika dėl įslaptintų įrodymų leistinumo administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad teismo sprendimas, kuris priimtas remiantis vien
tik įslaptinta medžiaga, negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu (pvz., 2009 m. lapkričio
2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-425/2009; 2009 m. spalio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-326/2009). Minėtos išvados grindžiamos Europos
Žmogaus Teisių Teismo praktika. Nors Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje
nesiima vertinti, ar konkrečiu atveju įrodymų neatskleidimas buvo išimtinai būtinas, tačiau nagrinėja, ar procese, kuriame buvo priimtas toks sprendimas, buvo laikomasi rungtyniškumo ir šalių lygybės principų bei suteiktos kitos garantijos gynybai. Šiuo aspektu
EŽTT yra konstatavęs, kad procesai, kuriuose pareiškėjai negalėjo ginčyti jų įtraukimo į
operatyvinę įskaitą pagrįstumo, kadangi jiems nebuvo leista susipažinti su šiais įrodymais,
kaip su valstybės paslaptį sudarančia informacija, neatitiko rungtyniško proceso ir šalių
lygybės principų bei neturėjo pakankamų garantijų pareiškėjams (2008 m. gruodžio 16 d.
sprendimas Gulijev prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 10425/03); 2010 m. liepos 6 d. sprendimai P. prieš Lietuvą bei U. prieš Lietuvą (pareiškimų Nr. 35601/04 ir 16965/04).
103. Pažymėtina, kad ABTĮ 10 straipsnyje nustatyta teismo pareiga šalims padėti
įgyvendinti jų procesines teises negali būti suprantama kaip įpareigojimas veikti pareiškėjo naudai. Tokia aktyvi teismo pozicija dėl vienos iš šalių būtų proceso rungtyniškumo bei teismo nešališkumo principų pažeidimas (2002 m. rugpjūčio 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A7-757/2002)
104. Remiantis ABTĮ 81 straipsniu, nagrinėdami administracines bylas, teisėjai
privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes
ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Vis dėlto teismas pats neturėtų spręsti dėl skundo
dalyko, nes tai galėtų sukelti pagrįstų abejonių teismo nešališkumu, pažeistų rungimosi, dispozityvumo principus. Pareiškėjas turi galimybę patikslinti skundą ir nurodyti
konkretų skundo dalyką (2006 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403317/2006).
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105. Rungimosi principas, be kita ko, reiškia, kad pareiškėjas, formuluodamas teisinius argumentus, kuriais grindžia savo skundą (prašymą), turi aiškiai išreikšti ir pagrįsti
savo poziciją. Priešingu atveju nepagrįstai suvaržomos atsakovo teisės išdėstyti savo argumentus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012 pareiškėjas, ginčydamas norminio administracinio akto teisėtumą nepateikė argumentų, kuriais remiantis
suabejojo šio akto teisėtumu. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad priėmus nagrinėti pareiškimą dėl norminio administracinio akto (jo dalies) teisėtumo ištyrimo, kurio turinys neatitinka minėtų reikalavimų, nebūtų užtikrinamas rungimosi principo įgyvendinimas,
nes būtų suvaržytos atsakovo (viešojo administravimo institucijos, priėmusios ginčijamą norminį administracinį aktą) teisės, kadangi atsakovui būtų sunkiau atsiliepime
išdėstyti savo poziciją dėl pareiškėjo argumentų bei pasirengti teisminiam nagrinėjimui.
Teisėjų kolegija pabrėžė, 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
pareiškėjo 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
(2012 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012).
I.2.12. Dispozityvumo principas
106. Dispozityvumo principas administracinių bylų teisenoje reiškia, kad bylos nagrinėjimo dalyką, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo intereso gynybos būdą
bei apimtį, nustato pareiškėjas, skunde (prašyme) suformuluodamas savo materialinį
teisinį reikalavimą (skundo (prašymo) dalyką) bei nurodydamas aplinkybes, kurioms
grindžia savo reikalavimą (skundo (prašymo) pagrindą) (ABTĮ 23 str. 1 d. 6 ir 7 p.)
(2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-257/2012). Nei kvaziteisminė institucija, nei teismas negali keisti skundo dalyko, t. y. turi nagrinėti bylą pareiškėjo nurodyto skundo dalyko ribose (2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-1627/2008). Dispozityvumo principas, be kita ko, apima ir galimybę pasirinkti, kaip bus įgyvendinamos tam tikros procesinės teisės. Pavyzdžiui, kalbant apie
valstybės atstovavimą nagrinėjamoje byloje, pažymėtina, kad valstybės, kaip ypatingo
juridinio asmens, specifika lemia tai, kad valstybė pati negali vesti bylos administraciniame teisme, o privalo būti atstovaujama atitinkamų institucijų. Tačiau būdama šalimi administraciniame procese, valstybė išsaugo dispozityvumo principo suteikiamą
galimybę pasirinkti, kas bus jos atstovas byloje (2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 22, p. 287–318).
107. Nors pagal administracinio proceso dispozityvumo principą byla teisme pradedama pagal suinteresuoto asmens skundą, kuris pats nustato bylos nagrinėjimo ri586
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bas, suformuluoja skundo dalyką ir pagrindą, vis dėlto teismas yra saistomas pareigos
išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir pareigas. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad siekiant realiai apginti galimai pažeistas besikreipusio asmens teises, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus
ir veikti taip, kaip numatyta ABTĮ – išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises
ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti
šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises ir pareigas (ABTĮ 10 str.) (2009 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1238/2009).
Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad pareiškėjui
yra taikytinas dispozityvumo principas, pagal kurį pareiškėjas turi ne tik apsisprendimo
teisę kreiptis į teismą siekiant apginti teismine tvarka savo (tariamai) pažeistą teisę ar
įstatymų saugomus interesus (ABTĮ 5 str. 1 d., 5 str. 3 d. 1 p., 22 str. 1 d.), bet ir teisę atsisakyti šios gynybos po tokio kreipimosi (2010 m. gegužės 7 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS143-300/2010).
108. Dispozityvumo principas, kai kreipiamasi į teismą siekiant apginti viešąjį interesą pasižymi tam tikra specifika. Jis yra ribojamas viešojo ir individualių interesų
derinimu. Pareiškėjas, kuris kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, gina ne jam
pačiam priklausančią subjektinę teisę, o Konstitucijos saugomą interesą, priklausantį visuomenei ar jos daliai, tai yra viešąjį interesą. Įstatymų leidėjas leidžia ginti viešąjį interesą tik įstatymų įgaliotiems subjektams ir tik įstatymų numatytais atvejais. Pareiškimai
dėl viešojo intereso gynimo paprastai būna susiję ne tik su valstybės, visuomenės ar jos
dalies neindividualizuotomis teisėmis, bet ir su teisėmis, kurios priklauso konkrečiam
asmeniui ar asmenims. Ginant viešąjį interesą, dažnai įsiterpiama į kitų asmenų subjektinių teisių sritį. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad viešasis interesas, kaip bendras valstybės, visos visuomenės ar visuomenės dalies interesas, turi būti derinamas su
individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra
konstitucinės vertybės (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13
d. nutarimai). Šios Konstitucijoje įtvirtintos vertybės – asmens teisių ir teisėtų interesų
apsauga bei gynimas ir viešasis interesas – negali būti priešpriešinamos ir šioje srityje
būtina užtikrinti teisingą pusiausvyrą (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas). Atsižvelgiant į tai, kad viešojo intereso gynimas yra specialių valstybės įgaliotų
subjektų specifinė veikla ir kad viešojo intereso gynimu galimai daroma intervencija į
susiformavusius teisinius santykius bei kitų asmenų subjektines teises, darytina išvada,
kad viešąjį interesą ginantiems subjektams taikomas dispozityvumo principas, tačiau
jis ribojamas viešojo ir individualių interesų derinimu (2009 m. vasario 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-65/2009).
109. Dispozityvumo principas administraciniame procese taip pat pasireiškia Vyriausiojo administracinio teismo praktikos suformuota galimybe atitinkamais atvejais
sudaryti taikos sutartį, ir taip išspręsti kilusį ginčą.
I.2.13. Aktyvaus teismo principas
(ABTĮ 10 str., 57 str. 4 d., 81 str.)

110. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad administraciniame procese teismas yra aktyvus. Tai matyti ir iš įvairių teisės
normų, įtvirtintų ABTĮ, ypač iš tų, kurios numato administracinio teismo įgaliojimus
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renkant, tiriant ir vertinant įrodymus (ABTĮ 57 str. 4 d., 81 str.). Administracinių bylų
teisenos įstatymo 10 straipsnis nustato, kad teismas turi išaiškinti proceso dalyviams
jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo
pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. ABTĮ 81 straipsnis
numato, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo būti aktyvūs. Nagrinėdamas bylą, teismas turi aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus bei nustatant visas bylai
svarbias aplinkybes, objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 str.). Prireikus teismas gali pasiūlyti
byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomų įrodymų, šių asmenų arba savo
iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų
(ABTĮ 57 str. 4 d.). Taigi, siekiant realiai apginti galimai pažeistas besikreipusio asmens
teises, administracinis teismas turi būti pakankamai aktyvus ir veikti taip, kaip numatyta Administracinių bylų teisenos įstatyme – išaiškinti proceso dalyviams jų procesines
teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir
padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises ir pareigas (ABTĮ 10 str.) (2009
m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1238/2009).
111. Aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjant administracines bylas suponuoja tai, kad
byloje gali būti tiriamos ir vertinamos ne tik proceso šalių nurodytos bylos aplinkybės,
bet ir (arba) tos aplinkybės, kurias svarbiomis laiko teismas (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-88/2012).
Teismo aktyvus vaidmuo itin svarbus nagrinėjant bylas, kuriose asmens galimybės
pateikti įrodymus, kuriais būtų grindžiami neteisėti valdžios institucijų veiksmai, yra
ribotos (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1574/2012).
112. Teismo aktyvumo principas, įtvirtintas, be kita ko, ABTĮ 81 straipsnyje, draudžia pirmosios instancijos teismui įpareigoti viešojo administravimo subjektą atlikti papildomą įrodymų tyrimą, jeigu ginčui reikšmingi duomenys gali būti surinkti pirmosios
instancijos teismo nagrinėjimo metu (2010 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-2859/2010). Administracinio teismo pareiga būti aktyviam paprastai nereiškia teisės įpareigoti atitinkamą instituciją iš naujo atlikti tyrimą ar išnagrinėti skundą, kai byla administraciniame teisme gali būti teisingai ir iš esmės išnagrinėta tiesiog
kruopščiai ir visapusiškai įvertinant byloje surinktus įrodymus arba be neproporcingų ir neadekvačių situacijai procesinių priemonių (įvertinant ir poreikį bylas nagrinėti
operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti išklausytu) surinkus tam tikrus papildomus
duomenis ar įrodymus (2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011).
113. Aktyvaus teisėjo principas įpareigoja teisėją aktyviai dalyvauti renkant įrodymus, tačiau kiekviename procese įrodinėjimas turi apsiriboti tik reikšmingų bylai aplinkybių nustatymu. Teismo proceso metu neturi būti tiriami įrodymai, kurie niekaip negali
turėti įtakos teismo priimamam sprendimui (2003 m. spalio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P11-153/2003). Teismo aktyvus vaidmuo renkant įrodymus nereiškia,
jog teismas turi pareigą tenkinti visus proceso dalyvių prašymus dėl įrodymų prijungimo, ar jų išreikalavimo. Įstatymas nustato, kad tiek pareiškėjas, pateikdamas skundą
teismui, tiek atsakovas, atsikirsdamas į skundą, kartu su šiais procesiniais dokumentais
turi pateikti teismui įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (ABTĮ
23 str. 2 d. 6 p., 57 str. 4 d., 72 str.). Įstatymų leidėjo suteikta administraciniam teismui
teise rinkti įrodymus savo iniciatyva teismas gali ir turi pasinaudoti tais atvejais, kai
konkrečioje byloje paaiškėja, jog nustatymui visų nagrinėjamai bylai svarbių aplinkybių
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ir visapusiškam, objektyviam jų ištyrimui turi būti pateikti į bylą papildomi įrodymai
(ABTĮ 57 str. 4 d., 68 str. 1 d., 80 str. 1 d., 81 str.). Pažymėtina ir tai, kad pateikiant ir
renkant įrodymus, be kita ko, turi būti paisoma įrodymų sąsajumo reikalavimų. Ginčo
administracinėje bylos ribas apsprendžia pareiškėjo suformuluoti reikalavimai. Taigi
įrodinėjimo procese yra reikšmingi tik tie įrodymai, kurie gali patvirtinti ar paneigti
byloje pareikštų reikalavimų išsprendimui reikšmingas konkrečias aplinkybes (2011 m.
sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1373/2010).
114. Nors administracinis teismas yra aktyvus, padeda įgyvendinti proceso dalyvių procesines teises, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, tačiau jo aktyvumas ir
galios negali būti beribės. Teismas neturi teisės keisti reikalavimo pagrindą arba dalyką
savo iniciatyva ir, nagrinėjant bylą, paprastai negali išeiti iš reikalavimo ribų. Teismas,
net ir tuo atveju, kai įstatyme nustatyti subjektai kreipiasi į teismą, gindami viešąjį interesą, negali nepaisyti proceso normų ir taisyklių. Įstatymas nesuteikia jokių esminių
privilegijų, lengvatų ar išimčių tais atvejais, kai prokuroras imasi ginti viešąjį interesą, o
net jei ir suteiktų, tai kiltų klausimas dėl tokių privilegijų, lengvatų ar išimčių atitikimo
konstituciniam asmenų lygiateisiškumo principui (2007 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-80/2007).
I.2.14. Sąžiningumo ir draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principas
(ABTĮ 53 str. 3 d.)

115. Administracinių aktų teisminio peržiūrėjimo procesas turėtų vykti užtikrinant
teisę į sąžiningą teismo procesą. Savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos tvarkos, kuri užtikrina teisinių
santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-44/2011). Europos Tarybos Ministrų Komiteto
rekomendacijos Rec 2004(20) dėl administracinių aktų teisminio peržiūrėjimo 4 punkte, be kita ko, numatyta, kad bylos nagrinėjimo laikas turėtų būti protingas, atsižvelgiant
į bylos sudėtingumą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Šalims turėtų būti suteiktos vienodos galimybės procese. Procesas iš esmės turėtų būti grindžiamas rungimosi principu.
Taigi administracinių bylų procesas turėtų vykti taip, kad nebūtų sudaryta prielaidų vilkinti bylų nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir vykdymą, būtų užkirstas kelias proceso
dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis ar kitomis teisėmis, nebūtų pažeistos inter alia
proceso šalies, sąžiningai dalyvaujančios nagrinėjant bylą, teisės. Šie reikalavimai iš dalies atsispindi ir Administracinių bylų teisenos įstatyme, pavyzdžiui, ABTĮ 53 straipsnio
3 dalis nustato, kad proceso šalys privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai. Atsižvelgiant į šį reikalavimą turėtų būti aiškinamos ir atitinkamos proceso normos
(2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-747/2007). Taigi įstatymai
garantuoja asmenims teisę kreiptis teisminės gynybos, tačiau šia teise turi būti naudojamasi sąžiningai ir ja neturi būti piktnaudžiaujama. Teismų sistema yra skirta realiai
apginti asmenų pažeidžiamas teises, išspręsti tarp asmenų kylančius ginčus ir ja neturi
būti naudojamasi nepagrįstam ir vien formaliam bylinėjimuisi.
116. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs,
kad sąžiningumas yra bendrasis teisės principas. Sąžiningas subjektas yra toks, kuris
veikia rūpestingai ir teisingai. Sąžiningumas reikalauja atidumo, rūpestingumo bei
draudžia piktnaudžiauti teise. Sąžiningo asmens deklaruojami tikslai turi atitikti tuos
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tikslus, kurių jis iš tikrųjų siekia. Jei asmuo deklaruoja tam tikrą teisėtą tikslą ar siekį,
tačiau šiais teisėtais tikslais ar siekiais iš tikrųjų pridengia kitus (neteisėtus) tikslus ir
siekius, jis negali būti laikomas sąžiningu. Siekdamas realizuoti ir realizuodamas deklaruotus teisėtus tikslus, kuriais iš tikrųjų pridengiami neteisėti tikslai ir siekiai, asmuo
piktnaudžiauja teise į atitinkamų teisėtų tikslų realizavimą. Piktnaudžiavimu teise ir
nesąžiningu elgesiu laikytinas ir naudojimasis teise ne pagal jos paskirtį ar tikslą (2006
m. birželio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A403-1090/2006, Administracinių
teismų praktika Nr. 9).
117. Proceso šalys turi nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdamos į proceso
eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-935/2011).
118. Daugkartiniai prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, tokių pačių prašymų ir nušalinimų tais pačiais pagrindais pakartotinis teikimas, draudimas pareiškėją atstovaujančiam advokatui išdėstyti pareiškėjos poziciją teismui gali būti įvertinti kaip siekis
vilkinti bylos nagrinėjimą, reiškiantis ir piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (2008
m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-168/2008; taip pat žr. 2010 m.
gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-691/2010). Šalių teikiami prašymai
turi būti argumentuotai pagrįsti. Pavyzdžiui, teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr.
AS525-800/2011 nustatė, jog pareiškėjas prašymo atnaujinti terminą atskirajam skundui
pateikti nepagrindė jokiais konkrečiais įrodymais, atskirajame skunde abstrakčiai paminėdamas, jog terminą praleido dėl objektyvių priežasčių. Tokie pareiškėjo teiginiai,
teisėjų kolegijos manymu, negali būti vertinami kaip pakankamas pagrindas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui pateikti. Priešingas situacijos vertinimas leistų
proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, kai abstraktūs ir nepagrįsti
teiginiai nulemtų galimybę išvengti teisės aktuose įtvirtintų terminų. Tokia situacija pažeistų teisinio saugumo principą bei teisės stabilumą (2011 m. lapkričio 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-800/2011).
119. Sąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis negali būti vertinamas kaip
piktnaudžiavimas procesine teise. Pavyzdžiui, administracinių teismų praktikoje konstatuota, kad tai, jog pareiškėjas pateiktą skundą tikslina keletą kartų negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas procesine teise tikslinti skundo dalyką,
bylos vilkinimas (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858935/2011). Šalies neatvykimas į posėdį, pranešus apie svarbias priežastis, sutrukdžiusias
asmeniui dalyvauti teismo posėdyje, taip pat nelaikytinas piktnaudžiavimu. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. A556-139/2012 teisėjų kolegija nusprendė, kad nagrinėtu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjo atstovas, neatvykdamas į procesą pirmosios
instancijos teisme, būtų elgęsis nesąžiningai, vilkinęs greitą bylos išnagrinėjimą ar kitaip
būtų pažeidęs draudimo piktnaudžiauti procesu principą. Teisėjų kolegijos nuomone,
pareiškėjo atstovės neatvykimo į pirmosios instancijos teismo posėdį priežastys buvo
svarbios bei pateisinamos, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo bylos nagrinėjimą
atidėti. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą pareiškėjo atstovui nedalyvaujant, šiuo atveju, pažeidė ne tik teisės būti išklausytam principą, bet ir šalių procesinio lygiateisiškumo principą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 str. 1 d.), taip
pat, nesuteikiant teisės teismo proceso metu pareiškėjo skundo motyvus ir argumentus
pagrįsti atstovaujančiam advokatui, buvo pažeistos pareiškėjo teisės į teisingą procesą
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(2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-139/2012).
120. Asmeniui, kuris nesąžiningai siekia apginti savo teises bei išspręsti ginčą, įstatymas numato galimybę skirti baudas. Remiantis ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 5 ir 6
punktais, administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas,
jeigu asmuo piktnaudžiauja nušalinimo teise arba asmuo piktnaudžiauja administraciniu procesu. Piktnaudžiavimu administraciniu procesu administracinis teismas gali
pripažinti objektyviai nesąžiningą veikimą ar neveikimą, nukreiptą prieš ekonomišką,
operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą. Be to, Administracinių bylų
teisenos įstatymas numato ir galimybę iš asmens, kuris pernelyg dažnai kreipiasi į teismą ir kurio kreipimaisi tokiu būdu iš esmės tampa vien tik formaliu bylinėjimusi, kai
nebesiekiama sąžiningai apginti savo teises, o vien tik formaliai naudojamasi teisminės
gynybos teise, pareikalauti sumokėti žyminį mokestį (ABTĮ 40 str. 4 d.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog nustatant piktnaudžiavimą teisminės gynybos teise, turi būti atsižvelgiama į konkretų kiekybinį kriterijų – kreipimasis į
teismą dažniau kaip vieną kartą per mėnesį. Be to, atsižvelgiant į teisės kreiptis į teismą
reikšmingumą, piktnaudžiavimas šia teise neturėtų būti konstatuojamas, remiantis vien
kiekybiniu kriterijumi. Tokiu atveju turi būti įvertintas ir keliamo ginčo bei siekiamų
apginti asmens teisių pobūdis (2010 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS442-180/2010). Priešingu atveju asmuo galėtų patirti neigiamų procesinių pasekmių net ir tuo atveju, kai jis pagrįstai kreiptųsi dėl teisminės gynybos. Tačiau tai nebūtų
teisinga, sąžininga ir protinga, neatitiktų teisės į teisminę gynybą paskirties ir tikslų
(2006 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-536/2006).
I.2.15. Teismo sprendimų privalomumo principas
(ABTĮ 14 str.)

121. Įsiteisėjusių administracinio teismo sprendimų privalomumą apibrėžia Administracinių bylų teisenos įstatymo 14 straipsnis. ABTĮ 14 straipsnio 1 dalyje expressis
verbis nurodoma, 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. Taigi įsiteisėjęs teismo sprendimas šalims įgyja res judicata galią. Pažymėtina, kad teismo sprendimo vykdymas tiesiogiai susijęs su asmens
pažeistų subjektinių teisinių ir interesų gynyba, nes būtent šioje stadijoje subjekto teisinė padėtis, kiek tai įmanoma, atkuriama į iki pažeidimo buvusią padėtį. Todėl akivaizdu,
kad teisinėje valstybėje viešojo administravimo subjektas privalo vykdyti teismo sprendimą, nekvestionuodamas jo teisėtumo ar pagrįstumo (2011 m. vasario 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-929/2011). Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
taip pat konstatuota, kad įsiteisėję teismo sprendimai savo galia prilygsta įstatymams,
ir jų vykdymas garantuojamas valstybės jėga, todėl jie privalomi visoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, visiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Priimant ir
vykdant teismo sprendimus valstybėje yra realizuojamas teisingumas, garantuojamas
įsiteisėjusių teismo sprendimų nustatytų ir patvirtintų teisinių santykių stabilumas. Tai
stiprina teisės subjektų pasitikėjimą valstybės valdžia, įstatymais. Kartu sudaromos realios galimybės realizuoti ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ir tarptautiniuose dokumentuose pabrėžiamą teismo pareigą garantuoti žmogaus teisių gynybą (Konstitucinio
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Teismo 1994 m. birželio 30 d. nutarimas, 1997 m. lapkričio 13 d. sprendimas).
122. Pažymėtina, kad teismo sprendimas yra vientisas teisės aktas, kuriame nutariamoji dalis yra grindžiama motyvuojamojoje dalyje išdėstytais argumentais (ABTĮ 87
str.). Todėl viešojo administravimo subjektas, įgyvendindamas įsiteisėjusį teismo sprendimą, privalo atsižvelgti ne tik į teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje išdėstytas išvadas, tačiau ir į motyvuojamojoje teismo sprendimo dalyje nurodytus argumentus dėl
viešojo administravimo subjekto veiksmų ar neveikimo (2010 m. spalio 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-1065/2010).
123. Su teismo sprendimų privalomumu susijęs ir res judicata principas. Įsiteisėjęs
teismo sprendimas turi res judicata galią tiek administracinės bylos proceso šalims, tiek
bylą nagrinėjančiam teismui (2010 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A442-1065/2010). ABTĮ 58 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys.
Sprendimui įgijus res judicata galią, bylinėjimasis laikomas baigtu, o ginčas išspręstu
galutinai ir negrįžtamai, taip pat šalys nebegali kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių
šalių, dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu (2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-642/2010). Iš tiesų, siekiant užtikrinti teisės ir teisinių santykių
stabilumą, taip pat gerą teisingumo administravimą, yra svarbu, kad teismo sprendimai,
kurie išnaudojus visas galimas teisių gynimo priemones arba pasibaigus pasinaudojimo
jomis numatytiems terminams tampa galutiniai, nebegalėtų būti ginčijami. Remiantis
res judicata principu, tie faktiniai ir teisiniai aspektai, kurie buvo išnagrinėti kitame teismo sprendime, turi būti pripažįstami, ir šalis ar kitas dalyvavęs byloje asmuo kitose
bylose (kuriose dalyvauja tie patys asmenys) gali remtis teismo sprendimu nustatytomis
aplinkybėmis kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu – tų aplinkybių jam nereikės įrodinėti. Kita vertus, teismo atliekama tariamų neteisėtų veiksmų patikra bylose
dėl valstybės deliktinės atsakomybės yra ne aplinkybių konstatavimas, bet atitinkamų
faktinių ir teisinių aspektų vertinimas. Tokia kontrolė gali būti atlikta nekvestionuojant nustatytų faktų ir jų įvertinimo kitoje byloje, o aplinkybių, nagrinėtų kitoje byloje,
teisinis vertinimas CK 6.246 ir 6.271 straipsnių kontekste nelaikytinas šio sprendimo
prejudicinės ir (arba) res judicata galios paneigimu (žr., pvz., 2011 m. liepos 14 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, p. 275–287; 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22,
p. 287–318).
II. Teisė kreiptis į teismą ir jos realizavimas
1. Teisės kreiptis į administracinį teismą principas įtvirtintas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnyje. Tačiau teisė kreiptis teisminės gynybos į administracinį teismą negali būtų aiškinama izoliuotai. Visų pirma ji grindžiama
konstituciniu teisminės gynybos principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos Konstitucijos
30 straipsnio 1 dalyje. Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 30 straipsnio 1
dalies nuostatas, yra konstatavęs, kad šiomis nuostatomis nustatyta asmens teisė į teisminę pažeistų jo konstitucinių teisių ir laisvių gynybą ir kad šią teisę turi kiekvienas
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asmuo (Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas
yra konstatavęs ir tai, kad asmens teisių ir laisvių teisminio gynimo garantija – tai procesinio pobūdžio garantija, esminis asmens teisių ir laisvių konstitucinio instituto elementas (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas), būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga, neatskiriamas konstitucinio teisinės valstybės principo turinio elementas
(Konstitucinio Teismo 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio
16 d. nutarimai). Oficialioje konstitucinėje justicijoje ne kartą konstatuota, kad asmuo,
manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą
ir nešališką teismą – arbitrą, kuris išspręstų ginčą; šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti
tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos
tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų
(Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio
29 d., 2005 m. vasario 7 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2008 m. sausio 22
d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. birželio 30 d. nutarimai).
2. Teisminės gynybos principo svarba akcentuojama ir tarptautinių teismų praktikoje. Europos Žmogaus Teisių Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir EŽTK) 6 straipsnio 1 dalis
įtvirtina „teisę į teismą“, kurios dalis teisė kreiptis į teismą, t. y. inicijuoti teisminį procesą, sudaro tik vieną aspektą. Tačiau šis aspektas iš esmės lemia, ar suinteresuotas asmuo
galės pasinaudoti kitomis garantijomis, numatytomis Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje. Teisminiam procesui taikomi teisingumo, viešumo ir spartumo standartai iš tiesų
tampa beverčiai, jeigu teisminis procesas apskritai nėra pradedamas. Vargu, ar galima
kalbėti apie teisinės valstybės principą, jeigu apskritai nėra įgyvendinama teisė kreiptis
teisminės gynybos (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1975 m. sausio 21 d. sprendimo Golder prieš Jungtinę Karalystę, 34‒36 par., Series A Nr. 18; 2001 m. gegužės 10 d.
didžiosios teisėjų kolegijos sprendimo byloje Z. ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, 91‒93
par., ECHR 2001-V; 2001 m. birželio 19 d. sprendimo byloje Kreuz prieš Lenkiją, 52 par.,
Recueil des arrêts et décisions 2001 VI).
3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat yra patvirtinęs, jog teisė kreiptis
į teismą yra viena sudedamųjų teisinės bendrijos dalių ir kad ją garantuoja Europos
Sąjungos sutartimi paremta teisinė tvarka, nes ji sukūrė išsamią teisinės gynybos priemonių ir procedūrų sistemą tam, kad Teisingumo Teismas galėtų vykdyti institucijų
priimtų aktų teisėtumo kontrolę (1986 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo Les Verts prieš Parlamentą, 294/83, Rink. p. 1339, 23 punktas). Teisę į veiksmingą
teisminę apsaugą Teisingumo Teismas grindžia bendromis valstybėms narėms konstitucinėmis tradicijomis bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos 6 ir 13 straipsniais (1986 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo sprendimo
Johnston, 222/84, Rink. p. 1651, 18 punktas). Veiksmingos teisminės gynybos principas
yra bendrasis Sąjungos teisės principas, kuris šiuo metu įtvirtintas ir 2000 m. gruodžio
7 d. Nicoje paskelbtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL C 364, 2000, p.
1) 47 straipsnyje (žr. 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimo DEB, C-279/09, dar nepaskelbto
Rinkinyje, 30 ir 31 punktus; 2011 m. kovo 1 d. nutarties Chartry, C-457/09, dar nepaskelbtos Rinkinyje, 25 punktą ir 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Samba Diouf, C-69/10,
dar nepaskelbto Rinkinyje, 49 punktą).
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4. Nors teisminės gynybos universalumo ir prieinamumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo, norintis inicijuoti teismo procesą, turi teisę kreiptis į teismą, tačiau teisė
kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikrų procesinių reikalavimų. Šiuo
aspektu reikia pažymėti, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos nagrinėjimas
parodo, kad teisminės gynybos teisė gali būti ribojama, tačiau tiek, kiek tai nepažeidžia
veiksmingos teisminės gynybos principo. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra konstatavęs, kad Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis palieka valstybei pasirinkimo teisę, kaip
bus garantuojama veiksminga asmens teisių ir interesų gynyba (žr. anksčiau minėtus
Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus bylose Golder, Z. ir kiti, sprendimo Kreuz
byloje, 53 par.). Vis dėlto, nustatytais teisės kreiptis į teismą apribojimais negali būti pažeista pati teisės esmė, jais turi būti siekiama teisėto tikslo ir tarp naudotų priemonių ir
siekiamo tikslo privalo būti pagrįstas proporcingumo ryšys (šiuo klausimu žr. Europos
Žmogaus Teisių Teismo 1995 m. liepos 13 d. sprendimą Tolstoy-Miloslavsky prieš Jungtinę Karalystę, Serija A Nr. 316 B, 59–67 par. ir 2001 m. birželio 19 d. sprendimą Kreuz
prieš Lenkiją, Recueil des arrêts et décisions 2001-VI, 54 ir 55 par.).
5. Lietuvos įstatymų leidėjas teisės kreiptis į administracinį teismą ribojimus iš
esmės įtvirtino ABTĮ 5, 23, 24, 33, 39 straipsniuose. Aiškindamas minėtas nuostatas,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą akcentavo, kad
skundo, atitinkančio ABTĮ nustatytus reikalavimus, pateikimas yra būtina sąlyga teismui teisingai išspręsti skundo priėmimo klausimą (pvz., 2009 m. vasario 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS261-86/2009).
6. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje teisė kreiptis į administracinį teismą aiškinama plačiai. Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad smulkūs formalaus
pobūdžio trūkumai asmeniui neturėtų trukdyti įgyvendinti teisę į teismą (žr., pvz., 2008
m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-611/2008). Vien tik formalus
laikymasis teisės normų, reglamentuojančių skundo (prašymo) priėmimą, yra netoleruotinas. Asmens teisės turi būti ginamos realiai. Konstatuoti kreipimosi dokumento
(skundo, prašymo ar pan.) turinio ir formos trūkumai, jeigu jie nėra esminiai, nėra
kliūtis priimti skundą (prašymą) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m.
spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17-400/2006).
7. Reikia pažymėti, kad skundo (prašymo) priėmimo stadijoje vertinama tik formali
skundo (prašymo) atitiktis reikalavimams, kuriuos tokiems procesiniams dokumentams
nustato ABTĮ, ir nėra sprendžiama dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo
(žr., pvz., 2010 m. rugsėjo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-460/2010).
Teisės kreiptis į teismą prielaidos ir įgyvendinimo sąlygos
8. Teismas, sprendžiantis skundo (prašymo) priėmimo klausimą, visų pirma patikrina, ar nėra neigiamų procesinių prielaidų, kurioms esant ginčo nagrinėjimas teisme
apskritai yra negalimas (2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602244/2012). ABTĮ 37 straipsnio 2 dalyje yra numatytas sąrašas aplinkybių, kurioms esant
teismas atsisako priimti skundą (prašymą). Jei teismas prieš priimdamas skundą (prašymą) nustato esant bent vieną iš šių aplinkybių, motyvuota nutartimi privalo atsisakyti
priimti skundą (prašymą).
9. Jeigu skundas (prašymas) neatitinka reikalavimų, numatytų ABTĮ 23, 24 ir 39
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straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per
teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui (ABTĮ 37 str. 1 d.).
II.1. Skundo (prašymo) priskirtinumas administracinių teismų kompetencijai
(ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str., 22 str.)

10. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, kurie
atsiranda inter alia valstybės institucijoms atliekant viešąjį administravimą, ir nesprendžia bylų dėl ginčų, kylančių iš kitokių, ne administracinių, teisinių santykių3. Reikia
pabrėžti, kad suinteresuotų asmenų kreipimaisi administraciniuose teismuose nagrinėjami tik tada, kai tarp šalių yra kilęs ginčas. Nesant atsakovo atsisakymo ar vilkinimo
atlikti pareiškėjo pageidaujamus veiksmus, negalimas ir tokio reikalavimo nagrinėjimas
teisme, nes iš esmės nėra ginčo, tuo tarpu ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad
administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (2012
m. sausio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-868/2011). Administracinių bylų
teisenos įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimo tvarką.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 16 dalį, administraciniai teisiniai santykiai yra įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais reglamentuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys atliekant viešąjį administravimą. Administracinių bylų
teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje viešasis administravimas apibrėžiamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta
įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti. Apibrėždamas viešojo administravimo
sąvoką, įstatymų leidėjas įvardina ir pagrindines viešojo administravimo sritis (ABTĮ 2
str. 1 d., VAĮ 5 str.):
(i) administracinių sprendimų priėmimas;
Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 11 dalį, administracinis sprendimas – tai administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos
dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia. Atitinkamai,
administracinis aktas tiek pagal Viešojo administravimo įstatymą, tiek pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą apibrėžiamas kaip viešojo administravimo subjekto išleistas nustatytos formos teisės aktas (ABTĮ 2 str. 15 d.; VAĮ 2 str. 8 d.). Administraciniai
aktai gali būti grupuojami pagal jų turinio pobūdį. Iš administracinių teismų praktikos
matyti, kad teisės akto priskyrimo administraciniam aktui klausimas yra sprendžiamas
ne vien pagal teisės akto pavadinimą, jame nurodytą apskundimo tvarką, ar jame vartojamas sąvokas, bet pagal tikrąjį teisės akto turinį, nustatomą pagal administraciniam
sprendimui būdingus požymius (LVAT 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-1287/2012). Šiuos požymius įstatymų leidėjas įtvirtino tiek Viešojo administravimo įstatyme, tiek Administracinių bylų teisenos įstatyme. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi, norminis teisės aktas – tai įstatymas,
administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais
požymiais neapibūdintų subjektų grupei (taip pat žr. VAĮ 2 str. 10 d.). Tuo tarpu individualus teisės aktas apibrėžiamas kaip vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkre3

Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.).
595

III. Informacinė dalis

čiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei (ABTĮ 2 str. 14
d.). Analogiška individualaus administracinio akto sąvoka pateikta ir Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas įstatymų leidėjo nustatytus administracinių sprendimų požymius, ne kartą yra pažymėjęs, jog daugelis
Administracinių bylų teisenos įstatymo bei Viešojo administravimo įstatymo nuostatose nurodytų požymių yra vertinamieji, todėl kiekvienu atveju teismas, spręsdamas,
ar teisės aktas, dėl kurio teisėtumo ištyrimo yra kreiptasi į administracinį teismą, gali
būti pripažintas norminiu ar individualiu administraciniu aktu, būtinai turi išsiaiškinti
šiame teisės akte įtvirtintų elgesio taisyklių pobūdį, subjektų ratą, kuriems taikomas
aktas, aktą priėmusio subjekto statusą bei kitas akto priėmimo aplinkybes (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A8-78/2006; 2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1-01/2007).
Remiantis administracinių teismų praktika, aiškinančia administracinio teisės akto rūšis, galima išskirti šiuos administracinių aktų atskyrimo požymius:

Paskirtis

Norminis administracinis aktas

Individualus administracinis aktas

Aktas sukuria elgesio taisykles – teisės
normas (pvz., 2012 m. gegužės 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr.
A520-2270/2012).

Teisės normų taikymo aktas, t. y. aktas,
kuriame išreikštas teisės normų taikymo rezultatas konkretaus subjekto
atžvilgiu, turintis įtakos šio subjekto teisiniam statusui (teisėms ir pareigoms).
Kitaip tariant, jis sukelia konkrečių
administracinių teisinių santykių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą (pvz.,
2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2780/2011).

Subjektas Aktas priimamas viešojo administravi- Aktas priimamas viešojo adminismo subjekto, vykdančio administracinį
reglamentavimą (pvz., 2002 m. rugsėjo
24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A2-736/2002).
Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas taip pat yra pažymėjęs, kad
sprendžiant, ar tam tikras aktas gali būti
pripažintas norminiu teisės aktu, reikia
nustatyti ne tik tai, ar šis aktas yra priimtas viešojo administravimo subjekto,
bet ir tai, ar šis aktas priimtas būtent
įgyvendinant viešojo administravimo
įgaliojimus, t. y. jį priėmusiam subjektui
tiesiogiai realizuojant valstybės valią ir
nustatant elgesio taisykles, visuotinai
privalomas tam tikrų visuomeninių
santykių dalyviams (2007 m. vasario 19
d. nutartis administracinėje byloje Nr.
I1-1/2007).
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Turinio
pobūdis

Aktas išdėsto bendro, abstraktaus
pobūdžio nuostatas, kurios apjungia
tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius (pvz.,
2003 m. kovo 24 d. plenarinės sesijos
sprendimas administracinėje byloje Nr.
A5-63/2003).

Aktu nustatomos konkrečios teisės ar
pareigos suinteresuotiems asmenims,
kaip konkretiems subjektams (pvz.,
2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-201/2009).

Taikymo
laiko
atžvilgiu
pobūdis

Aktas orientuojamas į ateitį, t. y. skirtas
taikyti daug kartų. Jis toliau veikia po
realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje (pvz.,
2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011).

Vienkartinis (ad hoc) taikymas. Akto
galiojimas nėra tęstinis (pvz., 2011 m.
liepos 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-203/2011).

Adresatas Adresuotas neapibrėžtam asmenų ratui Skirtas konkrečiam subjektui ar indivi-

Privalomumo
pobūdis

arba ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais
požymiais. Tai, kad galima tam tikru
metu nustatyti jų skaičių, nereiškia, kad
aktas yra individualus (žr. šiuo aspektu
2011 m. kovo 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I575-3/2011, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21). Be to, tai, kad ginčijami
aktai yra skirti nedideliam subjektų
ratui, nedaro jo individualiu. Konkretus
subjektų skaičius neturi įtakos akto norminiam pobūdžiui (2011 m. rugsėjo 30
d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS492-725/2011).
Taigi jeigu norminis administracinis
aktas nustato elgesio taisykles rūšiniais
požymiais apibūdintų asmenų grupei,
jis nepraranda normatyvinio pobūdžio
(2009 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-560/2009,
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 17).

dualiais požymiais apibūdintų subjektų
grupei (pvz., 2011 m. gruodžio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr.
AS756-849/2011).

Aktas yra visuotinai privalomas (žr.
šiuo aspektu 2010 m. balandžio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010,
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 19, 2010).

Privalomas konkrečiam suinteresuotam
asmeniui arba jų grupei (pvz., 2011 m.
gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-737/2011; 2012 m.
gegužės 7 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS492-288/2012).

Priėmimo Aktas paskelbiamas, laikantis nustatytos Akto paskelbimui ir įsigaliojimui nėra
norminių teisės aktų skelbimo ir įsiga- taikoma norminių teisės aktų skelbimo
tvarka
liojimo tvarkos (pvz., 2011 m. rugsėjo
30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS492-725/2011).

ir įsigaliojimo tvarka (2011 m. gruodžio
30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS756-849/2011).
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Reikia pabrėžti, kad sprendžiant, kokio pobūdžio yra skundžiamas administracinis
aktas, turi būti vertinama teisės aktą apibūdinančių požymių visuma (2011 m. rugpjūčio
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-259/2011). Tuo atveju, kai teismui ginčijamo akto pobūdis (norminis ar individualus, ar kitas) nėra akivaizdus, konkreti išvada
dėl akto rūšies gali būti daroma tik įvertinus visas bylos aplinkybes bei ištyrus teismui
pateiktus įrodymus (2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4922649/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 107−116 p.).
Teisės aktų priskyrimas prie atitinkamos rūšies teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą (norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį), o administracinių bylų teisenoje – jų teisėtumo tyrimo specialią procesinę tvarką, pasireiškiančią tuo, jog yra ribojamas subjektų, galinčių tiesiogiai kreiptis į teismą
dėl norminių aktų teisėtumo, ratas, skirtinga kreipimosi į teismą dėl akto neteisėtumo
tvarka, skiriasi akto panaikinimo teisinės pasekmės ir pan. (2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I403-3/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 11, 2010 m. gegužės mėn. 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525340/2010). Plačiau dėl bylos dėl norminio administracinio akto teisėtumo iškėlimo ir
nagrinėjimo žr. Apibendrinimo VI.1 poskyrį Bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimo ypatumai.
(ii) įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė;
Viešojo administravimo subjektai ne tik savo kompetencijos ribose priima administracinius sprendimus, bet ir įstatyme numatytais atvejais kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami. Bendrieji kontrolės viešojo administravimo srityje pagrindai yra nustatyti
Viešojo administravimo įstatyme. Pagal įstatymo 5 straipsnio 2 punktą, viena iš pagrindinių viešojo administravimo sričių yra įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė (pavaldžių subjektų kontrolė, nepavaldžių subjektų priežiūra). Dar
daugiau – Viešojo administravimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinių aktų įgyvendinimas turi būti prižiūrimas ar kontroliuojamas. Administracinių aktų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė atliekama tik pagal priežiūrą ir kontrolę
atliekantiems viešojo administravimo subjektams suteiktus įgaliojimus (Viešojo administravimo įstatymo 9 str. 2 d.). Pagal Viešojo administravimo įstatymo 361 straipsnio 1
dalį, ūkio subjektų veiklos priežiūra – tai viešojo administravimo subjektų veikla, skirta
teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos
reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų
reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių. Ūkio subjektų veiklos
priežiūra apima ūkio subjektų konsultavimą priežiūrą atliekančio subjekto kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų
pažeidimams, atlikimą; ūkio subjektų veiklos patikrinimus; teisės aktų nustatyta tvarka
gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą; poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Paprastai būtent pastarosios priežiūros priemonės taikymas yra aktyviausiai skundžiamas
administraciniuose teismuose. Prie administracinių ginčų, kurie atsiranda viešojo administravimo subjektams veikiant šioje viešojo administravimo srityje, priskirtini ginčai
dėl nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų finansinės paramos skyrimo
(žr., pvz., 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-1486/2010,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20), konkurencijos bylos (žr.,
598

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

pvz., 2010 m. lapkričio 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-1309/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20) bei kitos bylos, paprastai
susijusios su ekonominių sankcijų paskyrimu, pavyzdžiui, už Tabako kontrolės įstatymo
ar Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimus (žr., atitinkamai, 2009 m. sausio 15
d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-80/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 17 ir 2010 m. gegužės 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr.
A438-509/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19).
(iii) įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas;
Administracinė paslauga įstatymų leidėjo apibrėžiama kaip viešojo administravimo
subjekto veiksmai, apimantys leidimų, licencijų ar dokumentų, kuriais patvirtinamas
tam tikras juridinis faktas, išdavimą, asmenų deklaracijų priėmimą ir tvarkymą, asmenų konsultavimą viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais, įstatymų
nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimą asmenims, administracinės procedūros vykdymą (Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 17 d., 15 str. 1 d.).
Administraciniuose teismuose nagrinėjami ginčai dėl administracinių paslaugų, be kita
ko, kyla teritorijų planavimo bei statybos srityje, pavyzdžiui, dėl prašymo išduoti statinio
pripažinimo tinkamu naudoti aktą (2012 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-1299/2012), dėl leidimo atlikti archeologinius tyrinėjimus išdavimo (2011 m.
birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2538/2011), dėl konsultacijos dėl
galimybės pakeisti ūkinio pastato paskirtį (2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2087/2012) ir kt. Ginčų dėl administracinių paslaugų suteikimo
srityje išskirtini ir suinteresuotų asmenų skundai dėl leidimų laikinai ar nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje išdavimo (žr., pavyzdžiui, 2011 m. spalio 17 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A858-2332/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22). Be to, iš administracinių teismų praktikos matyti,
kad nemažai administracinių ginčų kyla dėl administracinės paslaugos – informacijos ir
(arba) dokumentų pateikimo (žr., pvz., 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A63-2965/2011 ir kt.).
(iv) viešųjų paslaugų teikimo administravimas;
Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 dalies 18 punktą, viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys. Galima
pateikti keletą viešųjų paslaugų pavyzdžių: miestų viešųjų teritorijų tvarkymo darbai
(2011 m. kovo 31 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr.
A822-2563/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21); šilumos
ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimas (2009 m.
sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A23-87/2009); prekybos ir kitų paslaugų
teikimo tvarkos turgavietėse bei viešosiose vietose nustatymas (2003 m. kovo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-62/2003); komunalinių paslaugų organizavimas (2012
m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-379/2012) ir kt.
Tuo tarpu viešųjų paslaugų teikimo administravimo sąvoka įtvirtinta Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje: viešųjų paslaugų teikimo administravimas
apibrėžiamas kaip viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų paslaugų
teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas kitiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kon599
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trolė. Taigi reikia pabrėžti, kad administraciniuose teismuose nagrinėjami ginčai tik dėl
viešųjų paslaugų administravimo, o ne viešųjų paslaugų teikimo apskritai. Pavyzdžiui,
remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, administraciniuose
teismuose nenagrinėtini ginčai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo (informacijos, susijusios su pacientei teiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis,
nesuteikimo) (2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-327/2012;
taip pat žr. 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-268/2012).
(v) viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.
Pagal ABTĮ 2 straipsnio 2 dalį, vidaus administravimas – tai administravimo veikla, kuria užtikrinamas valstybės ar vietos savivaldos konkrečios institucijos funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių-finansinių
išteklių tvarkymas ir valdymas), kad ji galėtų tinkamai vykdyti priskirtus viešojo administravimo ar kitos valstybinės veiklos uždavinius. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šią teisės normą administracinėje byloje Nr. I444-1/2007, yra
pažymėjęs, jog vidaus administravimas, kitaip nei viešasis administravimas, visada yra
nukreiptas į vidinį viešojo administravimo subjekto veiklos organizavimą, todėl aktai,
priimami vidaus administravimo metu, visada yra adresuojami subjektams, tam tikrais
sisteminiais, struktūriniais ir (ar) organizaciniais ryšiais susijusiems su šį aktą priėmusiu subjektu. Atitinkamai vidaus administravimo aktų privalomumą asmenims, kuriems
jie adresuojami, lemia ne šiuose aktuose įtvirtinta valstybės valia, išreikšta per viešojo administravimo subjektams suteikiamus įgaliojimus, o šių asmenų organizacinis ir
(ar) struktūrinis pavaldumas jį priėmusiam subjektui bei būtinybė paklusti atitinkamos
institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos vidaus darbo tvarkai. Be to, šioje byloje
konstatuota, kad vidaus administravimo aktai nelaikytini norminiais administraciniais
aktais Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme. Tokie aktai gali atitikti kai kuriuos norminių administracinių aktų požymius (pagal juos priėmusį subjektą, asmenų,
kuriems skiriamas aktas, ratą ir pan.), tačiau, skirtingai nei norminiams administraciniams aktams, vidaus administravimo aktams nėra būdingas visuotinio privalomumo
požymis, kylantis iš viešojo administravimo subjektų įgaliojimų savo aktais išreikšti
valstybės valią ir nustatyti visiems asmenims (nepriklausomai nuo jų tarnybinio pavaldumo ar kitų aplinkybių) privalomas elgesio taisykles (2007 m. vasario 19 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. I444-1/2007, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 11). Pastebėtina, kad ginčai dėl vidaus administravimo paprastai kyla administracinių teismų kompetencijai įstatymu priskirtos – valstybės tarnybos srityje (žr., pvz., 2012 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A62-3/2012; 2007 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-602/2007).
11. Šiame kontekste pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 15
straipsnio „Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai“ 1 ir 2 dalyse inter
alia nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio ir savivaldybių 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. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo
(neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai,
įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir
įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.
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Šios nuostatos suponuoja, kad administraciniai teismai gali nagrinėti bylas dėl viešojo
administravimo subjektų veiksmų, neveikimo ar vilkinimo, kuriais buvo (galėjo būti)
pažeistos asmens teisės ar laisvės.
11.1. Viešojo administravimo subjektų veiksmai. Administraciniai teismai nagrinėja
bylas ne tik dėl teisės aktų, bet ir administravimo subjektų veiksmų teisėtumo (ABTĮ 15
str. 1 d. 1, 2 p., 22 str. 1 d.).
Pavyzdžiui, paaiškinimo teikimas pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas laikytinas mokesčių administratoriaus, t. y. valstybinio administravimo subjekto,
vykdančio įstatyme nustatytas pareigas, atliekamu veiksmu. Šis veiksmas yra atliekamas
ne laisva mokesčių administratoriaus nuožiūra, o vykdant įstatyme numatytą pareigą
teikti tokius paaiškinimus. Šią pareigą atitinka mokesčio mokėtojo teisė gauti reikiamą
informaciją. Paaiškinimo teikimas, kaip veiksmas, gali būti teisėtas ar neteisėtas, todėl
gali būti skundžiamas teismui (2002 m. lapkričio 29 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. I12-22/2002, Administracinių teismų praktika Nr. 3). Taigi viešojo administravimo subjekto veiksmo teisėtumo tikrinimas priskirtas administracinių teismų kompetencijai. Tačiau administraciniai teismai nagrinėja bylas tik dėl tokių viešojo administravimo subjekto veiksmų, kurie gali pažeisti asmens teises ir laisves (2007 m. spalio mėn.
11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-296/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 13, šiuo aspektu taip pat žr. Apibendrinimo II.4. poskyrį
Aktai, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui).
11.2. Viešojo administravimo subjektų vilkinimas atlikti veiksmus arba neveikimas.
Viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus yra suprantamas toks šio
asmens neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą terminą (2012
m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-84/2012). Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra konstatavęs, kad atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas
atlikti veiksmus, kaip teisinės sąvokos, nėra tapačios. Pirmuoju atveju atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio
teisėtumas ir pagrįstumas ir sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju viešojo
administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų, kuriuos jam priskirta atlikti.
Šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką sudarytų aplinkybių, ar viešojo administravimo
subjektas buvo kompetentingas atlikti tam tikrus veiksmus, ar jam priskirtus klausimus
sprendė įstatymų nustatyta tvarka ir laiku, nustatymas (2003 m. birželio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A8-406/2003, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 4, 296 p.). Tačiau sprendžiant, ar pareiškėjas skundžia atsakovo aktą ar
neveikimą, visais atvejais vertintinas tarp šalių susiklosčiusių materialinių teisinių santykių pobūdis, o ne vien pareiškėjo reikalavimo žodinė išraiška. Jei atsakovas atsisako
priimti administracinį aktą ar atlikti veiksmą, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis,
šis atsisakymas negali būti vertinamas kaip neveikimas (2007 m. spalio 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-296/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 13).
Pastebėtina, kad reikalavimas dėl neveikimo ar vilkinimo pripažinimo neteisėtu
negalėtų būti nagrinėjamas teisme kaip savarankiškas reikalavimas (skundo dalykas).
Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tam tikrų juridinę reikšmę turinčių
aplinkybių ar faktų konstatavimo (pvz., 2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje by601
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loje Nr. A14-261/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11),
2007). Teismų praktikoje pripažįstama, kad reikalavimas dėl vilkinimo pripažinimo negali būti skundo dalyku, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje teismo išvada dėl šio
reikalavimo paprastai nenurodama (2004 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A7-915/2004, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6).
Nors teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad reikalavimas dėl aplinkybių konstatavimo negali būti skundo dalyku, tačiau tai nereiškia, kad teismas visais atvejais apskritai
neprivalo vertinti tokio reikalavimo. Pavyzdžiui, teismas vertina, ar viešojo administravimo subjektas vilkino jo kompetencijai priskirtų veiksmų atlikimą žalos dėl neteisėtų
valdžios institucijų veiksmų atlyginimo bylose (plačiau žr. Apibendrinimo II skyriaus
55.4.5 paragrafą).
II.2. Administracinių teismų kompetencijos ribojimai
(ABTĮ 15 str., 16 str., 21 str. 2 d., 37 str. 2 d. 1 p.)

12. Administracinių teismų kompetencijos ribojimus įstatymų leidėjas yra nustatęs
Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnyje. Pirmiausia šie administracinių
teismų kompetencijos ribojimai siejami su bylų rūšiniu teismingumu. Pagal ABTĮ 16
straipsnio 1 dalį, administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba
kitiems specializuotiems teismams.
12.1. Administracinių teismų ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo santykis.
Administracinių teismų ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija yra
aiškiai atribojama visų pirma Konstitucijos 102 straipsnio nuostatų. Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai – neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Be
to, administracinio teismo ir Konstitucinio Teismo kompetencijų atribojimo klausimus
bylose dėl norminių administracinių aktų teisėtumo reguliuoja Administracinių bylų
teisenos įstatymas. Pagal ABTĮ 110 straipsnio 1 dalį bei 111 straipsnio 1 dalį, administracinių teismų kompetencijai priskiriama tirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo
dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą. Kaip matyti iš nustatyto teisinio
reguliavimo, administraciniams teismams priskirta tirti žemesnės nei įstatymai, kiti Seimo priimti aktai, Respublikos Prezidento aktai ir Vyriausybės aktai galios teisės aktų
atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.
Vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis Konstitucinio Teismo suformuota oficialia konstitucine doktrina, yra pažymėjęs, kad administracinis teismas, pagal
kompetenciją vertindamas teisinio reguliavimo teisėtumą, vertina jo atitiktį ne tik įstatymų, bet ir Konstitucijos nuostatoms (žr. plačiau Apibendrinimo poskyrį VI.1. Bylų
dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimo ypatumai).
12.2. Kalbant apie administracinių teismų ir Konstitucinio Teismo santykį administraciniams teismams nagrinėjant administracines ginčo bylas, pažymėtina, kad pagal
ABTĮ 4 straipsnio 2 dalį, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas,
kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas ati602
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tinka Konstituciją. Gavęs Konstitucinio Teismo nutarimą, teismas atnaujina bylos nagrinėjimą. Minėtos taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai teismas suabejoja, ar Respublikos
Prezidento aktas arba Vyriausybės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje,
neprieštarauja įstatymams ar Konstitucijai. Be to, kaip minėta, ABTĮ 16 straipsnio 1 dalyje expressis verbis įtvirtinta, kad administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra
priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai. Pastebėtina, kad Konstitucinis Teismas
2010 m. gegužės 13 d. nutarime, aiškindamas minėtą ABTĮ 16 straipsnio 1 dalies nuostatą, konstatavo, kad šioje nuostatoje vartojama formuluotė „nesprendžia bylų“ aiškintina
kaip inter alia reiškianti, jog administraciniai teismai negali spręsti, ar inter alia Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktas atitinka Konstituciją ir įstatymus. Šie teismai
turi sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis su prašymu į Konstitucinį Teismą, jeigu yra
pagrindas manyti, kad Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktas, kuris turėtų būti
taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja įstatymams ar Konstitucijai.
Šiame kontekste taip pat reikia pažymėti, jog remiantis administracinių teismų
praktika, suinteresuotų asmenų prašymai dėl tam tikrų įstatymų, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktų nuostatų konstitucingumo, kurie nėra susiję su konkrečiu
administraciniame teisme nagrinėjamu ginču, administraciniuose teismuose nepriimtini. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad teismo teisė
kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisės akto konstitucingumą gali būti
realizuota tik tuo atveju, kai teismas nagrinėja konkrečią jo kompetencijai priskirtiną
bylą. Ši išvada, remiantis ABTĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 16 straipsnio 1 dalies nuostatomis,
be kita ko, suformuluota administracinėje byloje Nr. AS438-679/2009. Šioje byloje pareiškėja administracinio teismo prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Alkoholio kontrolės
įstatymo nuostatų konstitucingumo. Teisėjų kolegija, konstatavo, kad toks pareiškėjos
prašymas nebuvo susijęs su konkrečiu administraciniame teisme nagrinėtinu administraciniu ginču, todėl remiantis ABTĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 16 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nebuvo teisinio pagrindo vertinti (nagrinėti) jo pagrįstumą. Atsižvelgus į tai,
pareiškėjos skundą atsisakyta priimti (2009 m. lapkričio 13 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS438-679/2009).
12.3. Administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų santykis. Įstatymų leidėjas
įtvirtina, jog administraciniai teismai sprendžia ginčus, kylančius iš administracinių teisinių santykių (ABTĮ 15 str.), o bendrosios kompetencijos teismams priskirta nagrinėti
ginčus, kylančius iš privatinės teisės reglamentuojamų santykių (CPK 22 str.).
Rūšinį teismingumą, be kita ko, gali nustatyti specialieji įstatymai. Pavyzdžiui,
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 281 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Respublikos
2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-992 redakcija) numatyta, jog nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ar kiti asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai
yra pažeidžiami, kreipiasi į: 1) bendrosios kompetencijos teismą dėl statybą leidžiančio
dokumento pripažinimo negaliojančiu ir statybos padarinių šalinimo, kai statyba yra
pradėta; 2) administracinį teismą, kai statyba dar nėra pradėta ir teisme ginčijamas tik
statybą leidžiantis dokumentas. Taigi kai statyba jau yra pradėta, Statybos įstatymas
įtvirtina konkrečias ginčų dėl statybas leidžiančių dokumentų rūšinio teismingumo nustatymo taisykles, pagal kurias, pradėjus statybą, yra kreipiamasi į bendrosios kompetencijos teismą. Nustačiusi, kad ginčijamo statybos leidimo pagrindu statyba jau buvo
pradėta, ši byla turi būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme (taip pat žr.
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Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos
ir administracinio teismo spręsti (toliau – ir Specialioji teisėjų kolegija) 2011 m. rugsėjo
8 d. nutartį byloje Nr. T-56-11). Pagal specialiuosiuose įstatymuose nustatytą reguliavimą, administraciniuose teismuose nagrinėtini ir ginčai, kilę dėl Žurnalistų ir leidėjų
etikos komisijos sprendimų. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo
46 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai, nesutinkantys su Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimais, gali kreiptis dėl jų į
Vilniaus apygardos administracinį teismą, tačiau privalo juos paskelbti šio straipsnio 7
dalyje nustatyta tvarka (taip pat žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 10 d.
nutartį byloje Nr. T-2009-09).
Šiame kontekste paminėtina, kad šalių susitarimu negali būti nustatytas ginčo rūšinis teismingumas, kuris prieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo imperatyvioms nuostatoms. Administracinėje byloje Nr. A438-501/2010 pareiškėja teigė, kad tarp
jos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kilęs ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teismuose, nes
būtent dėl tokio ginčo rūšinio teismingumo buvo susitarta su Nacionaline mokėjimo
agentūra sudarytoje paramos sutartyje. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal esamą teismų praktiką, šio pobūdžio ginčai priskirtini ginčams, kilusiems iš viešojo administravimo teisinių santykių, kurie sprendžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka. Todėl sutarties nuostatos dėl ginčo sprendimo teismingumo, kurios
prieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatoms, negali būti taikomos,
nes jos negali pakeisti imperatyvių įstatymo nuostatų. Atsižvelgus į tai, pareiškėjos teiginiai dėl pažeisto teismingumo sprendžiant šį ginčą atmesti (2010 m. gegužės 3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-501/2010).
Nepaisant bendrųjų įstatyme įtvirtintų teismų kompetencijos atribojimo pagrindų
bei specialaus teisinio reguliavimo, bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų
kompetencijų atribojimas nėra paprastas. Kai kyla abejonių, ar byla teisminga bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui, bylos rūšinio teismingumo klausimus
rašytinio proceso tvarka išsprendžia speciali teisėjų kolegija, kurią sudaro Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas ir po vieną šių teismų pirmininkų paskirtą
teisėją (ABTĮ 21 str. 3 d.). Pagal ABTĮ 21 straipsnio 2 dalį, bylos rūšinį teismingumą
bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio
kilo ginčas, pobūdis. Iš teismų praktikos matyti, kad svarbus teismų praktikos atribojimo kriterijus yra ir ginčo teisinio santykio dalyvių statusas bei jų ypatybės. Minėtas
aspektas gali padėti atskleisti ginčijamo teisinio santykio pobūdį (2005 m. spalio 6 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-338/2005).
12.3.1. Kalbant apie ginčo subjektą, kaip teismų kompetencijos atribojimo kriterijų,
visų pirma reikia pažymėti, kad administraciniame teisiniame santykyje visada dalyvauja viešojo administravimo subjektas, t. y. valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės
institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija,
Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą (ABTĮ 2 str. 4 d.). Taigi, kaip matyti iš pacituotos normos, viešojo administravimo
funkcijas gali įgyvendinti ne tik valstybiniai ir savivaldybių administravimo subjektai,
tačiau ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (viešosios įstaigos, valstybės įmonės, nevy604
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riausybinės organizacijos, asociacijos), kurie pagal įstatymus turi įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą (taip pat žr. 2009 m. vasario 26 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. I442-5/2009). Ginčai dėl fizinių ar juridinių asmenų, kurie viešojo administravimo
veiklos nevykdo, paprastai administraciniuose teismuose nenagrinėtini. Pavyzdžiui,
Specialioji teisėjų kolegija 2008 m. liepos 9 d. nutartyje nurodė, kad byloje, kurioje ieškinys yra pareikštas ﬁzinių asmenų ir juridinių asmenų grupei, iš kurių nė vienas nėra
viešojo administravimo subjektas, nėra aplinkybių, leidžiančių spręsti, jog ginčas yra
kilęs viešojo administravimo srityje. Šioje byloje suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą,
prašydamas pripažinti jam teisę nustatyta tvarka gauti gyvenamojo namo ketvirto aukšto su mansarda statinio projektavimo sąlygų sąvadą bei leidimą statybai be daugiabučių
namų savininkų bendrijos (atsakovo), butų savininkų bei AB „Vilniaus šilumos tinklai“
sutikimo. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškinyje nėra pareikšta jokių reikalavimų dėl viešojo administravimo subjektų aktų ar veiksmų. Ieškinyje suinteresuotas
asmuo reiškė reikalavimą pripažinti jam teisę gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą
ir leidimą statybai be atsakovų sutikimo. Tai, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, civilinio teisinio pobūdžio reikalavimas dėl teisių pripažinimo, todėl byloje kilęs ginčas
yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2008
m. liepos 9 d. nutartis byloje Nr. T-2008-07).
Šiame kontekste reikia pastebėti, kad valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys,
per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek savivaldybės vykdo ir ūkinę komercinę
veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Dalyvaudamos šiuose santykiuose, valstybė ar savivaldybės atlieka veiksmus,
priima sprendimus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar
panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius (subjektines civilines teises bei
pareigas). Viešojo administravimo institucijų veikla, šioms institucijoms dalyvaujant
civiliniuose teisiniuose santykiuose, negali būti pripažinta viešuoju administravimu.
Administravimo institucija tokiu atveju veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas ir jos priimti aktai (atlikti veiksmai), dalyvaujant tokiuose santykiuose, nepakeičia santykių pobūdžio. Jei ginčas kyla iš civilinių
teisinių santykių, tai nepriklausomai nuo to, jog viena šio ginčo šalis yra valstybės ar
savivaldybės institucija, jis laikytinas civiliniu ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos
teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 22 d. nutartis byloje Nr. T-70-10).
Paprastai minėto pobūdžio kompetencijos atribojimo klausimai kyla ginčuose dėl
valstybės ar savivaldybės atitinkamų turtinių teisių bei pareigų, susijusių su valstybei,
kaip civilinės teisės subjektui, priklausančiu nekilnojamuoju turtu, įgyvendinimu. Specialioji teisėjų kolegija savo praktikoje yra pripažinusi, kad ginčas dėl valstybės veiksmų,
vykdant negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą, kurio tikslas – sudaryti civilinę patalpų nuomos sutartį (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 22 d. nutartis byloje
Nr. T-70-10), ginčai dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymo (Specialiosios
teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 6 d. nutartis byloje Nr. T-66-10), kyla iš civilinių teisinių
santykių, todėl jie teismingi bendrosios kompetencijos teismui.
Tai, kad skundžiami biudžetinės įstaigos veiksmai, taip pat nereiškia, jog kilęs ginčas nagrinėtinas administraciniuose teismuose. Administraciniuose teismuose nagrinėtini tik tokie ginčai dėl valstybės ar savivaldybės veiksmų (neveikimo), kurie siejami su
viešuoju administravimu. Specialioji teisėjų kolegija 2008 m. balandžio 18 d. nutartyje
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atkreipė dėmesį, kad nors Šilalės rajono švietimo centras yra biudžetinė įstaiga, tačiau
toks šios įstaigos statusas tik reiškia, jog įstaigos veikla yra finansuojama iš savivaldybės
biudžeto (Biudžetinių įstaigų įstatymo 2 str.), ir toks statusas savaime nepatvirtina, jog
įstaiga vykdo Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą
viešojo administravimo veiklą. Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad byloje duomenų,
patvirtinančių, jog Šilalės rajono švietimo centras vykdo viešojo administravimo funkcijas, nėra, todėl ginčas, kuris nagrinėtu atveju iš esmės kilo iš darbo teisinių santykių,
turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos
2008 m. balandžio 18 d. nutartis byloje Nr. T-21-08).
12.3.2. Vis dėlto pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių
kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis. Ginčai, kylantys iš administracinių teisinių santykių,
nagrinėtini administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1
d.), o ginčai, kylantys iš privatinių teisinių santykių, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22, 25 str.) (pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos
2009 m. gegužės 19 d. nutartis byloje Nr. T-32-09). Būtent teisinių santykių pobūdis, bet
ne viešojo administravimo subjekto dalyvavimas juose, lemia ginčo rūšinį teismingumą
(Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 20 d. nutartis byloje Nr. T-37/2010).
Pavyzdžiui, Specialioji teisėjų kolegija 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartyje pabrėžė, kad nors
sprendimą (potvarkį) dėl laikinosios vaiko globos nustatymo priima viešojo administravimo subjektas, jis, atlikdamas tokius veiksmus, dalyvauja šeimos teisiniuose santykiuose. Ginčai, kylantys iš vaiko globos nustatymo santykių, savo teisine prigimtimi
yra civiliniai, todėl turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Atitinkamai
specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad šioje byloje ginčas kilo būtent iš vaiko laikinosios globos nustatymo santykių, todėl turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartis byloje Nr.
T-61-11).
Šiame kontekste pastebėtina, kad administracinės teisės reglamentuojamus santykius paprastai apibūdina, be kita ko, pavaldumo tarp viešojo administravimo subjekto
ir suinteresuoto asmens ryšys.
12.3.2.1. Iš Specialiosios teisėjų kolegijos procesinių sprendimų matyti, kad nustatydama kilusio ginčo pobūdį ši teisėjų kolegija įvertina suinteresuoto asmens teikiamus
argumentus ir reikalavimus. Tais atvejais, kai suinteresuoto asmens teisinė argumentacija grindžiama, pavyzdžiui, teisės normomis, kurios priskirtinos viešajai teisei, atsiranda
pagrindas manyti, kad ginčas kilęs iš administracinių teisinių santykių ir dėl šios priežasties priskirtinas nagrinėti administraciniams teismams. Pavyzdžiui, 2011 m. kovo 1
d. nutartyje nustatyta, kad pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Palangos
miesto savivaldybės tarybos sprendimą prašyti Vyriausybės perduoti Palangos miesto
savivaldybei 4,4515 ha valstybinės žemės sklypo dalį (iš bendro 7,0712 ha ploto) valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise viešosios paskirties rekreacijai ir poilsio reikmėms. Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad minėtas atsakovo sprendimas pagal savo
pobūdį yra administracinis aktas. Nors šiuo aktu siekiama civilinių teisių (turto patikėjimo teisės) įgijimo, tačiau šių teisių įgijimo tikslas ir ginčijamame akte nurodytas akto
priėmimo pagrindinis tikslas yra savivaldybės tarybos funkcijų, susijusių su bendrųjų
savivaldybės bendruomenės reikalų tvarkymu (viešosios paskirties rekreacijos ir poilsio
reikmėmis), įgyvendinimas. Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjai, gin606
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čydami atsakovo sprendimą, civilinių teisinių argumentų nenurodė ir ginčą kėlė administraciniu teisiniu aspektu, t. y. siekė apginti savo teises, susijusias su nuosavybės teisių
atkūrimu, bei kėlė klausimą dėl sprendimo priėmimo savivaldybės taryboje procedūrų
pažeidimo. Atsižvelgus į tai, nuspręsta, kad kilęs ginčas nagrinėtinas administraciniame
teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 1 d. nutartis Nr. T-15-11).
Pastebėtina, kad vertinami skundo pagrindiniai argumentai, todėl tai, kad suinteresuotas asmuo epizodiškai remiasi ir kitos teisės šakos nuostatomis, ginčo pobūdžio iš
esmės nekeičia. 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartyje Specialioji teisėjų kolegija, vertindama
pareiškėjo reikalavimą dėl sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės įregistravimo
Nekilnojamojo turto registre be vieno iš sutuoktinių sutikimo, pažymėjo, kad jis pirmiausia remiasi specialiaisiais viešosios teisės aktais, reglamentuojančiais nekilnojamojo turto registro tvarkymo veiklą (Nekilnojamojo turto registro įstatymu, Nekilnojamojo turto registro nuostatais). Nors pareiškėjo skunde ir buvo pateikiami tam tikri
civilinio pobūdžio argumentai, tačiau šie argumentai, teisėjų kolegijos vertinimu, buvo
šalutiniai ir ginčo administracinio pobūdžio iš esmės nekeitė. Be to, byloje civilinio teisinio pobūdžio reikalavimų (klausimų), kurie būtų tiesiogiai nukreipiami į tarp sutuoktinių susiklosčiusius civilinius turtinius santykius, nebuvo keliama. Nagrinėjamu atveju
skundas bei jo reikalavimai iš esmės buvo nukreipti į viešojo administravimo subjektą
bei jo vykdomą administracinę veiklą (Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 9
d. nutartis byloje Nr. T-63-08).
Remiantis Specialiosios teisėjų kolegijos procesiniais sprendimais, sprendžiant dėl
kilusio ginčo prigimties, reikšminga aplinkybė yra suinteresuoto asmens teismui teikiami reikalavimai. Pavyzdžiui, Specialioji teisėjų kolegija 2011 m. kovo 14 d. nutartyje
konstatavusi, kad pareiškėjas jokių civilinių teisinių reikalavimų, susijusių su statinio
pripažinimo tinkamu naudoti akto teisėtumu, nekėlė, nusprendė, kad šis ginčas turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m.
kovo 14 d. nutartis byloje Nr. T-16-11).
12.3.2.2. Sprendžiant bylos rūšinio teismingumo klausimą, lemiamos reikšmės
neturi skundžiamo veiksmo išraiškos forma ar reikalavimo įforminimo lingvistinės
formuluotės. 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartyje Specialioji teisėjų kolegija svarstė, kurio
bendrosios ar specialiosios kompetencijos teismui skirta nagrinėti su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytos
asmens duomenų teikimo sutarties nutraukimo klausimą. Specialioji teisėjų kolegija,
išanalizavusi aktualų teisinį reguliavimą, konstatavo, kad tarp suinteresuoto asmens ir
atsakovo atsiradę santykiai dėl asmens duomenų teikimo buvo susiję su administracinės
paslaugos teikimu, t. y. viešojo administravimo vykdymu. Nors nagrinėtu atveju ir buvo
sudaryta sutartis, tačiau ji, teisėjų kolegijos vertinimu, turėjo būti vertinama ne kaip
tam tikrų civilinių teisinių santykių išraiška, bet kaip teisinis instrumentas, kuris padeda
atsakovui įgyvendinti jam priskirtas viešojo administravimo funkcijas. Taigi nuspręsta,
kad ginčas aptartu atveju kilo viešojo administravimo srityje, todėl turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 30 d.
nutartis byloje Nr. T-70-11). Tuo tarpu 2009 m. rugpjūčio 18 d. nutartyje Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad ta aplinkybė, jog Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio
4 dalyje vartojama ieškinio sąvoka, kuri visų pirma yra būdinga civilinio proceso teisei,
pati savaime dar nesudaro pagrindo konstatuoti bylos priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismams. Atsižvelgus į tai, pripažinta, kad statutinio valstybės tarnautojo
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materialinės atsakomybės santykiai patenka į valstybės tarnybos teisinių santykių sritį,
todėl jie turi būti nagrinėjami administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos
2009 m. rugpjūčio 18 d. nutartis byloje Nr. T-57-09).
12.3.2.3. Specialioji teisėjų kolegija, spręsdama teismų kreipimusis dėl rūšinio teismingumo, be kita ko, vertina, kuriems santykiams įtakos turės suinteresuoto asmens
pateikto reikalavimo išsprendimas, ir kurios teisės šakos teisės normos reglamentuoja
susiklosčiusius teisinius santykius. Pavyzdžiui, 2012 m. liepos 10 d. nutartyje konstatuota, kad nors savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos
padarinius priimti viešojo administravimo subjekto, tačiau pagal savo esmę šie aktai
yra susiję su civiliniais teisiniais santykiais, nes jie sukelia civilines teisines pasekmes.
Savavališkos statybos civilinės teisinės pasekmės reglamentuotos Civiliniame kodekse,
o pats savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra susiję su statinio savininko nuosavybės teisių ribojimu, t. y. civiliniais teisiniais
santykiais. Todėl pareiškėjo keliamas ginčas dėl savavališkos statybos akto ir neteisėtos
statybos padarinių šalinimo yra nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 10 d. nutartis).
Reikia pastebėti, kad tai, jog sprendžiant ginčą, galbūt reikės taikyti tam tikras kitos
teisės šakos normas, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, ginčo rūšinio teismingumo
nekeičia. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais viešojo administravimo teisiniams santykiams
gali būti taikomos ir privatinės teisės normos (Civilinio kodekso 1.1 str. 2 d.), tačiau
privatinės teisės normų taikymas šių santykių pobūdžio nepakeičia – jie išlieka viešojo
administravimo teisiniais santykiais, o iš jų keliami ginčai turi būti nagrinėjami administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 9 d. nutartis byloje
Nr. T-72-09).
12.3.3. Apžvelgiant Specialiosios teisėjų kolegijos praktiką apibendrinimo rengimui
pasirinktu bylų laikotarpiu, išskirtini šie administracinių teismų specifinės kompetencijos atvejai:
12.3.3.1. Reikia pastebėti, kad administraciniams teismams yra numatyta išimtinė
kompetencija tirti Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirtų tirti norminių teisės
aktų teisėtumą. Specialioji teisėjų kolegija savo praktikoje yra nurodžiusi, kad Civilinio
proceso kodeksas, apibrėžiantis bendrosios kompetencijos teismų kompetenciją bei nustatantis šių teismų sprendžiamų bylų nagrinėjimo tvarką, nenumato, jog bendrosios
kompetencijos teismai galėtų tirti valstybės ar savivaldybių institucijų priimtų norminių
teisės aktų teisėtumą pagal abstrakčius įstatymų numatytų subjektų pareiškimus. Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį, bylas pagal įstatymų numatytų
subjektų abstrakčius pareiškimus dėl Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirtų
tirti norminių teisės aktų teisėtumo nagrinėja administraciniai teismai. Specialioji teisėjų kolegija 2008 m. vasario 4 d. nutartyje pažymėjo, kad Seimo narių ginčijamas Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimas Nr. 1-1207, kuriuo buvo
pakeista Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 535-V
patvirtinta Šilumos kiekio patalpoms šildyti ir karštam vandeniui paskirstymo tvarka,
atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje, Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje numatytus apibrėžimus ir laikytinas norminiu
teisės aktu, todėl šioje byloje Seimo narių teismui paduotas pareiškimas iš esmės turi
būti laikomas abstrakčiu pareiškimu dėl savivaldybės institucijos norminio teisės akto
teisėtumo ištyrimo ir turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios
608

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 4 d. nutartis byloje Nr. T-2-08).
12.3.3.2. Iš Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių analizės matyti, jog ginčai dėl žalos atlyginimo paprastai yra civilinio pobūdžio ir pagal bendrą taisyklę jie priskirti nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d., 25 str.).
Tačiau administraciniams teismams nagrinėti priskirti ginčai dėl žalos, atsiradusios dėl
viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p.).
Dar daugiau, nors Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, susijusių su bylų tyrimu (pvz., Specialiosios
teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis byloje Nr. T-87-09), tačiau reikia pažymėti, kad remiantis specialiosios teisėjų kolegijos praktika, atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų
nagrinėja administraciniai teismai, jeigu šių pareigūnų skundžiami veiksmai buvo susiję
su viešuoju administravimu arba atlikti pagal administracinių bylų teiseną reglamentuojančias procesines normas. 2010 m. spalio 22 d. nutartyje specialioji teisėjų kolegija
sprendė ginčo, kilusio dėl žalos, patirtos dėl prokuroro veiksmų ginant viešąjį interesą
administraciniame teisme, atlyginimo. Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia nurodė, jo
pareiškėjai aptariamame ginče keliamą reikalavimą dėl žalos atlyginimo siejo su prokuratūros veiksmais, atliktais administracinių bylų teisenoje. Šiais prokuratūros veiksmais
buvo siekiama nuginčyti tam tikrus viešojo administravimo srityje priimtus administracinius aktus ir jie buvo atliekami pagal administracinių bylų teiseną reglamentuojančias
procesines normas. Šių prokuratūros veiksmų teisinis įvertinimas pirmiausia priklausė
nuo administracinės teisės normų ir administracinių bylų teiseną reglamentuojančių
teisės normų aiškinimo bei taikymo, o tai yra administracinio teismo funkcija. Kadangi
šiuo atveju keltas ginčas dėl žalos atlyginimo buvo susijęs su viešojo administravimo
sritimi ir administracinių bylų teisena, todėl jis turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme, kuris sprendžia viešojo administravimo srityje kylančius ginčus bei taiko
savo praktikoje administracinių bylų teiseną reglamentuojančias normas. Konstatuota,
kad prokuratūros veiksmai, iš kurių aptariamos bylos atveju kildinta žala, nebuvo susiję
su baudžiamuoju ar civiliniu procesu, ir tai nebuvo tie veiksmai, kurių administraciniam teismui neleidžia tirti Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis
(Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 22 d. nutartis byloje Nr. T-69-10).
Šiame kontekste pažymėtina, jog teisėsaugos institucijos pagal savo vykdomų funkcijų pobūdį gali veikti tiek kaip viešojo administravimo, tiek kaip ikiteisminio tyrimo
subjektas. Pavyzdžiui, Specialioji teisėjų kolegija 2011 m. vasario 3 d. nutartyje sprendė
ginčo, kilusio dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymo, kuriuo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo skundą, teismingumo klausimą. Pareiškėjas nurodė, kad jis pranešė atsakovui
apie tai, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja E. P. pažeidžia teisės aktų reikalavimus, nes draudžia proceso šaliai daryti garso įrašą bei neleidžia susipažinti su teismo
padarytu garso įrašu. Atsakovas ginčijamu raštu atsakė, kad pareiškėjas nepateikė jokių
objektyvių faktinių duomenų, jog teisėjos veikloje yra korupcinio pobūdžio veikos požymių, ir kad jo skundas, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsniu
bei Teismų įstatymo 83 ir 84 straipsniais, perduotas tirti Klaipėdos miesto apylinkės
teismo pirmininkei. Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo
priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad kreipdamasis į atsakovą, pareiškėjas
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iš esmės prašė pradėti ikiteisminį tyrimą, todėl, jo manymu, atsakovas pareiškėjo skundą
išnagrinėjo ne vykdydamas viešojo administravimo funkcijas, o veikdamas kaip ikiteisminio tyrimo įstaiga, nors dėl pareiškėjo skundo nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį
tyrimą nebuvo priimtas. Specialioji teisėjų kolegija šiuo klausimu pastebėjo, kad, kaip
buvo matyti iš pareiškėjo teismui paduoto skundo ir jo priedų, pareiškėjo kreipimąsi atsakovas nagrinėjo pagal viešojo administravimo taisykles ir ginčijamą sprendimą surašė
kaip viešojo administravimo subjekto atsakymą. Dėl šių aplinkybių laikyta, kad ginčas
aptariamu atveju buvo siejamas su viešuoju administravimu, o ne baudžiamuoju procesu. Todėl šią bylą nuspręsta nagrinėti administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų
kolegijos 2011 m. vasario 3 d. nutartis byloje Nr. T-8-11).
12.3.3.3. Iš teismų praktikos matyti, kad administraciniuose teismuose nagrinėjami ir ginčai, kilę tarp suinteresuotų asmenų ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, dėl paramos skyrimo, nepaisant to, kad
dėl paramos skyrimo yra sudaromos sutartys. Kaip teisėjų kolegija pažymėjo administracinėje byloje Nr. A248-687/2006, finansavimo sutarčių pagrindu sudaromos paramos
sutartys yra specifinio pobūdžio, turi atitikti pastarojoje sutartyje įtvirtintas nuostatas,
todėl joms negali būti besąlygiškai taikomos teisės normos, reglamentuojančios civilinių
sutarčių sudarymą, vykdymą ir nutraukimą (2006 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-687/2006, Administracinių teismų praktika Nr. 9). Pasisakydama
dėl šio pobūdžio ginčų teismingumo, LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr.
A143-634/2010 yra pažymėjusi, kad Europos Sąjungos paramos administravimas yra paramos žemės ūkiui administravimo dalis, o atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra
yra specialus šį administravimą vykdantis viešojo administravimo subjektas. Nacionalinės mokėjimo agentūros teisės vykdyti atitinkamos paramos suteikimo bei naudojimo
sąlygų laikymosi kontrolę bei, nustačius lėšų naudojimo pažeidimus, sustabdyti ir / ar
anuliuoti paramos gavėjo teisę naudotis suteikta parama bei inicijuoti suteiktos paramos
išieškojimą yra jo (atsakovo) kompetencijos dalis, kuri numatyta Nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro (bylai aktualiu) 2007 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-231, 9.2–9.4 punktuose. Todėl šių teisių perkėlimas į atitinkamas paramos
sutartis nekeičia administracinės nagrinėjamų teisinių santykių esmės, t. y. šie teisiniai
santykiai pagal jų esmę negali būti laikomi civiliniais teisiniais santykiais. Atsižvelgusi į
šiuos argumentus, teisėjų kolegija pripažino atitinkamus apelianto argumentus dėl šios
bylos teismingumo bendrosios kompetencijos teismui nepagrįstais (2010 m. gegužės 4
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-634/2010).
12.3.3.4. Kalbant apie administracinių teismų kompetenciją, atkreiptinas dėmesys,
kad vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 302, 226, 232, 2321, 239,
2393, 241, 2411, 2461, 2462, 2467, 249, 259, 260, 261, 262, 282, 313 straipsnių ir dvidešimt
trečiojo skirsnio pakeitimo, kodekso papildymo 2571, 2601, 2602 straipsniais, dvidešimt
trečiuoju1 ir dvidešimt trečiuoju2 skirsniais įstatymu (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymas
Nr. XI-1142; toliau – ir Pakeitimo įstatymas), Teismų įstatymo 12, 15, 23 ir 31 straipsnių
pakeitimo įstatymu (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymas Nr. XI-1145), Administracinių
bylų teisenos įstatymo 15, 16, 18, 20, 46, 137 straipsnių pakeitimo, aštuonioliktojo skirsnio ir 128, 144 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu (2010 m. lapkričio
18 d. įstatymas Nr. XI-1143; toliau – ir ABTĮ pakeitimo įstatymas), 2011 m. sausio 1 d.
įsigaliojo nauja tvarka, pagal kurią įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų
bylas institucijų nutarimai šiose bylose yra skundžiami ne administraciniams, o bendro610
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sios kompetencijos teismams. Be to, minėtuose įstatymuose taip pat yra numatytos jų
įgyvendinimo nuostatos, pagal kurias iki 2011 m. sausio 1 d. pradėtų ir nebaigtų administracinių teisės pažeidimų bylų teisena toliau vyksta iki 2011 m. sausio 1 d. galiojusia
tvarka, skundus dėl įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas institucijų
nutarimų nagrinėjant administraciniuose teismuose (Pakeitimo įstatymo 25 str.; Teismų
įstatymo 12, 15, 23 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo (2010 m. lapkričio 18 d. įstatymas
Nr. XI-1145) 5 str.; ABTĮ pakeitimo įstatymo 10 str.). Todėl kai administracinio teisės
pažeidimo byla pradėta iki 2011 m. sausio 1 d., teisena vyksta pagal iki 2011 m. sausio 1
d. galiojusią tvarką ir skundas dėl joje priimto nutarimo nagrinėjamas administraciniame teisme. Bylos rūšinio teismingumo nekeičia ir ta aplinkybė, jog naujas administracinio teisės pažeidimo protokolas surašomas po 2011 m. sausio 1 d., nes tokiu protokolu
siekiama ištaisyti procesinius trūkumus jau pradėtoje administracinio teisės pažeidimo
byloje, o ne pradėti naują bylą (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d.
nutartis byloje Nr. T-30-11).
Tais atvejais, kai ginčas yra susijęs tiek su civiliniais, tiek su administraciniais teisiniais santykiais, specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kurie teisinių santykių aspektai
dominuoja. 2011 m. lapkričio 11 d. nutartyje teisėjų kolegija sprendė, kurios kompetencijos teisme nagrinėtinas pareiškėjo reikalavimas nustatyti norimo įsigyti valstybinės
žemės sklypo vertę. Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nors valstybinės žemės sklypo pardavimas yra civilinis sandoris, tačiau prieš sudarant tokį sandorį,
yra atliekamos specialių teisės aktų reglamentuotos viešojo administravimo procedūros,
kurių metu įgalioti viešojo administravimo subjektai suformuoja atitinkamus sklypus,
nustato, ar egzistuoja teisės aktuose numatytos sąlygos sklypų pardavimui, parengia
reikiamus dokumentus ir atlieka kitus būtinus veiksmus. Nagrinėtu atveju pareiškėjo
paduotas skundas iš esmės buvo susijęs su viešojo administravimo procedūrų vykdymu. Pareiškėjas manė, kad atsakovas, kaip atsakingas viešojo administravimo subjektas,
netinkamai atliko savo funkcijas, t. y. neįvertino pareiškėjo pateiktų argumentų dėl nustatant sklypo vertę padarytų pažeidimų ir nepatikrino turto vertintojo darbo kokybės,
todėl jis, pareiškėjo teigimu, turėjo užtikrinti naują sklypo vertės nustatymą. Taigi, Specialiosios teisėjų kolegijos teigimu, aptariamame ginče dominavo administraciniai teisiniai aspektai, todėl jis turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Specialiosios
teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis byloje Nr. T-78-11).
13. Kitas administracinių teismų kompetencijos ribojimas iš esmės yra siejamas
su valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų veikla bei joms pavestų valstybės funkcijų vykdymu. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento,
Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos),
Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų veiklos, kitų teismų teisėjų, taip pat prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir
antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip
pat su sprendimų vykdymu, ir Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų). Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, vertindamas šios nuostatos atitiktį tam tikroms Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms, 2010 m. gegužės 13 d. nutarime
konstatavo, kad administraciniame teisme sprendžiamo administracinio ginčo dalykas
negali būti tokia veikla, kuria įgyvendinama valstybės valdžia. Ši veikla negali būti tapatinama su tokia veikla, kurią apima Administracinių bylų teisenos įstatyme varto611
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jama sąvoka „viešasis administravimas“. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Seimo,
Respublikos Prezidento, Vyriausybės, Teismo konstitucinio statuso ypatumai, susiję su
valstybės valdžios vykdymu ir valstybės valdžių padalijimu, inter alia suponuoja tai,
kad šios institucijos negali perimti viena kitos konstitucinių įgaliojimų, taigi ir teismai,
į kuriuos suinteresuoti asmenys kreipiasi su prašymais išnagrinėti Seimo, Respublikos
Prezidento ar Vyriausybės aktus arba kitaip pasireiškiančią šių institucijų veiklą, negali
perimti Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės konstitucinių įgaliojimų, t. y. už
šias valdžios institucijas priimti atitinkamų sprendimų arba įpareigoti minėtų valdžios
institucijų išleisti aktus, susijusius su valstybės valdžios vykdymu. Vis dėlto nutarime
atkreiptas dėmesys, kad ir valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų veikloje, be joms
pavestų valstybės funkcijų vykdymo, esama ir kitokios veiklos, inter alia susijusios su
vidinio administravimo funkcijų vykdymu. Dėl Respublikos Prezidento ar Vyriausybės
veiklos gali atsirasti ir asmens teisių ar laisvių pažeidimas, inter alia žala.
Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens skundo
priėmimo klausimą dėl ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje numatytų subjektų veiksmų ar neveikimo, kiekvienu atveju vertina šių subjektų veiklos (neveikimo) pobūdį ir pareikštų
reikalavimų turinį. Šiuo aspektu Konstitucinis Teismas 2010 m. gegužės 13 d. nutarime
pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio „Bylos, priskirtos
administracinių teismų kompetencijai“ 1 dalyje inter alia nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio 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 (1 punktas (2000
m. rugsėjo 19 d. redakcija), žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis) (3 punktas (2007 m.
birželio 7 d. redakcija), tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir
įstaigų vadovus) (5 punktas (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija). Šios nuostatos suponuoja,
kad administraciniai teismai gali nagrinėti inter alia bylas dėl Respublikos Prezidento
ar Vyriausybės veiklos (neveikimo), kuria buvo (galėjo būti) pažeistos asmens teisės ar
laisvės, rezultato ar jo padarinio, inter alia žalos atlyginimo. Konstatuota, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies (2007 m. gruodžio 18 d. redakcija)
nuostata „Administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento <...>, Vyriausybės (kaip kolegialios institucijos) <...> veiklos <...>“ neužkerta kelio
asmeniui, manančiam, kad jo teisės ar laisvės yra pažeistos dėl Respublikos Prezidento
ar Vyriausybės veiklos, įgyvendinti Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės
kreiptis į teismą. Konstitucinis Teismas, įvertinęs ABTĮ 15 ir 16 straipsniuose įtvirtintą
teisinį reguliavimą, konstatavo, kad bylas dėl Respublikos Prezidento ar Vyriausybės
veiklos (neveikimo), kuria buvo (galėjo būti) pažeistos asmens teisės ar laisvės, rezultato
ar jo padarinio, inter alia žalos atlyginimo administraciniai teismai nagrinėti gali. Kaip
pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija 2007 m. gruodžio 6 d. nutartyje, ABTĮ 16 straipsnio
2 dalis, kiek ji susijusi su Konstitucinio Teismo kompetencijai priklausančių klausimų
sprendimu, tik atriboja Konstitucinio Teismo ir administracinio teismo kompetenciją,
bet neapriboja asmens, manančio, kad atitinkamas teisės aktas tiesiogiai pažeidžia jo
teises ir (arba) įstatymų saugomus interesus, teisės įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į
administracinį teismą su atitinkamu skundu (prašymu). Ta aplinkybė, kad Respublikos
Prezidento akto (dekreto) atitikimo Konstitucijai ir (arba) įstatymams tikrinimas yra
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pavestas Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui, negali užkirsti kelio asmeniui,
kuris mano, jog Respublikos Prezidento aktas (dekretas) tiesiogiai pažeidžia jo teises ar
įstatymų saugomus interesus, kreiptis į teismą. Kadangi privatus asmuo tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą šiuo metu negali, jam turi būti užtikrinama teisė kreiptis į bendrosios kompetencijos arba specializuotą (administracinį) teismą (Specialiosios teisėjų
kolegijos 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis).
13.1. Administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad ginčai kilę dėl Respublikos Prezidento dalyvavimo įstatymų leidybos procese negali būti administraciniame
teisme sprendžiamo administracinio ginčo dalykas. Administracinėje byloje Nr. AS146482/2011 Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacija prašė įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidentę pateikti atsakymą į jos kreipimąsi, kuriame prašė
Lietuvos Respublikos Prezidentės nurodyti argumentus, kuriais remdamasi ji pasirašė
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo pakeitimų ir papildymų įstatymą. Teisėjų
kolegija nusprendė, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos Prezidentės veiksmai
sudaro įstatymų leidybos proceso dalį. Minėtais veiksmais Lietuvos Respublikos Prezidentė įgyvendino Konstitucijos 84 straipsnio 24 punkte ir 71 straipsnio 1 dalyje Respublikos Prezidentui suteiktus įgaliojimus pasirašyti ir oficialiai paskelbti Seimo priimtus
įstatymus. Todėl motyvai ir argumentai, kuriais remdamasi valstybės vadovė priėmė
sprendimą pasirašyti Įstatymą taip pat laikytini neatsiejama įstatymų leidybos proceso
dalimi. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog pareiškėjo Priekrantės verslinės
ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos skundo reikalavimas įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidentę atsakyti į asociacijos kreipimąsi, t. y. iš esmės įpareigoti valstybės
vadovą pasiaiškinti dėl jo vykdomos veiklos, susijusios su Respublikos Prezidento dalyvavimu teisėkūros procese, negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (ABTĮ
16 str. 2 d.) (2011 m. rugsėjo 30 d nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-482/2011).
13.2.Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, administraciniame
teisme sprendžiamo administracinio ginčo dalykas negali būti su Seimo vykdoma parlamentine kontrole susijusi veikla. Administracinėje byloje Nr. AS442-198/2008 pareiškėjas prašė teismo panaikinti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
2007 gruodžio 12 d. sprendimą. Pareiškėjas nesutiko su Teisės ir teisėtvarkos komiteto
atsakymu, kuriame nurodoma, jog komitetas nėra subjektas, priimantis sprendimus dėl
prokurorų veiksmų. Teisėjų kolegija, vertindama šio reikalavimo priimtinumą, pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis administracinių
teismų kompetencijai nepriskiria tirti Lietuvos Respublikos Seimo veiklos, o būtent su
Seimo veikla, teisėjų kolegijos vertinimu, buvo susijęs pareiškėjo administraciniam teismui paduoto skundo išnagrinėjimas. Seimas, įgyvendindamas savo konstitucinius įgaliojimus, vykdo demokratinės teisinės valstybės parlamento funkcijas: leidžia įstatymus
(įstatymų leidybos funkcija), vykdo vykdomosios valdžios ir kitų valstybės institucijų
(išskyrus teismus) parlamentinę kontrolę (kontrolės funkcija), steigia valstybės institucijas, skiria ir atleidžia jų vadovus bei kitus valstybės pareigūnus (steigiamoji funkcija)
ir kt. Įstatymų projektams nagrinėti bei kitiems klausimams, Konstitucijos priskirtiems
Seimo kompetencijai, rengti iš savo narių sudaro komitetus, tarp jų ir Teisės ir teisėtvarkos komitetą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas kėlė ginčą būtent dėl Lietuvos Respublikos Seimo veiklos, nurodydamas, jog ginčijamu sprendimu nepagrįstai atsisakoma,
įgyvendinant parlamentinę kontrolę, atlikti tyrimą, kad būtų peržiūrėta jo baudžiamoji
byla. Todėl, nagrinėjant pareiškėjo skundą, administracinis teismas neišvengiamai turė613
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tų vertinti Lietuvos Respublikos Seimo veiklą (2008 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-198/2008).
13.3. Kita vertus, administraciniai teismai priima nagrinėti suinteresuotų asmenų
skundus dėl valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų veiklos, įgyvendinančios specialiais įstatymais suteiktas administracinio pobūdžio funkcijas. Administracinėje byloje Nr.
AS442-21/2012 Vyriausiasis administracinis teismas sprendė, ar administracinių teismų
kompetencijai priskirtina vertinti Seimo Pirmininko potvarkio, kuriuo panaikintas konkrečiam asmeniui išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, teisėtumą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies nuostata turi būti suprantama kaip neleidžianti teismui įsiterpti į Seimo vykdomas
įstatymų leidybos bei kitas valstybės valdžios Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalies prasme
funkcijas, o taip pat į Seimo narių, kaip Tautos atstovų, vykdomas funkcijas. Tuo tarpu
skundžiamu Seimo Pirmininko potvarkiu nebuvo įgyvendinamos Seimo ar Seimo nario,
kaip Tautos atstovo, funkcijos. Šiuo potvarkiu tik buvo realizuojami Seimo Pirmininko
pagal specialų Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą suteikti administracinio pobūdžio
įgaliojimai, susiję su atitinkamo leidimo konkrečiam asmeniui išdavimu ar panaikinimu. Vertinti tokio pobūdžio Seimo Pirmininko akto teisėtumą administraciniam teismui
Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis nedraudžia. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje taip pat numatyta, kad sprendimą dėl
leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo suinteresuotas asmuo
turi teisę apskųsti teismui. Išlygų tiems atvejams, kai sprendimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo priima Seimo Pirmininkas, įstatymas nenumato. Vadinasi, Seimo Pirmininko potvarkio dėl pareiškėjo leidimo dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija panaikinimo teisėtumas teisme gali būti vertinamas (2012 m. sausio
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-21/2012).
13.4. Pagal administracinių teismų praktiką, tai, kad suinteresuoti asmenys kreipiasi
į teismą dėl žalos, susijusios su įstatymų leidėjo nustatytu teisiniu reguliavimu, nereiškia, jog tokio pobūdžio ginčai administraciniuose teismuose nenagrinėtini. Remiantis
Vyriausiojo administracinio teismo praktika, valstybės atsakomybė už žalą suinteresuotiems asmenims, padarytą nustatytu (delsimu nustatyti) atitinkamu teisiniu reguliavimu, negali būti pašalinama, remiantis tuo, kad žala siejama su įstatymų leidybos procesu. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A248-58/2008 pareiškėjas savo reikalavimą
priteisti iš valstybės 100 000 Lt neturtinei žalai atlyginti siejo su Lietuvos Respublikos
Seimo 1998 m. liepos 16 d. priimtu Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl SSRS valstybės
saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos“. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka buvo kreiptasi į
Specialią teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir
administracinio teismo spręsti, kadangi atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatą, jog administraciniams teismams nepriskiriama
tirti Seimo veiklos, kilo abejonė, ar ši byla nagrinėtina administraciniame teisme. Šiuo
aspektu Specialioji teisėjų kolegija 2007 m. gruodžio 13 d. nutartimi K. D. prieš Lietuvos
valstybę, atstovaujamą Vyriausybės, konstatavo, kad tokio pobūdžio bylos priskirtinos
spręsti administraciniams teismams, kadangi jose kylantys ginčai yra susiję su valdžios
institucijų viešosios teisės reglamentuojama veikla ir patenka į Civilinio kodekso 6.271
straipsnio reglamentavimo sritį (2008 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-58/2008). Šios praktikos laikomasi ir vėlesnėse bylose (žr., pvz., administracinę
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bylą Nr. A858-1452/2010, kurioje teisėjų kolegija sprendė žalos, susijusios su atitinkamų
nacionalinės teisės aktų nepriėmimu, atlyginimo klausimą (2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 377−405 p.).
13.5. Formuodamas praktiką dėl administracinių teismų kompetencijos ribojimo,
susijusio su teismų veikla bei teisėjų procesiniais veiksmais dėl teisingumo vykdymo,
Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą konstatavo, kad kai suinteresuotas asmuo savo reikalavimus sieja su teismų procesine veikla, tokio pobūdžio
reikalavimai administraciniuose teismuose nenagrinėjami.
13.5.1. Pagal ABTĮ 16 straipsnio 2 dalį, administraciniams teismams nepriskirtina
nagrinėti bylų dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, kaip teisminės institucijos, garantuojančios konstitucinį teisėtumą, veiklos. Minėtą ABTĮ nuostatą Vyriausiasis
administracinis teismas taikė administracinėje byloje Nr. AS502-363/2009. Šioje byloje
pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas pripažinti, kad Lietuvos Respublika, veikdama per Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, pažeidė tam tikras
Europos Sąjungos teisės nuostatas, taip pat prašė įpareigoti Konstitucinį Teismą atlikti tam tikrus veiksmus. Teismui pateiktame skunde pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas, neatlikdamas savo tiesioginės pareigos taikyti Europos Sąjungos teisę ir aiškinti jos šviesoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, priėmė
nutarimą byloje Nr. 28/08. Išanalizavęs pareiškėjo teiginius, Vyriausiasis administracinis
teismas nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė nagrinėti pateiktą prašymą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas nekelia reikalavimo dėl žalos
atlyginimo, o tiek pareiškėjo prašyme nurodytas faktinis ir teisinis pagrindas, tiek pareikšti reikalavimai buvo vienareikšmiškai susiję su Lietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo veikla (konstitucinio teisingumo vykdymu), nagrinėjant konstitucinės justicijos
bylą Nr. 28/08, t. y. su jo veikla tikrinant, ar atitinkamos Lietuvos Respublikos atominės
elektrinės įstatymo nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pareiškėjas manė, kad minėtoje byloje Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pažeidė
Europos Sąjungos teisės normas, nepagrįstai ir neteisėtai jų netaikė ir dėl šios priežasties
buvo pažeistos tam tikros jo teisės. Taigi akivaizdu, kad inicijuojamas ginčas tiesiogiai
buvo susijęs su Konstitucinio Teismo veikla, vykdant konstitucinį teisingumą (2009 m.
liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-363/2009).
13.5.2. Administracinių teismų praktikoje ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis aiškinimas ne
kartą pateiktas bylose dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinės veiklos. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS822-499/2010 pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas, be
kita ko, ištirti, ar Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas kasacinio skundo priėmimo klausimą, nepažeidė Europos Sąjungos teisės. Taigi pareiškėjas iš esmės siekė, kad
administraciniame teisme būtų ištirta ir įvertinta bendrosios kompetencijos teismo –
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo – procesinė veikla. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundą
atsisakyta priimti pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą (2009 m. lapkričio 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-700/2009).
13.5.3. ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjo vartojama nuostata dėl „kitų
teismų“ procesinės veiklos administracinių teismų praktikoje aiškinama, kaip apimanti
tiek bendrosios kompetencijos, tiek administracinių teismų veiklą. Tokiu būdu administraciniai teismai nevykdo apygardų teismų veiklos, susijusios su teisingumo vykdymu,
kontrolės. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS63-552/2008 pareiškėjas inicijavo
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ginčą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. liepos 8 d. nutarties dėl civilinių bylų
sujungimo civilinėje byloje Nr. 2‑79-538/08 panaikinimo ir Klaipėdos apygardos teismo
2008 m. liepos 14 d. nutarties dėl atsisakymo priimti ieškinį civilinėje byloje Nr. 2‑871538/08 panaikinimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjo reikalavimus, konstatavo,
kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti nagrinėti minėtus reikalavimus. Teisėjų kolegija savo sprendimą grindė ABTĮ 16 straipsnio 2 dalimi. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjas turėjo galimybę realizuoti savo teisę
kreiptis į teismą CPK nustatyta tvarka (2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS63-552/2008). Kaip minėta, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti ir administracinių teismų veiklos. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr.
AS143-318/2010 Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą atsisakė
priimti pagrįstai, nes pareiškėjas iš esmės skundė Kauno apygardos administracinio
teismo vilkinimą nagrinėti administracines bylas pagal jo paduotus skundus, t. y. ABTĮ
numatytų procesinių veiksmų neatlikimą. Tačiau pagal ABTĮ 16 straipsnio, nustatančio
bylų, kurios nenagrinėtinos administracinių teismų, rūšis, 2 dalį, administracinių teismų
kompetencijai nepriskiriama tirti kitų teismų teisėjų procesinių veiksmų, susijusių su
teisingumo vykdymu, t. y. nepriskiriama tirti teismo procesinės veiklos (2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-318/2010).
Šiame kontekste taip pat paminėtina, kad remiantis Vyriausiojo administracinio
teismo praktika, administraciniuose teismuose nenagrinėtini prašymai, kuriais prašoma
kreiptis į Nuolatinę teisėjų veiklos vertinimo komisiją prie Teisėjų tarybos dėl tam tikrų
teisėjų veiklos įvertinimo, priimant bylose atitinkamus procesinius sprendimus, jei iš
bylos medžiagos matyti, kad keliamas ginčas yra dėl teisėjų procesinių veiksmų vertinimo (pvz., 2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-112/2009)
Kita vertus, ABTĮ 16 straipsnyje numatyta išimtis dėl teisėjų procesinės veiklos nepaneigia asmens teisės gauti žalos atlyginimą dėl administracinių teismų veiklos, jei
būtų nustatytos visos civilinės žalos atlyginimo sąlygos. Administracinėje byloje Nr.
AS444-199/2008 pareiškėjas atskiruoju skundu ginčijo pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti jo skundą Lietuvos valstybei dėl žalos, padarytos
Vyriausiojo administracinio teismo veiksmais, atlyginimo. Pareiškėjas, kreipdamasis į
teismą nurodė, kad žala atsirado dėl Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 22 d. priimtos nutarties administracinėje byloje Nr. N525-1992/2007, kuria Vyriausiasis administracinis teismas patenkino apelianto SĮ „Susisiekimo paslaugos“ skundą
ir paliko galioti pareiškėjui įmonės paskirtą 15 Lt baudą. Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, spręsdama minėto reikalavimo priimtinumo klausimą, be kita
ko, rėmėsi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas byloje C-224/01 Köbler yra konstatavęs, jog
valstybės narės privalo atlyginti žalą ir tais atvejais, kai Bendrijos teisė pažeidžiama galutinės instancijos teismo veiksmais netinkamai taikant Bendrijos teisę. Valstybės narės
turi nuspręsti, kokie teismai yra kompetentingi nagrinėti tokias žalos atlyginimo bylas.
Be to, Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime yra pažymėjęs, kad reglamentuojant žalos atlyginimo klausimus, kai žalą padaro valstybės pareigūnai, valstybei
nesuteikta diskrecija nustatyti išsamų baigtinį sąrašą atvejų, kuriais ta žala turi būti atlyginama, nes tai prieštarauja konstituciniam principui, pagal kurį padaryta žala turi būti
atlyginta. Taigi teisėjų kolegija konstatavo, kad asmens teisė reikalauti žalos, padarytos
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teismo veiksmais, atlyginimo tiesiogiai išplaukia iš Konstitucijos nuostatų, o kai ta žala
padaryta netinkamai taikant Bendrijos teisę – ir iš Europos Bendrijos teisės nuostatų.
Šioje byloje Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, be kita ko, pasisakė ir
dėl bylų dėl žalos, padarytos administracinio teismo veiksmais atlyginimo, teismingumo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nustatant, kurie teismai Lietuvoje kompetentingi
nagrinėti bylas dėl žalos, padarytos administracinių teismų veiksmais, atlyginimo, atsižvelgta į tai, jog administraciniai teismai nagrinėja ginčus dėl teisės viešojo ir vidaus
administravimo srityse (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.). Reikalavimas atlyginti administracinio teismo veiksmais padarytą žalą taip pat netiesiogiai būtų
siejamas su viešojo administravimo subjektų veiklos vertinimu, nes nustatant, ar administracinis teismas atliko neteisėtus veiksmus nagrinėdamas bylą, bus būtina nustatyti,
ar jis tinkamai įvertino ir kvalifikavo viešojo administravimo subjekto veiksmus. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, kad reikalavimas atlyginti žalą,
padarytą administracinio teismo veiksmais, turi būti nagrinėjamas administraciniuose
teismuose ir yra priskiriamas administracinių teismų kompetencijai (2008 m. balandžio
24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444-199/2008).
Analogiškos praktikos laikytasi ir administracinėje byloje Nr. A858-940/2010. Šioje
byloje pareiškėjas teigė, jog patyrė neturtinę žalą dėl to, jog administraciniuose teismuose buvo pažeista jo teisė į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką, įtvirtinta EŽTK 6 straipsnio 1 dalyje. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad toks
reikalavimas negali būti ginčo dalyku apygardos administraciniame teisme, kadangi
administraciniams teismams nepriskirta tirti Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, ir šioje dalyje teismas administracinę bylą nutraukė. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tokia
pirmosios instancijos teismo išvada nesutiko. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs
ginčo pobūdį ir faktines bylos aplinkybes, konstatavo, kad šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl teismo ar atskirų teisėjų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo
vykdymu, o keliamas neturtinės žalos atlyginimo klausimas. Teisėjų kolegijos vertinimu,
pareiškėjas skunde ir bylos nagrinėjimo metu neginčijo tam tikrų procesinių veiksmų,
o kaip neteisėtus valstybės institucijų veiksmus nurodė „objektyvią tikrovę“ ir teigė,
kad dėl proceso trukmės Vyriausiame administraciniame teisme buvo pažeista EŽTK 6
straipsnio 1 dalis. Teisėjų kolegija atsižvelgė į tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas savo praktikoje yra pabrėžęs žalos atlyginimo instituto svarbą, pažymėjęs, kad
būtinumas atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą yra konstitucinis principas, kad iš Konstitucijos neišplaukia, jog įstatymais galima nustatyti kokias nors išimtis,
pagal kurias asmeniui padaryta turtinė ir (arba) neturtinė žala neatlyginama, pavyzdžiui, dėl to, kad ją neteisėtais veiksmais padarė pačios valstybės institucijos, pareigūnai
(2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas byloje Nr. 23/4). Be to, teisėjų kolegija pažymėjo,
kad EŽTK 13 straipsnis įtvirtina imperatyvą užtikrinti veiksmingas teisinės gynybos
priemones valstybės viduje ir tuo atveju, kai buvo pažeista EŽTK 6 straipsnio 1 dalyje
įtvirtinta teisė į bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką. Be to, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2004 m. gegužės 12 d. rekomendaciją Nr. Rec(2004)6 „Dėl vidaus gynybos priemonių tobulinimo“, kurioje Europos
Tarybos valstybėms narėms rekomenduojama inter alia EŽTK pažeidimo atveju užtikrinti veiksmingas teisines vidaus gynybos priemones, įskaitant sprendimų dėl esmės ir
tinkamo žalos dėl nustatyto pažeidimo atlyginimo priėmimą (1 p.), taip pat į 2010 m.
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vasario 24 d. rekomendaciją Nr. CM/Rec(2010)3 „Dėl veiksmingų priemonių pernelyg
ilgo proceso atveju“, kurioje, be kita ko, valstybės narės raginamos imtis visų įmanomų priemonių ir garantuoti, kad valstybės institucijos veiksmingai nagrinės skundus
dėl teisės į teismą per įmanomai trumpiausią laiką pažeidimo (5 p.), įskaitant paties
pažeidimo fakto konstatavimą ir, be kita ko, žalos, padarytos šios teisės pažeidimu, atlyginimą (7 p.). Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pirmiau nurodytą teisinę aplinką ir faktines
bylos aplinkybes, darė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundą šioje dalyje bylą
atsisakė nagrinėti ir ją nutraukė nepagrįstai. Šiuo atveju, teisėjų kolegijos vertinimu,
pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir
EŽTK įtvirtintus imperatyvus, privalėjo įvertinti, ar buvo pagrindas pareiškėjui priteisti
neturtinės žalos atlyginimą, t. y. privalėjo nustatyti, ar bylos faktinės aplinkybės leidžia
padaryti išvadą, kad yra visos civilinės žalos atlyginimo sąlygos (2010 m. birželio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A858-940/2010).
13.5.4. ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad administracinių teismų
kompetencijai nepriskiriama tirti prokurorų bei ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą savo praktikoje konstatavo, kad nutarimo, kuriuo atsisakyta kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, teisėtumas ir pagrįstumas administraciniuose
teismuose nevertinamas. Administracinėje byloje Nr. AS525-231/2010 teisėjų kolegija pažymėjo, kad prokuroras, spręsdamas dėl viešojo intereso gynimo (Lietuvos Respublikos
prokuratūros įstatymo 2 str. 2 d. 7 p.), vykdo vieną iš savo funkcijų – padeda užtikrinti
teisėtumą (Prokuratūros įstatymo 2 str. 1 d.) – atlikdamas atitinkamus procesinius veiksmus, numatytus Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje. Todėl remiantis ABTĮ 16
straipsnio 2 dalimi, pareiškėjų reikalavimas panaikinti nutarimą, kuriuo atsisakyta ginti
viešąjį interesą, nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai (taip pat žr. 2010
m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-128/2010; 2010 m. gegužės 7 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-257/2010; 2009 m. rugsėjo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-542/2009; 2009 m. gegužės 15 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS63-250/2009).
Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad administraciniai teismai nenagrinėja šių prokurorų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu: apribojimo susipažinti nukentėjusiajam su tyrimo bylos
medžiaga (2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-169/2012;
taip pat žr. 2012 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-23/2012), prašymo įpareigoti Generalinį prokurorą kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo civilinėje
byloje (2009 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-184/2009),
nutarimo atsisakyti atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą (2009 m. kovo 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS438-143/2009), reikalavimų įpareigoti nuo ikiteisminio tyrimo nušalinti apylinkės prokuratūrą bei policijos komisariatą bei įpareigoti Generalinę
prokuratūrą pavesti atlikti ikiteisminį tyrimą kitos vietovės prokurorui ir ikiteisminio
tyrimo įstaigai (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-80/2012)
ir pan.
Kita vertus, pabrėžtina, kad Prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 8 punkte
numatyta, jog prokuratūra pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus. Todėl suinteresuotų asmenų skundo reikalavimai, susiję su prokuratūros, kaip viešojo administravimo subjekto, funkcijomis, gali būti nagrinėjami adminis618
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traciniuose teismuose (pvz., 2012 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-374/2012).
13.5.5. Kalbant apie administracinių teismų kompetencijos ribojimą, susijusį su ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmais, pažymėtina, kad administraciniuose teismuose
nespręstini klausimai, susiję su šių institucijų veiksmais vykdant ikiteisminį tyrimą, atsisakant jį atlikti ar vilkinant jį (ABTĮ 16 str. 2 d.). Bene dažniausiai administraciniams
teismams skundžiami policijos sprendimai nepradėti atitinkamo ikiteisminio tyrimo.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS525-362/2008 pareiškėjas skundė Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato sprendimą, kuriuo atsisakyta patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad policija, remiantis BPK 165
straipsnio 1 dalimi, yra ikiteisminio tyrimo įstaiga, į kurios kompetenciją įeina spręsti
klausimus dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir atsisakymo jį pradėti. Sprendžiant ikiteisminio tyrimo pradėjimo ar nepradėjimo klausimus policija veikia kaip ikiteisminio tyrimo įstaiga, o ne kaip viešojo administravimo subjektas. Todėl teisėjų kolegija
konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog skundai dėl
policijos pareigūnų veiksmų vykdant ikiteisminį tyrimą, atsisakant jį atlikti ar vilkinant
jį nepriskirtini administracinių teismų kompetencijai ir nurodė, kad ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas
prokurorui, o prokuroro nutarimas – ikiteisminio tyrimo teisėjui (2008 m. birželio 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-362/2008). Šios praktikos Vyriausiasis administracinis teismas laikosi ir kitose bylose. Administracinėje byloje Nr. AS442-520/2011
pareiškėjo administraciniam teismui paduoto skundo reikalavimai buvo susiję su ikiteisminio tyrimo pradėjimu dėl galimo Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šio
ikiteisminio tyrimo pradėjimo klausimas jau yra išspręstas Specialiųjų tyrimų tarnybos
ir prokuratūros nutarimais, o tolesnis jo svarstymas, pareiškėjui nesutinkant su atsisakymu pradėti ikiteisminį tyrimą, yra galimas tik Baudžiamojo proceso kodekso 168
straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka paduodant skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui, kas
pareiškėjui ir buvo išaiškinta tiek minėtuose nutarimuose, tiek skundžiamoje Vilniaus
apygardos administracinio teismo nutartyje. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad administraciniai teismai jokių klausimų, susijusių su ikiteisminiais tyrimais, nesprendžia (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d., 16 str. 2 d.), todėl pareiškėjo paduotas skundas
administraciniame teisme negali būti priimtas nagrinėti (2011 m. birželio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-520/2011).
Greta to, kas paminėta, administraciniai teismai nenagrinėja ir skundų, kuriais
siekiama ginčyti teisėsaugos institucijų sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą (2011
m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-306/2011), atsisakymą iškelti
administracinę ar baudžiamąją bylą (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-882/2011), teisėsaugos institucijos prašymą pateikti duomenis,
kurie susiję su ikiteisminiu tyrimu baudžiamojoje byloje (2011 m. sausio 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-10/2011) ir kt.
13.5.6. Be to, šiame kontekste pažymėtina, jog teisėsaugos institucijos pagal savo
vykdomų funkcijų pobūdį gali veikti tiek kaip viešojo administravimo, tiek kaip ikiteisminio tyrimo subjektas (2008 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS556-96/2008). Todėl administracinis teismas, svarstantis skundo priėmimo klausimą,
turėtų įvertinti, ar pareiškėjo reikalavimai nėra siejami su viešojo administravimo sri619
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timi. Nustačius šią aplinkybę, teisėsaugos institucijų veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo
patikra priskirtina administracinių teismų kompetencijai.ABTĮ 16 straipsnio 2 dalis numato, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti antstolių procesinių veiksmų, susijusių su sprendimų vykdymu, teisėtumo. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. AS62-323/2011 pareiškėjas teikė skundą, kuriuo reikalavo atlyginti žalą, kilusią
dėl galimai neteisėtų antstolės procesinių veiksmų vykdant teismo sprendimą. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl žalos atlyginimo, privalės vertinti antstolio veiksmų teisėtumą, o pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso 510
straipsnį skundai dėl antstolių procesinių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Remiantis ABTĮ 16 straipsnio 2 dalimi, konstatuota, kad ginčai dėl antstolių veiksmų teisėtumo bei ginčai dėl jų neteisėtais veiksmais
padarytos žalos atlyginimo yra nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose (2011
m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-323/2011).
13.5.7. Administracinių teismų kompetencijos ribojimas ABTĮ 16 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjo nustatytas ir dėl Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų).
Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalį, Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: pripažinti skundą pagrįstu
ar atmesti skundą arba nutraukti skundo tyrimą. Seimo kontrolieriaus tyrimo pabaigoje
priimtas sprendimas įforminamas pažyma. Administracinėje byloje Nr. AS438-556/2009
teisėjų kolegija išaiškino, kad minėtas administracinių teismų kompetencijos ribojimas
dėl Seimo kontrolieriaus sprendimų iš esmės siejamas su tokio sprendimo teisiniais padariniais. Išanalizavusi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalyje įtvirtintas Seimo kontrolieriaus teises, teisėjų kolegija nusprendė, kad Seimo
kontrolieriaus tyrimo galutiniai aktai yra tik rekomendacinio pobūdžio ir nei pareiškėjui, nei viešojo administravimo subjektui, kurio sprendimai, veiksmai ar neveikimas
buvo skundžiami Seimo kontrolieriui, tiesiogiai nesukuria nei teisių, nei pareigų, todėl jie nelaikytini nei individualiais, nei norminiais teisės aktais ir dėl to negali būti
skundžiami administraciniam teismui (2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS438-556/2009; taip pat žr. 2010 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS556-249/2010; 2006 m. lapkričio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
A15-1982/2006).
13.5.8. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, ABTĮ 16 straipsnio 2
dalis plečiamuoju metodu neaiškintina. Pavyzdžiui, Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija 2008 m. kovo 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-293/2008
konstatavo, kad Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos priimti sprendimai vienareikšmiškai negali būti vertinami kaip teisinių pasekmių nesukeliantys rekomendacinio pobūdžio aktai. Konstatuota, kad teismų praktika nagrinėjant
administracines bylas dėl Seimo kontrolierių tyrimo aktų šiuo atveju netaikytina (taip
pat žr. 2010 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-229/2010).
Teismų praktika nagrinėjant administracines bylas dėl Seimo kontrolierių tyrimo
aktų netaikytina ir vertinant Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų teisėtumą ir
pagrįstumą. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2008 m. gegužės 29 d.
nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-825/2008 yra pažymėjusi, kad skirtingai nei
Seimo kontrolierių atveju, kai Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2
dalis nurodo, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti Seimo kontrolieriaus sprendimų (rekomendacijų), dėl Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų
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apskundimo tokio aiškaus reglamentavimo nėra. Taigi remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika (2011 m. kovo 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A556-329/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.;
2010 m. lapkričio 8 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63-1360/2010, 2008 m.
gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-825/2008), Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimas (pažyma) įspėti dėl padaryto pažeidimo (Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo 24 str. 6 p.) yra nagrinėtinas administracinių teismų.
II.3. Suinteresuotumas pateikti skundą (prašymą)
(ABTĮ 5 str. 1 d., 5 str. 3 d. 3 p., 22 str. 1 d., 56 str. 1 d.)

14. Vienas iš reikalavimų, įgyvendinant teisę kreiptis į administracinį teismą, yra
suinteresuoto asmens kreipimasis dėl teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimo.
Suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą tik dėl to, kad būtų apginta jo (pareiškėjo) subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (2009 m. spalio 15 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A662-1157/2009). Reikalavimas dėl suinteresuotumo paduoti
skundą ar prašymą kildinamas iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio
1 dalyje įtvirtintos bendrosios nuostatos, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi
teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama
jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Be to, pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio
akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar
įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą
konstatavo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies bei
22 straipsnio 1 dalies nuostatas, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto
priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie
mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tokiu būdu įstatyme yra
įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą ir nustatyta, jog tokiam kreipimuisi
pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y.
pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą
(žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).
15. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad pagal bendrą principą, administracinis teismas skundo priėmimo stadijoje nevertina, ar asmens teisės iš tikrųjų yra
pažeistos, ir neturi teisės atsisakyti priimti skundą, konstatavęs, kad asmens teisės nėra
pažeistos. Skundo priėmimo stadijoje sprendžiami klausimai yra procesinio teisinio pobūdžio ir sprendžiama, ar teisę kreiptis į teismą asmuo realizuoja laikydamasis ABTĮ
nustatytos tvarkos (pvz., 2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858140/2012). Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog teisė
paduoti skundą ir teisė į skunde iškeltų reikalavimų patenkinimą yra dvi skirtingos
sąvokos. Skundo priėmimo ir bylos iškėlimo stadijoje nėra ir negali būti patikrinama, ar
asmuo, kuris kreipėsi teisminės gynybos, turi materialiąją teisę į skundą (prašymą), t. y.
negalima atsisakyti priimti skundo (prašymo) dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų – materialiosios reikalavimo teisės neturėjimo. Materialiojo teisinio pobūdžio aplinkybės, susijusios su pareiškėjo teise į reikalavimo patenkinimą, turi būti analizuojamos
bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikrei621
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pęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės arba tokia teisė
išnyko, ši aplinkybė yra reikšminga teismui priimant byloje atitinkamą procesinį sprendimą dėl bylos baigties (2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146321/2011). Konstatavus, jog asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu
(neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas,
kuriuo asmens skundas atmetamas (ABTĮ 88 str. 1 p.) (žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 28 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009).
16. Pagal nusistovėjusią Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kiti subjektai
nei tie, kuriems administracinis sprendimas skirtas, gali remtis tuo, jog jie yra suinteresuoti tokio sprendimo sukeliamomis teisinėmis pasekmėmis. Asmens teisės kreiptis
teisminės gynybos įgyvendinimas nesusijęs su sąlyga, jog galimai neteisėti valstybės valdžios institucijų priimti sprendimai turi būti tiesiogiai adresuoti asmeniui, kuris kreipiasi teisminės gynybos. Vien to, kad administracinis sprendimas savo forma, pobūdžiu ar
tekstu yra priimtas ne pagal asmens, kuris kreipėsi teisminės gynybos, prašymą, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog juo negali būti sukuriama specifinių ar naujų
pareigų kitiems asmenims, jog tokie aktai negali turėti kitokio poveikio kitų asmenų
teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Šias išvadas Vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo administracinėje byloje Nr. A442-548/2010.
Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad interesas kreiptis teisminės gynybos dėl
žalos atlyginimo ir gauti jį tokiu atveju gali kilti iš to, kad kompetentingos institucijos
priimtas aktas paprastai turi įtakos ne tik tiesioginiam šio akto adresatui, bet ir gali
paveikti kitų asmenų teises ir pareigas, įstatymų saugomus interesus. Taigi sprendžiant
žalos atlyginimo klausimą, nereikalaujama, kad aktas būtų tiesiogiai skirtas (adresuotas)
nukentėjusiam asmeniui. Administracinis aktas gali sukelti tam tikrų teisinių pasekmių
ir tretiesiems asmenims, kuriems aktas nėra skirtas (2010 m. lapkričio 2 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-548/2010).
17. Vis dėlto įstatymų leidėjas Administracinių bylų teisenos įstatyme numatė reikalavimo kreiptis dėl suinteresuoto asmens teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimo
išimtį. Administraciniuose teismuose įgyvendinama ne tik suinteresuotų asmenų, kurių
interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Teisminiu būdu gintini ir viešieji interesai.
Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta, kad
teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal prokuroro, administravimo subjektų,
valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar
ﬁzinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo. To paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymų nustatytais
atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar ﬁziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas
viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų
saugomi interesai. Plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus), apibendrinimą
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2009 m., 325 ‒ 362 p.).
18. Prie suinteresuotumo reikalavimo išimčių priskirtinos ir norminių administracinių aktų teisėtumo bylos abstrakčiosios normų kontrolės atvejais. Remiantis ABTĮ 110
straipsnio 1 dalimi, su pareiškimu į administracinį teismą prašant ištirti, ar norminis
administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi
teisę kreiptis Seimo nariai, Seimo kontrolieriai, vaiko teisių apsaugos kontrolierius, ly622
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gių galimybių kontrolierius, Valstybės kontrolės pareigūnai, bendrosios kompetencijos
ir specializuoti teismai, prokurorai ir profesinės savivaldos asociacijos, įsteigtos pagal
įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas. Minėti subjektai taip pat turi teisę kreiptis į administracinį teismą su prašymu ištirti konkrečios visuomeninės organizacijos, bendrijos,
politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos priimto bendro pobūdžio akto
teisėtumą. Be to, įstatymo 110 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad būtų ištirta, ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis)
atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, su pareiškimu į administracinį teismą
turi teisę kreiptis ir savivaldybių veiklos priežiūrą vykdantys Vyriausybės atstovai.
II.4. Aktai, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui
(ABTĮ 5 str., 17 str. 2 d., 22 str., 37 str. 2 d. 1 p.)

19. Viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio aktai, tačiau ne visų
jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinimas administraciniuose teismuose. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies
bei 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, reguliuojančių kreipimąsi į administracinį teismą,
sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo
administravimo srityje (pvz., 2004 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A7-121/2004). Iš nusistovėjusios Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti,
kad administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3
dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti
teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems
interesams. Remiantis šiomis teisės normomis, administraciniams teismams priskirta
nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų,
taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems
interesams, teisėtumo (žr., pvz., 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008; 2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146391/2009).
20. Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo
administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą
priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams
teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir
nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo
tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš
esmės beprasmis (žr., pvz., 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010
ir kt.). Vis dėlto minėta taisyklė turi būti taikoma pripažįstant visuotinio teisminės gynybos prieinamumo principo svarbą (pvz., 2008 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A442-1669/2008; 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS502-278/2006). ABTĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu yra abejonė ar galiojančių įstatymų kolizija dėl konkretaus ginčo priskyrimo, ginčas nagrinėjamas teisme.
21. Viešojo administravimo subjektų priimto akto kvalifikavimo ir teisinio verti623
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nimo negali lemti tik formalūs kriterijai, inter alia jo pavadinimas. Tai, ar dėl akto arba
sprendimo galima paduoti skundą, lemia ne jo forma, o turinys. Todėl kiekvienu atveju
vertinama, ar skundžiamas aktas turi įtakos suinteresuoto asmens teisinei padėčiai (žr.,
pvz., 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-435/2010).
22. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, skundas negali būti
teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais
siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. birželio 20 d. nutartyje, priimtoje
administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, pažymėjo, kad vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas
ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas (pvz., tarnybinis pranešimas,
paklausimas, siuntimas, teikimas, tarnybinė išvada ar kt.). Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų)
asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė
procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję
su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios
priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas
akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame
teisme objektu (2011 m. birželio 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.
21, 2011 m.). Administracinių teismų praktikoje argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo,
kurio tarpiniais dokumentais jie yra (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinėdamas
skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti
ir tarpinių (procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui
neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui
ir pagrįstumui.
Vis dėlto, nuo pirmiau paminėtosios teisės taikymo taisyklės skiriasi situacija, kai
suinteresuotas asmuo kreipiasi į teismą dėl atitinkamos valstybės institucijos vilkinimo
atlikti tam tikrus sudėtinius administracinės procedūros veiksmus. Administracinėje
byloje Nr. A492-1363/2012 pareiškėjas, be kita ko, prašė įpareigoti Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją suderinti UAB „Eviteks“ paraišką taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidimui gauti. Teisėjų kolegija nusprendė, kad šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuosekliai formuojama praktika dėl tarpinių
viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar
sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą, netaikytina. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad atsakovo neveikimas (paraiškos nederinimas) tiesiogiai daro įtaką pareiškėjo teisėms, sukelia jam konkrečias teisines pasekmes (Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentas negali užbaigti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo išdavimo paraiškos derinimo stadijos), todėl pareiškėjas turi teisę reikalauti, kad administracinis teismas įvertintų tokius savivaldybės administravimo subjekto veiksmus /
neveikimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, pateikęs paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti, asmuo įgyja
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teisėtą lūkestį, kad tiek jo paraišką nagrinėjanti institucija, šiuo atveju Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamentas, tiek ir kitos, šiuo atveju, paraišką derinanti institucija
– Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, atliks atitinkamus veiksmus ir priims
atitinkamus sprendimus per teisės aktuose nustatytus terminus. Per nustatytus terminus to neatlikdamos nurodytos institucijos šį teisėtą lūkestį gali pažeisti, be to, sukurti teisinio neapibrėžtumo situaciją, kas iš esmės nesiderintų su konstituciniais teisinio
tikrumo ir teisinio saugumo principais (2012 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A492-1363/2012).
23. Aktais, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui,
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nepripažįstami informacinio pobūdžio
dokumentai. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011 teisėjų kolegija
svarstė, ar administraciniame teisme nagrinėtinas atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento raštas, kuriuo pareiškėjas
įspėjamas apie ketinimą panaikinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27
d. įsakymu Nr. 80, (toliau – ir TIPK) 65 punkte numatyta tvarka. Teisėjų kolegija, vertindama skundžiamo rašto pobūdį, pabrėžė, kad skundžiamu raštu pareiškėjas buvo tik
informuotas, kad nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. tik ketinama panaikinti taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimą. Įvertinus rašto turinį, laikytina, kad šis raštas yra informacinio pobūdžio ir jame viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų), skirtų pareiškėjui nėra. Todėl raštas pats savaime kokių nors teisinių pasekmių
nesukelia. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad konkrečias materialines teisines pasekmes pareiškėjui galėtų sukelti tik atsakovo pagal TIPK Taisyklių 66 punktą priimtas
sprendimas panaikinti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą ir tik toks
aktas galėtų būti skundžiamas administraciniam teismui. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog skundžiamas raštas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku ir tokio
pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str.) (2011 m.
gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011).
24. Viešojo administravimo subjekto priimti rekomendacinio pobūdžio dokumentai taip pat nelaikytini aktais, dėl kurių gali būti pateikiamas skundas administraciniame
teisme. Pavyzdžiui, pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, prie rekomendacinio pobūdžio dokumentų priskiriami Viešųjų pirkimų tarnybos raštai dėl tam tikrų
Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo, jeigu juose nėra formuluojamos jokios
privalomos elgesio taisyklės. Administracinėje byloje Nr. AS858-671/2011 nustatyta, jog
Viešųjų pirkimų tarnyba ginčijamame rašte padarė išvadas, kad nustatyti Viešųjų pirkimo įstatymo pažeidimai vykdant pirkimo procedūras turėjo įtakos pirkimo rezultatams
ir turės įtakos sudarytų sutarčių vykdymui, ir atkreipė pareiškėjo dėmesį, jog vadovaujantis CK 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatomis, imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymų
nuostatoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Be to, tarnyba nurodė, jog
turėtų būti nutraukiamos sudarytos sutartys ir esant poreikiui organizuojamas naujas
viešasis pirkimas. Skundžiamame rašte taip pat buvo pažymėta, jog perkančioji organizacija turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Tarnybą raštu informuoti apie priimtus
sprendimus dėl sutarčių nutraukimo. Be kita ko, rašte pabrėžta, jog Viešųjų pirkimo
įstatymo pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę. Teisėjų kolegija, įvertinusi
rašto turinį, konstatavo, jog jame pareiškėjo atžvilgiu nėra imperatyviai suformuluotų
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jam privalomų elgesio taisyklių, jo teisių ir pareigų, todėl ginčijamas raštas (pateikti faktai bei pasiūlymai) negali būti laikomas ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamu valstybinio
administravimo subjekto priimtu teisės aktu ar veiksmu. Atsakovo priimtas raštas, teisėjų kolegijos vertinimu, buvo informacinio-aiškinamojo pobūdžio dokumentas (siūloma
atlikti veiksmus, prašoma pateikti informaciją, išaiškinamos galimos pasekmės), pats savaime nesukeliantis pareiškėjui teisinių pasekmių. Administraciniai teismai nesprendžia
ginčų dėl tokių viešojo administravimo subjektų dokumentų, adresuotų atitinkamiems
asmenims. Atsižvelgiant į tai, nuspręsta, kad skundžiamas Viešųjų pirkimų tarnybos raštas yra informacinio, rekomendacinio pobūdžio dokumentas, nesukeliantis pareiškėjui
teisinių pasekmių, todėl pagal savo pobūdį nepriskirtinas prie aktų, kurie yra ginčo
administraciniame teisme dalykas (2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-671/2011).
Administracinių teismų praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismų nenagrinėtinas
kompetentingos institucijos atsakymo į suinteresuoto asmens kreipimąsi dėl jos priimto
rekomendacinio pobūdžio rašto teisėtumas (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p). Administracinėje
byloje Nr. AS858-336/2012 teisėjų kolegija konstatavo, kad tokio pobūdžio dokumentas,
nagrinėtu atveju priimtas Viešųjų pirkimų tarnybos, pats savaime nesukelia pareiškėjui teisinių pasekmių. Teisėjų kolegija nurodė, kad administraciniai teismai nesprendžia
ginčų dėl tokių viešojo administravimo subjektų dokumentų, adresuotų atitinkamiems
asmenims. Teismas turi priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame
aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat teigė, jog jis
skundžia Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymą kaip administracinės procedūros sprendimą. Tačiau teisėjų kolegija pabrėžė, kad Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo trečiasis skirsnis „Administracinė procedūra“ yra skirtas reglamentuoti atskirą
viešojo administravimo santykių sritį, t. y. pagal šį įstatymą viešojo subjekto atliekamus
privalomus veiksmus nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir
priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Teisėjų kolegija, sistemiškai
įvertinusi Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 15 dalies, 19 straipsnio 1 dalies ir 21 straipsnio nuostatas, nusprendė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymas dėl
anksčiau priimto rekomendacinio pobūdžio dokumento negali būti pripažintas (laikytinas) administracinės procedūros sprendimu Viešojo administravimo įstatymo taikymo
požiūriu, nes tai nėra sprendimas priimtas išnagrinėjus asmens skundą ar pranešimą
apie jo galimai padarytą teisių ir teisėtų interesų pažeidimą (Viešojo administravimo
įstatymo 19 str. 1 d.). Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas neinicijavo administracinės procedūros, kadangi pareiškėjas iš esmės kreipdamasis nesiekė apginti savo galimai
padarytą teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, raštas buvo teikiamas dėl Viešųjų pirkimų
tarnybos rašto, kuriame Viešųjų pirkimų tarnyba tik išreiškė savo nuomonę dėl galimai padarytų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, šiame akte nebuvo nurodyta pareiškėjui privalomų vykdyti nurodymų. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiomis aplinkybėmis
pareiškėjas, kreipdamasis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir teikdamas savo argumentus ir
įrodymus, siekė pakeisti Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonę apie jos anksčiau nustatytus pažeidimus. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas iš esmės savo
skundą grindė argumentais, susijusiais su Viešųjų pirkimų tarnybos nurodytais Viešųjų
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pirkimų įstatymo pažeidimais, o ne su tam tikrais procedūriniais, jo nuomone, atliktos
administracinės procedūros aspektais (2012 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS858-336/2012).
25. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs dėl aiškinamojo
pobūdžio dokumentų, kurie nepripažintini aktais, galinčiais būti skundo dalyku administraciniuose teismuose. Šiuo aspektu paminėtinos bylos dėl valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybų priimamų raštų statuso. Pastebėtina, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų priimami raštai, įvertinus jų turinį, neretai yra informacinio-aiškinamojo pobūdžio. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS822-779/2011 teisėjų kolegija nustatė, kad skundžiamame tarnybos rašte pareiškėjas informuojamas apie
tai, kokius veiksmus jis turi atlikti, jeigu pageidauja ir toliau gauti teisinę pagalbą, pagal
anksčiau tarnybos priimtus sprendimus jo atžvilgiu ir pan. Teisėjų kolegijos vertinimu,
tokio pobūdžio raštas neturi jokių viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų), skirtų pareiškėjui. Raštas pats savaime kokių nors teisinių pasekmių nesukelia. Pažymėta, kad teisinės pasekmės pareiškėjui kils atsakovui išnagrinėjus prašymą ir
priėmus sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos pareiškėjui suteikimo ar nesuteikimo.
Tuo tarpu teismas turi priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame
aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos
elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog
skundžiamas raštas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 37 str. 1 d., 15 str.) (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-779/2011).
26. Iš nusistovėjusios Vyriausiojo administracinio teismo praktikos dėl aktų, kurie
gali būti ginčijami administraciniame teisme, atskirų kategorijų bylose matyti, kad savarankišku administracinės bylos (skundo, reikalavimo) dalyku administraciniame teisme
yra visi viešojo administravimo institucijų priimti aktai, nepaisant jų formos, sukeliantys materialaus (ne procedūrinio) pobūdžio pasekmes.
26.1. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 144 straipsnis nustato, kad mokesčių mokėtojas
turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba
neveikimą. LVAT ne kartą savo praktikoje yra pažymėjęs, kad šiame MAĮ straipsnyje įtvirtinta mokesčių mokėtojo teisė apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo
pareigūno) veiksmą arba neveikimą ta apimtimi, kiek tai susiję su mokesčių mokėtojo
teise į teisminę gynybą, turi būti aiškinama sistemiškai atsižvelgiant į ABTĮ 5 straipsnio
ir 22 straipsnio 1 dalies nuostatas. Aiškinant MAĮ 144 straipsnio, ABTĮ 5 straipsnio ir
22 straipsnio 1 dalies nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, administraciniams
teismams priskirta nagrinėti tik tokias administracines bylas dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), kurios daro
įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (2011 m. kovo 17
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011; 2011 m. kovo 17 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m., 254 – 263 p.). Taigi Mokesčių
administravimo įstatymo 144 straipsnyje numatyta mokesčių mokėtojo teisė nėra absoliuti (2011 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-145/2011), o ši teisės
norma, kiek ji susijusi su apskundimu teismui, negali būti aiškinama priešingai teisminio proceso paskirčiai ir negali būti traktuojama kaip suteikianti teisę skųsti teismui ir
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tokius mokesčių administratoriaus veiksmus, kurie teisinių pasekmių nesukelia ir kurių
nagrinėjimas teisme būtų beprasmis (2010 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-533/2010).
Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog savarankišku administracinės bylos dalyku mokesčių teisinių santykių srityje negali būti:
» pavedimas atlikti mokestinį patikrinimą (pavedimas tikrinti) (Mokesčių administravimo įstatymo 120 str. 1 d.; pvz., 2011 m. kovo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m., 254 – 263 p.; taip pat žr. 2011 m. kovo 24 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A442-593/2011);
» pavedimas atlikti operatyvų patikrinimą (Mokesčių administravimo įstatymo 120
str. 2 d.; 2011 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-145/2011; 2011
m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-190/2011; 2011 m. gegužės 19 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1412/2011);
» priešpriešinės informacijos surinkimo pažyma (pvz., 2011 m. liepos 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-2338/2011);
» pranešimas apie mokestinį patikrinimą ar mokestinį tyrimą (pvz., 2011 m. rugsėjo
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-921/2011; 2011 m. birželio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A575-860/2011);
» mokesčių administratoriaus nurodymai, duoti mokestinio patikrinimo metu
(pvz., 2011 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-338/2011 ir joje
nurodyta praktika);
» mokesčių administratoriaus nurodymai, duoti operatyvaus patikrinimo metu
(pvz., 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2917/2011, 2011
m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-299/2011);
» atsisakymas nutraukti mokestinį patikrinimą (pvz., 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-903/2011);
» derybų, vykusių dėl susitarimo su mokesčių mokėtoju dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, protokolai (Mokesčių administravimo įstatymo 71 str., pvz., 2011 m.
gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-844/2011);
» mokestinio patikrinimo aktas (Mokesčių administravimo įstatymo 129 str.; pvz.,
2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-504/2010);
» mokesčių administratoriaus surašyta operatyvaus patikrinimo pažyma (Mokesčių
administravimo įstatymo 130 str.; pvz., 2010 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS442-533/2010);
» centrinio mokesčių administratoriaus sutikimas (leidimas) atlikti pakartotinį mokestinį patikrinimą (Mokesčių administravimo įstatymo 118 str. 1 d. 4 p.; pvz., 2011 m.
kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442‑408/2011);
» nurodymas pateikti priklausančio (neparduoto) turto detalųjį sąrašą (pvz., 2011
m. liepos 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2341/2011);
» raginimas įvykdyti mokestinę prievolę (Mokesčių administravimo įstatymo 89 str.
1 d.; pvz., 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-828/2011);
» Mokesčių administratoriaus pateiktos konsultacijos konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių mokėjimo klausimais turinys (2009 m.
rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-462/2009). Tačiau bylos nagrinėjimo dalyku gali būti aplinkybė, ar nebuvo pažeista pareiškėjo teisė nustatyta tvarka
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ir būdu gauti konsultaciją iš mokesčių administratoriaus dėl mokamų ar numatomų
mokėti mokesčių mokėjimo (2009 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A438-657/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 7(17), 2009
m., 337 – 344 p.)
Anksčiau išdėstytas sąrašas nėra baigtinis, t. y. teismui atskirai neskundžiamais gali
būti pripažįstami ir nenurodyti mokesčių administratoriaus sprendimai, kurie nesukelia
jokių teisinių pasekmių arba kurie yra tarpinio (procedūrinio) pobūdžio (Plačiau žr.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos taikant mokesčių administravimą
reglamentuojančias teisės normas apibendrinimą (II dalis), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011 m., 503 ‒ 504 p.).
Kalbant apie administracinio teismo jurisdikcinę kompetenciją nagrinėti mokestinius ginčus pagal centrinio mokesčių administratoriaus skundus, paminėtina Mokesčių
administravimo įstatymo 159 straipsnio 2 dalis. Pagal šią nuostatą, apskųsti Mokestinių
ginčų komisijos sprendimą dėl mokestinio ginčo taip pat turi teisę centrinis mokesčių
administratorius, tačiau tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Paminėtina, jog Vyriausiojo
administracinio teismo praktika šiuo klausimu yra apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką
reglamentuojančias teisės normas apibendrinimo II dalies skyriuje „Centrinio mokesčių
administratoriaus teisė apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 575 – 611 p.). Todėl papildomai šis klausimas šiame apibendrinime nebus apžvelgiamas.
26.2. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių. Vyriausiasis administracinis teismas,
sistemiškai aiškindamas Konkurencijos įstatymo normas, yra pažymėjęs, jog procedūrinio pobūdžio Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimai dėl tyrimo pradėjimo ar jo papildymo, taip pat ir dėl pradėto tyrimo termino pratęsimo, juo labiau dėl
antraštės patikslinimo, teismui neskundžiami. Pagal administracinių teismų formuojamą praktiką bylose dėl konkurencijos teisinių santykių, savarankišku administracinės
bylos dalyku negali būti:
» Konkurencijos tarybos nutarimai ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus (pradėti tyrimą). Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog Konkurencijos
tarybos nutarimas pradėti tyrimą yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu
priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių tyrimas, o toks dokumentas pagal savo pobūdį nepriskirtinas prie aktų, kurie yra
ginčo administraciniame teisme dalykas. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
nuostatos tiesiogiai nenumato, kad Konkurencijos tarybos nutarimas ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus gali būti skundžiamas teismui. Sistemiškai aiškindamas Konkurencijos įstatymo normas, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog įstatyme
yra numatyta galimybė skųsti galutinius Konkurencijos tarybos sprendimus arba Konkurencijos tarybos nutarimus, kuriais atsisakoma ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus, o Konkurencijos tarybos nutarimas dėl tyrimo pradėjimo teismui nėra skundžiamas. Pastarojo pobūdžio nutarimas savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui
– juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo
teisinis statusas gali pasikeisti. Todėl skundus dėl Konkurencijos tarybos nutarimų ištirti
konkurenciją ribojančius veiksmus administraciniai teismai atsisako priimti ABTĮ 37
629

III. Informacinė dalis

straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu kaip nepriskirtinus administracinių teismų kompetencijai (2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-662/2011).
» Konkurencijos tarybos nutarimai papildyti pradėtą tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų. Administracinėje byloje Nr. AS146-218/2011 teisėjų kolegija pažymėjo,
kad nutarimas papildyti pradėtą tyrimą dėl konkurenciją ribojančių veiksmų laikytinas vienkartiniu teisės taikymo aktu, skirtu konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 str. 14 d.),
tačiau įvertinant jo priėmimo teisinius pagrindus bei pasekmes, sukeliamas subjektui,
kurio atžvilgiu toks nutarimas yra priimamas, toks aktas negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Tarybos nutarimas tyrimą
dėl konkurenciją ribojančių veiksmų atlikimo papildyti išplečiant tyrimo ribas, kaip ir
nutarimas tyrimą pradėti, yra vienas iš viešojo administravimo procedūrų metu priimamų procedūrinio pobūdžio dokumentų, kuriais atliekamas reikšmingų aplinkybių
tyrimas, o tokie dokumentai pagal savo pobūdį nepriskirtini prie aktų, kurie yra ginčo
administraciniame teisme dalykas (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-218/2011).
» Konkurencijos tarybos nutarimai dėl pradėto tyrimo termino pratęsimo. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, šie aktai pripažįstami procedūrinio pobūdžio, kuriais byla dėl konkurenciją ribojančių veiksmų nebuvo išnagrinėta iš esmės.
Jie nepatenka į Konkurencijos įstatymo 36 straipsnyje („Konkurencijos tarybos nutarimai, priimami išnagrinėjus bylą“) ir 30 straipsnyje („Tyrimo pabaigimas”) išvardytų
nutarimų sąrašą ir todėl, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio bei ABTĮ
15 straipsnio nuostatomis, negali būti savarankiškas skundo administraciniam teismui
dalykas. Be to, šie nutarimai tiesiogiai nedaro įtakos asmens teisiniam statusui, kadangi jais tik tęsiama pradėta tyrimo procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą
asmens teisinis statusas gali pasikeisti (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-218/2011, taip pat žr. 2011 m. vasario 24 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A822-387/2011).
26.3. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių. Iš Vyriausiojo administracinio
teismo praktikos matyti, kad administraciniai teismai nenagrinėja tam tikrų procedūrinių sprendimų ar veiksmų, kurie atliekami valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros metu (Valstybės tarnybos 22 str.). Pažymėtina, jog atsisakant priimti
minėto pobūdžio reikalavimus, asmenims nėra užkertamas kelias į teisminę gynybą, nes
šiais reikalavimais keliami klausimai iš esmės teisme gali būti išnagrinėti, tačiau tai turi
būti daroma ne pagal atskirus prašymo reikalavimus, o sprendžiant valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros galutinių sprendimų teisėtumo klausimą.
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad vertinimo komisijos
sprendimai gali (ir turi) būti teisminio įvertinimo dalyku tik kaip atitinkamo sprendimo
motyvuojamoji dalis, t. y. vertinimo komisijos priimto sprendimo argumentai ir išvados
teismo turi būti įvertinami kaip skundžiamo sprendimo (pvz., įsakymo) argumentai ir
išvados (2007 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-230/2007).
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo anksčiau paminėtosios teisės taikymo taisyklės skiriasi situacija, kai galutinai dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos yra pasisakoma
būtent vertinimo komisijos išvadoje. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai valstybės tarnautojų
vertinimo komisija valstybės tarnautoją įvertina gerai, ji neteikia pasiūlymų valstybės
tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui ir šis asmuo atitinkamų sprendimų nepriima.
Minėtais atvejais galutinai dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos yra pasisakoma
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būtent vertinimo komisijos išvadoje ir būtent ši išvada sukelia teisines pasekmes valstybės tarnautojui. Neleidžiant valstybės tarnautojui skųsti teismui vertinimo komisijos išvados, kuria valstybės tarnautojas įvertintas gerai, jis neturėtų jokių galimybių pasiekti,
kad teismas patikrintų, ar valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros
metu nebuvo pažeistos jo teisės. Taip būtų pažeista asmens teisė kreiptis į teismą. Todėl
tais atvejais, kai valstybės tarnautojas skundžia teismui valstybės tarnautojų vertinimo
komisijos išvadą, kuria jo tarnybinė veikla įvertinta gerai, negali būti nusprendžiama,
jog toks skundas yra nenagrinėtinas teismų (2007 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS248-223/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 12).
» Aktai dėl tarnybinės veiklos vertinimą atliekančių tarnautojų nušalinimo (nenusišalinimo). Administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010 pareiškėjas ginčijo tarnybinės veiklos vertinimą atliekančių tarnautojų nušalinimo klausimo išsprendimą bei tiesioginio
valstybės tarnautojo vadovo išvados dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo įforminimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šiais reikalavimais pareiškėjo ginčijami
procedūriniai sprendimai ar veiksmai yra tik tarpiniai valstybės tarnautojo tarnybinės
veiklos vertinimo procedūros, apibrėžtos Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnyje ir
Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 patvirtintose Valstybės tarnautojų
kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklėse, veiksmai, kurie yra susieti su galutiniais tokios procedūros sprendimais, kuriais
galutinai nusprendžiama dėl valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo ir tokio
vertinimo teisinių pasekmių taikymo. Dėl minėtais pareiškėjo reikalavimais ginčijamų
veiksmų (sprendimų) tiesioginio procedūrinio ryšio su galutiniais valstybės tarnautojo
tarnybinės veiklos vertinimo procedūros sprendimais, minėtais pareiškėjo reikalavimais
ginčijamų veiksmų (sprendimų) teisėtumas negali būti vertinamas pagal atskirus reikalavimus. Valstybės tarnautojas, nesutinkantis su tokio pobūdžio procedūriniais veiksmais (sprendimais), savo nesutikimo su tokiais veiksmais (sprendimais) argumentus
(bet ne reikalavimus) turi pareikšti ginčydamas galutinius jo tarnybinės veiklos vertinimo procedūros sprendimus, kurių teisėtumą vertindamas, teismas įvertins ir tarpinių
(procedūrinių) veiksmų (sprendimų) teisėtumą (2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010).
» Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingo asmens (komisijos) valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui pateikti Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnyje numatyti siūlymai. Administracinėje byloje Nr. AS525-483/2011 pareiškėjas ginčijo
valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvadą, kuria jo veikla įvertinta patenkinamai
ir pasiūlyta valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui tobulinti pareiškėjo
kvalifikaciją. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 26 dalimi, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima
sprendimą dėl vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo. Jeigu valstybės tarnautoją į
pareigas priimantis asmuo priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti vertinimo komisijos siūlymo, valstybės tarnautojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.
Iš cituoto teisinio reguliavimo matyti, kad vertinimo komisijos sprendimai (siūlymai)
valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio
ir neprivalomi. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo turi diskrecijos teisę
motyvuotai nuspręsti dėl komisijos pateikto siūlymo įgyvendinimo. Būtent pastarasis
sprendimas yra galutinis ir sukelia valstybės tarnautojui tiesiogines teisines pasekmes.
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Kadangi valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvados siūlymo pareiškėją į pareigas
priėmęs asmuo neįgyvendino, pripažinta, kad valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos
vertinimo procedūra nebuvo nustatyta tvarka baigta, todėl jos metu priimti tarpiniai
sprendimai nelaikyti darantys įtaką pareiškėjo materialinėms teisėms ir pareigoms valstybės tarnybos teisinių santykių srityje (2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS525-483/2011).
» Atestacijos komisijos neigiama išvada dėl pareigūno tinkamumo užimti einamas
pareigas. Administracinėje byloje Nr. AS822-645/2011 pareiškėja ginčijo pareigūnų atestacijos komisijos posėdžio protokolą, kuriame konstatuojama, kad ji netinka eiti užimamų pareigų, ir siūloma pareiškėją perkelti į viena pakopa žemesnes pareigas. Teisėjų
kolegijos vertinimu, šia išvada yra įtvirtintas viešojo administravimo subjekto siūlymas
pareiškėją perkelti į viena pakopa žemesnes pareigas. Tuo tarpu išvada pareiškėjai jokių
teisių nesuteikė, kaip ir nenustatė jokių pareigų (įpareigojimų), kurie būtų skirti pareiškėjai. Nuspręsta, kad išvada pati savaime kokių nors teisinių pasekmių pareiškėjai
nesukelia. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog ginčijama išvada negali būti
bylos nagrinėjimo dalyku, tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia
(ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str.). Remiantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003
m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. IV-314 patvirtintų Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
atestatavimo tvarkos taisyklių 23 punktu, atestacinė komisija, atsižvelgdama į neigiamą
išvadą, tik siūlo vadovui, skiriančiam pareigūną į pareigas, priimti sprendimą dėl pareigūno perkėlimo į žemesnes pareigas ar jo atleidimo iš vidaus tarnybos. Tik vadovui
priėmus įsakymą dėl pareigūno perkėlimo į žemesnes pareigas, jis būtų laikomas galutiniu atestacijos procedūros užbaigimo aktu. Toks patvarkymas (įpareigojimas) būtų
privalomas pareiškėjai, t. y. sukeliantis pareiškėjai atitinkamas teisines pasekmes, todėl
pareiškėja galėtų tokį patvarkymą (įpareigojimą) ginčyti teismine tvarka (2011 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-645/2011).
Analogiška administracinių teismų praktika formuojama bylose dėl valstybės tarnautojų atsakomybės. Savarankišku administracinės bylos dalyku negali būti šie aktai,
priimti atliekant tarnybinį patikrinimą Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnyje numatyta tvarka:
» tarnybinio patikrinimo išvados. Šie aktai pagal administracinių teismų praktiką
laikytini procedūrinio pobūdžio dokumentais. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr.
AS556-600/2009 teisėjų kolegija, išanalizavusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 patvirtintų Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės
tarnautojams taisyklių 10, 11 punktų nuostatas, pažymėjo, kad išvada dėl tarnybinio
nusižengimo traktuojama individualaus administracinio akto dalimi, kuri valstybės
tarnautojui pati savaime tiesioginių pasekmių nesukelia ir Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme negali būti ginčo administracinėje byloje dalyku (teismui gali
būti skundžiamas individualus administracinis aktas, kuris priimtas remiantis išvada ir
sukelia teisines pasekmes) (2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS556-600/2009).
Savarankišku administracinės bylos dalyku remiantis Vyriausiojo administracinio
teismo praktika nepripažįstamos ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinio patikrinimo išvados. Administracinėje byloje Nr. AS63-100/2012 teisėjų kolegija konstatavo, kad tarnybinio patikrinimo išvada nėra individualus teisės aktas, savaime sukuriantis pareiškėjui teises ir pareigas. Tarnybinio patikrinimo išvados surašymas laikytinas
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atliekamos tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūros dalimi. Teismas rėmėsi ankstesne
Vyriausiojo administracinio teismo praktika (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2004 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-851/2004; 2007 m.
gruodžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A18-1093/2007), kurioje išaiškinta, kad
atsižvelgiant į tai: 1) jog išvada ir joje nurodytos aplinkybės bei pasiūlymai dėl patraukimo (nepatraukimo) tarnybinėn atsakomybėn skirti tam, kad juos įvertintų turintis teisę
skirti tarnybinę nuobaudą vadovas; 2) jog išvadoje nurodyti minėti pasiūlymai nėra privalomi vadovui (išvados adresatui); 3) vadovui patvirtinus išvadą (joje nurodyti faktai
ir jų teisinis įvertinimas) tampa atitinkamo sprendimo (įsakymo), t. y. individualaus teisės akto dalimi, konstatavo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo prasme tarnybinio patikrinimo išvada negali būti laikoma teisės aktu, tiesiogiai nustatančiu
tikrinamam pareigūnui atitinkamas teises ar pareigas. Todėl išvada (joje pateikti faktai
bei tikrintojo pasiūlymai) negali būti laikoma Administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka skundžiamu teisės aktu (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS63-100/2012, 2010 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS63-728/2010).
Kalbant apie tarnybinį patikrinimą siekiant nustatyti, ar vidaus tarnybos pareigūnas
turi teisę į kompensaciją sveikatos sutrikdymo atvejais pagal Vidaus tarnybos statuto 40
straipsnio 3 dalį, reikia pažymėti, kad procedūrinio pobūdžio dokumentais pripažįstami
šie aktai:
» Tarnybinio patikrinimo išvados. Pagal administracinių teismų praktiką, tarnybinio patikrinimo išvada traktuojama individualaus administracinio akto dalimi, kuri
pareigūnui pati savaime tiesioginių pasekmių nesukelia ir Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme negali būti ginčo administracinėje byloje dalyku (teismui gali
būti skundžiamas individualus administracinis aktas, kuris priimtas remiantis tarnybinio patikrinimo išvada ir sukelia teisines pasekmes) (pvz., 2006 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-764/2006; 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis Nr. A391424/2008).
Vis dėlto, tais atvejais, kai įstaigos vadovas Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3
dalies taikymo prasme patvirtina pareigūnui nepalankią tarnybinio patikrinimo išvadą
ir ja remdamasis dėl Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio nuostatų taikymo jokio atskiro administracinio akto nepriima, tokia tarnybinio patikrinimo išvada teismų praktikoje, atsižvelgiant į konkrečias faktines aplinkybes, gali būti vertinama kaip pareiškėjui
teisines pasekmes sukeliantis sprendimas (pvz., 2007 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-333/2007; 2007 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-457/2007). Tarnybinio patikrinimo išvados, kuria konstatuojama, jog priežastinio ryšio tarp sveikatos sutrikdymo ir tarnybinių pareigų atlikimo (tarnybos) nėra,
patvirtinimas užkerta kelią bet kokioms tolimesnėms administracinėms procedūroms,
būtinoms pareigūno teisei į Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalyje numatytą
kompensaciją realizuoti. Be to, paminėto priežastinio ryšio buvimas yra ne tik sąlyga
tolimesnių administracinių procedūrų vykdymui, bet ir esminis reikalavimas teisei į
minėtą kompensaciją atsirasti. Vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 5
dalimi, šio esminio elemento buvimas ar nebuvimas nustatomas tik tarnybinio patikrinimo metu ir nurodomas jo išvadoje, o tolimesniuose administracinės procedūros
etapuose nebenustatinėjamas. Nors tarnybinio patikrinimo pagrindinis tikslas – nustatyti priežastinį ryšį tarp pareigūno mirties ar sveikatos sutrikdymo ir tarnybos arba
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tarp kursanto mirties ar sveikatos sutrikdymo ir profesinio ar įvadinio mokymo, tačiau
juo kartu yra atsakoma į klausimą, ar teisės aktų nustatyta tvarka pareigūnui išmokėtina kompensacija. Todėl tvirtindamas tarnybinio patikrinimo išvadą, kaip vientisą aktą,
įstaigos vadovas iš esmės priima sprendimą, t. y. išreiškia savo valią dėl paminėto priežastinio ryšio buvimo ar nebuvimo bei neigiamos išvados atveju – kompensacijos pareigūnui nemokėjimo. Kadangi teisės aktai nenumato pareigos viešojo administravimo
subjektams priimti paskesnį (papildomą) sprendimą (administracinį aktą) dėl kompensacijos nemokėjimo, minėta išvada dėl priežastinio ryšio nebuvimo laikytina teisines
pasekmes sukeliančiu, t. y. paneigiančiu pareigūno teisę į kompensaciją, administraciniu
aktu, kuris gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka ir nagrinėjamas administracinių teismų pagal Administracinių bylų teisenos įstatyme įtvirtintas taisykles (2009
m. kovo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-67/2009, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 17).
» Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės
medicinos ekspertizės komisijos (toliau – ir CMEK) ekspertinis sprendimas. Šis dokumentas pripažįstamas tik tarpiniu procedūros aktu, kuris yra pagrindas įstaigos vadovui (kitam įgaliotam asmeniui) priimti baigiamąjį (galutinį) aktą – sprendimą dėl
kompensacijos išmokėjimo ar atsisakymo ją mokėti. CMEK ekspertinis sprendimas
nėra administracinis aktas, kuriuo galutinai išsprendžiamas kompensacijos mokėjimo
(nemokėjimo) klausimas, nes teisės aktai apskritai nesuteikia teisės CMEK spręsti šio
– kompensacijos išmokėjimo (atsisakymo išmokėti) – klausimo. Todėl šis ekspertinis
sprendimas negali būti savarankišku skundo objektu ir savarankišku administracinės
bylos dalyku. Tačiau argumentai (bet ne savarankiškas reikalavimas) dėl CMEK ekspertinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo administraciniame teisme gali būti teikiami
ginčijant galutinį įstaigos vadovo sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo (atsisakymo
mokėti) (2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.).
Iš administracinių teismų praktikos bylose dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
matyti, kad procedūriniais tarpiniais sprendimais pripažįstami atitinkamų institucijų ir
komisijų siūlymai panaikinti suinteresuotam asmeniui išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija:
» Siūlymas vidaus reikalų ministrui panaikinti valstybės tarnautojui išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Administracinėje byloje Nr. AS143241/2012 teisėjų kolegija pripažino, kad Valstybės saugumo departamento teikimas,
kuriuo prašoma panaikinti pareiškėjui išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, ir Centrinės specialiosios ekspertų komisijos sprendimas, kuriuo siūloma
vidaus reikalų ministrui panaikinti pareiškėjui išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, yra procedūriniai sprendimai (leidimo dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija panaikinimo procedūros dalis), nesuteikiantys pareiškėjui jokių
teisių, taip pat nenustatantys jokių pareigų. Nesutikimo su tokio pobūdžio procedūriniais sprendimais argumentai (bet ne savarankiški reikalavimai) gali būti panaudoti
ginčijant galutinį sprendimą – vidaus reikalų ministro įsakymą, kuomet būtų įvertinami
ir tokie sprendimai bei jais padarytų pažeidimų įtaka galutinio sprendimo teisėtumui.
Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, Valstybės saugumo departamento teikimas ir Centrinės specialiosios ekspertų komisijos sprendimas šiuo atveju savaime nesukėlė pareiškėjui teisinių pasekmių, todėl negali būti laikomi ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamais
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administraciniais aktais (ABTĮ 2 str. 15 d., 15 str. 1 d.) (2012 m. balandžio 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-241/2012).
26.4. Bylos dėl teritorijų planavimo teisinių santykių. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, savarankišku administracinės bylos dalyku negali būti šie
parengiamojoje teritorijų planavimo proceso stadijoje išduodami dokumentai:
» Aktai, kurie priimami pradedant rengti tam tikros teritorijos detalųjį planą (pvz.,
užsakomas detalusis planas, nustatomi detaliojo plano rengimo tikslai ir pan.). Administracinių teismų praktikoje akcentuojama, kad šie, parengiamojoje teritorijų planavimo
proceso stadijoje išduodami dokumentai yra prielaidos galutiniams dokumentams – teritorijų planavimo proceso metu parengtam detaliajam planui bei žemės sklypo planui,
kuriais ir būtų daroma įtaka tam tikrų asmenų teisėms. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. AS756-868/2011 teisėjų kolegija konstatavo, kad administraciniuose teismuose nenagrinėtini dokumentai, kuriais pradedamos (inicijuojamos) teritorijų planavimo
procedūros. Tokiu būdu pripažinta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymas, kuriuo pradedamas rengti tam tikros teritorijos detalusis planas
(nustatomi detaliojo plano rengimo tikslai, pasirengiama teikti tvirtinti detaliojo plano
koncepciją miesto savivaldybės tarybai ir kt.), pareiškėjui sukelia tik procedūrines, bet
ne materialiąsias teisines pasekmes. Šie aktai tėra tik viena iš prielaidų pradėti teritorijų
planavimo procedūrą. Tuo tarpu konkrečias teisines pasekmes teritorijų planavimo srityje paprastai sukelia sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo (Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 5 d. 2 p.). Nesutikdamas su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (veiksmu), pareiškėjas šio nesutikimo argumentus (bet ne savarankiškus
reikalavimus) gali pareikšti įstatymų nustatyta tvarka ginčydamas galutinį sprendimą
šioje teritorijų planavimo procedūroje (2012 m. sausio 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS756-868/2011; taip pat žr. 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje
byloje A492-12/2011).
Savarankišku administracinės bylos dalyku nepripažįstami ne tik parengiamojoje
teritorijų planavimo proceso stadijoje, bet ir teritorijų planavimo dokumento rengimo
etape išduodami dokumentai. Administraciniuose teismuose nenagrinėtini reikalavimai, kurie siejami su šiais teritorijų planavimo metu priimamais dokumentais:
» Aktai, kuriais tvirtinama koncepcinė schema. Administracinėje byloje Nr. AS525230/2011 pareiškėjai ginčijo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymą, kuriuo pritarta tam tikro kaimo dalies koncepcinei schemai. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad koncepcijos nustatymo stadija yra viena iš teritorijų planavimo dokumento rengimo etapą sudarančių stadijų, kurios metu nustatomos teritorijos naudojimo
ir apsaugos svarbiausios kryptys ir tvarkymo prioritetai (Teritorijų planavimo įstatymo
25 str. 3 d. 2 p.). Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamo akto turinį, nusprendė, kad juo
pareiškėjams jokios teisės ir pareigos nebuvo nustatytos. Atsižvelgus į tai, nuspręsta,
kad ginčijama koncepcija yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuriuo numatomos tam tikros teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys. Teisėjų kolegija
pabrėžė, jog tokioje koncepcijoje nėra įtvirtinti konkretūs sprendiniai, kurie galėtų turėti įtakos pareiškėjų teisėms. Tokie atitinkamas teises ir pareigas galimai sukelsiantys
sprendiniai bus įtvirtinti detaliajame plane, kuris, tuo atveju jeigu sukels pareiškėjams
teisines pasekmes, galės būti ginčijamas teisės aktų nustatyta tvarka (2011 m. gegužės 20
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-230/2011).
» Aktai, kuriais pritariama specialiojo plano koncepcijai. Administracinėje byloje
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Nr. AS525-267/2012 pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo pritarta Panevėžio miesto
istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos teritorijos ir apsaugos zonos
ribų ir paveldotvarkos specialiojo plano koncepcijos I varianto sprendiniams. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymą koncepcijos rengimo stadijos metu nustatomi planuojamų teritorijų erdvinio vystymo prioritetai ir tvarkymo
principai (Teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 3 d. 2 p.). Teisėjų kolegija, įvertinusi
nurodytas teisės aktų nuostatas, nusprendė, kad ginčijamas įsakymas pareiškėjams nesukėlė teisinių pasekmių, kadangi jis tėra tarpinis specialiojo teritorijų planavimo proceso dokumentas, kuriuo nėra patvirtinti konkretūs sprendiniai (2012 m. balandžio 18
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-267/2012).
Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, ginčų, kilusių teritorijų
planavimo baigiamojo etapo metu, srityje, savarankišku administracinės bylos dalyku
nepripažintini:
» Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
teritorinio skyriaus dokumentai, kuriais nurodomi tam tikrų planavimo sąlygų sąvadų neatitikimai bendrajam planui ir savivaldybės administracija prašoma inicijuoti tokių sąvadų keitimą (Teritorijų planavimo įstatymo 35 str.). Administracinėje byloje Nr.
AS525-202/2011 teisėjų kolegija pabrėžė, kad šio pobūdžio dokumentai nesukelia suinteresuotiems asmenims jokių teisinių pasekmių, juo nėra nustatomos teisės ar pareigos.
Pareiškėjui teisines pasekmes galėtų sukelti ne minėtas inspekcijos raštas, o galimi būsimi savivaldybės administracijos veiksmai ar aktai, priimti būtent tokiame rašte išdėstytos pozicijos pagrindu. Be to, suinteresuotiems asmenims nėra užkertama galimybė tęsti
detaliųjų planų rengimo procedūras (2011 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS525-202/2011).
26.5. Bylos dėl statybos teisinių santykių. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad savavališkos statybos aktas, kuriame nėra viešojo administravimo
subjekto patvarkymų (įpareigojimų asmeniui), negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, o
byla, kurioje yra ginčijamas toks savavališkos statybos aktas, nenagrinėtina teismų:
» Savavališkos statybos aktas, kuriame tik nustatytos galimos savavališkos statybos
faktinės aplinkybės, administraciniuose teismuose negali būti ginčijamas. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS858-325/2011 pareiškėja ginčijo akto, kuriame nurodyta,
jog ji savavališkai vykdo statybos darbus (pakeista garažo ir stoginės stogo konstrukcija
bei danga, pakeičiant nuolydį ir aukštį), aprašoma statinio kategorija, statiniai), teisėtumą. Teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamame akte buvo išreikštas tik fakto konstatavimas – tai, kad pareiškėja savavališkai vykdo statybos darbus. Jokių viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų) šiame savavališkos statybos akte nėra. Toks
aktas pats savaime negali sukelti kokių nors teisinių pasekmių. Pareiškėjos keliamas
ginčas dėl šio akto iš esmės yra ginčas tik dėl fakto, bet ne dėl teisės. Konstatuota, kad
skundžiamas savavališkos statybos aktas negali būti bylos nagrinėjimo dalyku, tokio
pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 3 str. 1 d. ir 15 str.) (2011 m.
gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-325/2011).
Kita vertus, administracinių teismų praktikoje akcentuojama, jog atitinkamas savavališkos statybos aktas gali būti skundžiamas administraciniam teismui, jei juo sukurtos tam tikros teisinės pasekmės pareiškėjui arba tokiame akte įtvirtinti tam tikri
įpareigojimai. Administracinėje byloje Nr. AS525-435/2010 nustatyta, kad ginčijamame
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akte nustatyti įpareigojimai pareiškėjui sustabdyti statybą, nevykdyti tolesnių statybos
darbų, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Teisėjų kolegijos
vertinimu, tokie reikalavimai laikytini valiniais įpareigojimais pareiškėjui, todėl iš esmės
nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjo skundo reikalavimais nesiekiama išspręsti
kilusio ginčo. Taip pat pažymėta, jog nepaisant to, kad ginčijamas aktas pavadintas savavališkos statybos aktu, juo iš esmės yra įgyvendinamas Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo 28 straipsnis, kuris numato, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą pagal šio įstatymo jiems priskirtą kompetenciją, nustatę, kad statinys pastatytas
ar statomas savavališkai nedelsdami dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos
aktą, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos būdu) tuojau pat
sustabdyti statybos darbus ir įteikia jiems aktą pasirašytinai arba registruotu laišku. Todėl vien skundžiamo dokumento pavadinimas negali turėti įtakos dokumento turiniui,
kitaip tariant, vien ta aplinkybė, kad skundžiamas savavališkos statybos aktas, kai juo
taip pat nustatomas įpareigojimas sustabdyti statybos darbus, negali būti pagrindu kilusį ginčą vertinti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (2010 m.
rugsėjo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-435/2010).
» Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos priimami aktai dėl tam
tikrų saugomų objektų ar vietovės apsaugos pažeidimų. Administracinėje byloje Nr.
AS822-737/2011 teisėjų kolegija pažymėjo, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu sudaromos Komisijos sužalotų nekilnojamųjų
kultūros vertybių atkūrimo būdui ir nuostolių dydžiui nustatyti akte tik buvo konstatuotos bei įvertintos nustatytos faktinės aplinkybės, kurias nustatė komisija, išnagrinėjusi su registruota nekilnojamąja kultūros vertybe susijusius dokumentus ir duomenis.
Tačiau ginčijamame akte pareiškėjo atžvilgiu nebuvo numatyta jokių privalomų vykdyti
įpareigojimų, duota nurodymų ar išdėstyta kitų aktą surašiusio subjekto vardu priimtų
sprendimų, galinčių lemti pareiškėjo teises ir pareigas, t. y. jame tik išdėstytos patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės ir pateikta vertintojų pozicija. Teisėjų kolegijos
vertinimu, tokie aktai gali (ir turi) būti teisminio įvertinimo dalyku tik kaip atitinkamo
sprendimo motyvuojamoji dalis, t. y. vertintojų priimto sprendimo argumentai ir išvados teismo turi būti įvertinami kaip skundžiamo sprendimo argumentai ir išvados. Be
to, sprendžiant nurodyto sprendimo pagrįstumo klausimą, teismo turi būti patikrinti ir
įvertinti komisijos priimto akto teisėtumo klausimai, t. y. turi būti patikrinta, ar komisija
laikėsi teisės aktų jai nustatytos aktų priėmimo tvarkos bei procedūros. Įvertinus tai,
kas išdėstyta, konstatuota, jog ginčas dėl akto panaikinimo yra nenagrinėtinas teismų
(ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.), o priėmus tokį skundą nagrinėti, byla nutrauktina (ABTĮ 101
str. 1 d.), kadangi minėtas aktas nėra administracinis aktas, turintis įtakos pareiškėjo
teisėms ar įstatymų saugomiems interesams (ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p., ABTĮ 22 str. 1 d.), ir
negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo objektu (2011 m. gruodžio
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-737/2011).
26.6. Bylos dėl žemės teisinių santykių. Vyriausiasis administracinis teismas bylose
dėl žemės teisinių santykių ne kartą akcentavo, kad administraciniuose teismuose nagrinėtini tik tokie teisės taikymo aktai, kuriuose išreikštas teisės normų taikymo rezultatas
konkretaus subjekto atžvilgiu, turintis įtakos šio subjekto teisiniam statusui (teisėms ir
pareigoms). Tokiu būdu remiantis administracinių teismų praktika, savarankišku bylos
dalyku nepripažįstami:
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» Žemės naudojimo patikrinimo aktai, kuriuose nėra viešojo administravimo subjekto nurodymų. Administracinėje byloje Nr. AS525-902/2011 teisėjų kolegija konstatavo,
kad pareiškėjo ginčijamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus žemės naudojimo patikrinimo aktas negali būti laikomas individualiu
teisės aktu, kadangi jis tiesiogiai nesukėlė pareiškėjui teisinių pasekmių (nedarė įtakos
pareiškėjo teisėms ir pareigoms). Ginčijamame žemės naudojimo patikrinimo akte tik
buvo konstatuotos institucijos atlikto patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės.
Tačiau patikrinimo akte pareiškėjo atžvilgiu nebuvo numatyta jokių privalomų vykdyti
įpareigojimų, duota nurodymų ar išdėstyta kitų institucijos vardu priimtų sprendimų,
galinčių daryti įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Konstatuota, kad institucijos atliktas žemės naudojimo patikrinimas ir patikrinimo akto surašymas yra tik administracinės procedūros dalis (elementas), o ne savarankiškas juridinę reikšmę turintis aktas
(veiksmas). Įvertinus tai, kas išdėstyta, nuspręsta, jog ginčas dėl žemės naudojimo patikrinimo akto panaikinimo yra nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai
(2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-902/2011, taip pat žr.
2011 m. spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-763/2011).
» Komisijos dėl žemės sklypo kadastrinių matavimų atitikties teritorijų planavimo
dokumentais suformuotoms žemės sklypo riboms išvados, kuriomis remiantis priimamas sprendimas dėl žemės sklypų ribų. Administracinėje byloje Nr. AS756-488/2009 teisėjų kolegija nustatė, kad Vilniaus apskrities viršininkas, gavęs Nacionalinė žemės tarnybos prašymą patikrinti, ar teisingai paženklintos tam tikro žemės sklypo ribos, sudarė
komisiją, kuri nuvykusi prie žemės sklypų bei išnagrinėjusi archyvinėse bylose turimus
šių žemės sklypų dokumentus, surašė išvadą, kad ginčijami žemės sklypo kadastriniai
matavimai atitinka teritorijų planavimo dokumentais suformuotas žemės sklypo ribas.
Teisėjų kolegija nusprendė, kad ši komisijos išvada pati savaime nesukelia pareiškėjams
jokių teisinių pasekmių ir neturi jokios įtakos jų teisėms ar pareigoms. Ši išvada buvo
tik pagrindas Vilniaus apskrities viršininkui priimti sprendimą, kuriuo pareiškėjų skundas dėl žemės sklypų ribų iš esmės nebuvo patenkintas. Todėl minėtos komisijos išvada negali būti skundžiama administraciniam teismui kaip savarankiškas individualus
administracinis teisės aktas (2009 m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS756-488/2009).
26.7. Bylos dėl vietos savivaldos. Administraciniuose teismuose nenagrinėtinas aktų,
kuriais tikrinama savivaldybės veikla, teisėtumas, jei juose nėra suformuluoti konkretūs įpareigojimai ar teisių suvaržymai, o tik išreikšta tam tikrų institucijų nuomonė ar
rekomendacijos:
» Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo aktai. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS143-641/2011 teisėjų
kolegija sprendė, ar skundas dėl Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2010
m. gegužės 28 d. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
panaudojimo patikrinimo akto, kuriuo, patikrinus Mažeikių rajono savivaldybės 2009
m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimą, nustatyti pažeidimai ir pasiūlyta išieškoti iš Mažeikių rajono savivaldybės 339 000 Lt sumą, gali
būti nagrinėjamas teisme. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo aktas negali būti
bylos nagrinėjimo dalyku, nes jame nenustatyta jokių viešojo administravimo subjekto
patvarkymų (įpareigojimų), todėl jis pats savaime negali sukelti kokių nors teisinių pa638
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sekmių. Šiame akte išreikštas tik fakto konstatavimas dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo. (2011 m. spalio 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-641/2011)4.
» Savivaldybių kontrolę ir auditą vykdančios institucijos pareigūnų priimtos išvados, kuriose nustatomos tam tikros lėšų naudojimo faktinės aplinkybės, ir ataskaitos,
kuriose fiksuojamos atliktos procedūros bei pateikiamos tam tikros rekomendacijos.
Administracinėje byloje Nr. AS822-742/2011 teisėjų kolegija nusprendė, kad Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 m. liepos 25 d. UAB „Telšių šilumos
tinklai“ finansinio audito išvada, kurioje nurodoma, kad vadovaujantis surinktais įrodymais galima daryti išvadą, jog UAB „Telšių šilumos tinklai“ lėšos naudojamos neekonomiškai, administraciniuose teismuose nenagrinėtina. Teisėjų kolegijos vertinimu,
šioje išvadoje yra užfiksuotos kontrolės ir audito tarnybos nustatytos lėšų naudojimo
faktinės aplinkybės. Tuo tarpu ginčijama išvada pareiškėjui jokių teisių nesuteikė, kaip
ir nenustatė jokių pareigų (įpareigojimų). Skundžiamoje išvadoje Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba pareiškė savo nuomonę ir formulavo atitinkamas
išvadas, remdamasi audito metu surinktais duomenimis, todėl audito išvada negali būti
laikoma viešojo administravimo subjekto patvarkymu. Konkrečias materialines teisines
pasekmes pareiškėjui galėtų sukelti tik pagal Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnį
priimtas sprendimas dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės
aktų pažeidimų ir toks aktas galėtų būti skundžiamas administraciniam teismui. Teisėjų
kolegija nusprendė, kad pareiškėjo skundžiamos finansinio audito ataskaitos taip pat
nėra nagrinėtinos administracinių teismų. Teisėjų kolegija vertinimu, joje yra užfiksuoti
atliktos procedūros, t. y. atlikto audito veiksmai bei pateiktos rekomendacijos. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijama ataskaita taip pat nėra nagrinėtina administracinių
teismų (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-742/2011, taip
pat žr. 2011 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-745/2011).
26.8. Bylos dėl sveikatos apsaugos teisinių santykių. Šiose bylose aktų, dėl kurių gali būti
teikiamas skundas administraciniam teismui, klausimas dažniausiai kyla, sprendžiant dėl
Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos priimamų dokumentų statuso. Remiantis administracinių teismų praktika, administraciniuose
teismuose nenagrinėtini šie Valstybinės medicininio audito inspekcijos aktai:
» Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimai, kuriuose
nėra numatyta jokių įpareigojimų gydymo įstaigai. Administracinėje byloje Nr. AS82282/2009 pareiškėjas VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė kreipėsi į
teismą, prašydama panaikinti Valstybinės medicininio audito inspekcijos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo tam tikrus punktus toje dalyje,
kiek jie grindžiami išvadomis, išdėstytomis Valstybinės medicininio audito inspekcijos
priimtos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės ataskaitoje. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad ginčijami atsakovo sprendimo punktai yra rekomendacinio pobūdžio, pareiškėjui teisinių pasekmių nesukelia, nenustato, nepakeičia ir nepanaikina
jokių jo teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje (ABTĮ 22 str. 1 d.), todėl negali
4

Redakcijos pastaba: Vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi
administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012 konstatuota, kad pagal nagrinėtam ginčui aktualius
teisės aktus, savivaldybė turėjo teisę skųsti Aplinkos ministerijos teikimą dėl netinkamai panaudotų
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų išieškojimo, kuris yra adresuojamas
Valstybinei mokesčių inspekcijai
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būti laikomas teisės aktu ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies nuostatų prasme. Atitinkamai ir
ginčas dėl minėto sprendimo dalies panaikinimo negali būti laikomas administracinių
teismų kompetencijai priskirtinu ginču (2009 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822-82/2009).
Reikia pažymėti, kad kitais atvejais, t. y. kai Valstybinės medicininio audito inspekcijos sprendime numatyti tam tikri nurodymai gydymo įstaigai, skundas administraciniuose teismuose nagrinėjamas iš esmės (žr., pvz., 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A502-2397/2011). Tačiau ši taisyklė taikoma tik tais atvejais,
kai Valstybinės medicininio audito inspekcijos sprendimą ginčija gydymo įstaiga, kuriai
sprendimu nustatyti tam tikri nurodymai. Tuo tarpu pacientams, teikiantiems skundus
dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) ir efektyvumo,
Valstybinės medicininio audito inspekcijos (toliau – ir VMAI) sprendimas tiesiogiai teisių nesukuria ir dėl to jų skundai dėl tokio sprendimo panaikinimo administraciniuose
teismuose nenagrinėtini (pvz., 2012 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-153/2012). Tačiau kai ginčijamu VMAI sprendimu: a) atsisakoma atlikti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės ar efektyvumo kontrolę (žr. pvz., 2010
m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1100/2010), arba b) atsisakoma
nagrinėti paciento skundą, nes skunde nurodomi klausimai nepatenka į VMAI kompetenciją (žr. pvz., 2011 m. kovo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-666/2011),
arba c) prieinama išvada, jog atlikti paciento sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo
negalima dėl įrodymų trūkumo (žr. pvz., 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A756-818/10) – pareiškėjo (paciento) skundas dėl tokių sprendimų, kuriais iš
esmės apskritai atsisakoma pradėti tam tikrą administracinę procedūrą, gali būti nagrinėjamas iš esmės.
» Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės ataskaita. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme yra numatytos pagrindinės procedūros ir taisyklės, kurių turi
būti laikomasi atliekant sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklos valstybinę kontrolę (valstybinį medicininį auditą), taip pat numatyti šių procedūrų baigimo
dokumentai. Šiuo įstatymu numatytą sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų
veiklos valstybinę kontrolę atliekančios institucijos pareigūnas dėl atliktos valstybinės
kontrolės turi pateikti patikrinimo aktą, išvadas ir rekomendacijas patikrinimą paskyrusios įstaigos vadovui ir tikrintos įstaigos vadovui (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 53 str. 3 d.). Iš Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 53 straipsnio 3 dalyje, 58 ir 59
straipsniuose nustatyto teisinio reguliavimo analizės yra aiški įstatymų leidėjo valia,
kuria šiuo įstatymu numatytų įstaigų veiklą kontroliuojančiai valstybės institucijai yra
suteikta teisė nustačius bent vieną iš šio įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų (kontroliuojančiai institucijai nepateikta įstaigų veiklos kontrolei atlikti būtina
informacija ar dokumentai arba ši informacija ir dokumentai neatitinka tikrovės (1 p.),
pažeisti įstatymai ir kitų teisės aktų ar normatyvinių dokumentų, reguliuojančių įstaigų
veiklą, reikalavimai (2 p.), priimti administracinį aktą – sprendimą dėl šiame įstatyme
numatytų įstaigų kontrolės priemonių ir sankcijų taikymo. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, atsižvelgiant į minėtą teisinį reguliavimą, nuosekliai laikomasi
pozicijos, kad Valstybinė medicininio audito inspekcijos asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės kontrolės ataskaita savaime nesukuria teisinių pasekmių sveikatos
priežiūros įstaigai, tačiau ji gali būti pagrindas priimti sprendimą dėl kontrolės priemonių ar sankcijų taikymo, t. y. priimti administracinį aktą, skundžiamą teismui (ABTĮ
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15 straipsnis) (pvz., 2012 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1461195/2012). Analogiškai teismų praktikoje vertinami ir atvejai, kai skundą dėl asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės ataskaitos pateikia pacientai. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pabrėžęs, kad Valstybinės medicininio
audito inspekcijos nuostatuose numatyta funkcija nagrinėti pacientų prašymus, pareiškimus ir skundus turi būti suprantama kaip vienas iš būdų nustatyti sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą, vykdyti jų kokybės (tinkamumo) ir efektyvumo kontrolę bei
nustatyti priemones šiai priežiūrai gerinti, o ne ginti konkretaus asmens pažeistas teises.
Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad asmens sveikatos priežiūros pasaugų kontrolės ataskaita tiesiogiai nesukuria
teisių pacientams, teikiantiems skundus dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo,
kokybės (tinkamumo) ir efektyvumo, todėl skundas dėl tokios ataskaitos (jos dalies)
panaikinimo ir įpareigojimo atsakovą atlikti papildomą tyrimą nenagrinėtinas administraciniuose teismuose (2003 m. lapkričio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A7-1140/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4; 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A2-1217/2007).
26.9. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje.
Pirmiau išdėstytas bylų kategorijų sąrašas nėra baigtinis, t. y. teismui atskirai neskundžiamais gali būti pripažįstami ir anksčiau nenurodyti viešojo administravimo subjektų
priimti aktai, kurie nesukelia tam tikrų teisinių pasekmių arba kurie yra tarpinio (procedūrinio) pobūdžio. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858-1467/2010 pareiškėjas ginčijo teisingumo ministro įsakymą, kuriuo jam iškeliama drausmės byla. Teisėjų
kolegija konstatavo, kad šis įsakymas traktuotinas kaip vienkartis teisės taikymo aktas,
skirtas konkrečiam subjektui (ABTĮ 2 str. 14 d.), tačiau įvertinus jo priėmimo teisinius
pagrindus bei pasekmes, sukeliamas pareiškėjui, toks aktas negali būti pripažįstamas
individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Antstolių įstatymo (ginčui aktuali 2005 m. lapkričio 22 d. įstatymo redakcija)
13 straipsnio 2 dalis teisingumo ministrui eksplicitiškai suteikia teisę iškelti antstoliui
drausmės bylą. Pabrėžta, kad teisingumo ministro įsakymas, kuriuo pareiškėjui iškeliama drausmės byla, iš esmės yra procedūrinis dokumentas, t. y. tik vienas iš viešojo
administravimo procedūros, kurios pabaigoje gali būti priimtas galutinis sprendimas,
pareiškėjui sukeliantis materialias teisines pasekmes, metu priimamų dokumentų. Nors
ir negalima teigti, kad įsakymas iškelti drausmės bylą pareiškėjui išvis nesukelia jokių
teisinių pasekmių, šios teisinės pasekmės iš esmės yra tik procedūrinio, o ne materialaus pobūdžio. Drausminės bylos iškėlimo etapas yra neišvengiamas žingsnis siekiant
išspręsti pareiškėjo drausminės atsakomybės klausimą, tačiau šiame etape drausminės
atsakomybės klausimas iš esmės nėra nagrinėjamas, ginčijamas įsakymas savarankiškai,
nepriklausomai nuo galutinio sprendimo, nepaveikia pareiškėjo teisinio statuso. Taigi
ginčijamas įsakymas savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui – juo tik pradedama procedūra, kurios metu priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas
gali pasikeisti. Visos faktinės aplinkybės, kurių pagrindu iškelta drausmės byla, turi būti
vertinamos Antstolių garbės teismui nagrinėjant drausmės bylą. Teisėjų kolegija atkreipė
dėmesį ir į tai, kad Antstolių įstatymas, skirtingai nuo galimybės skųsti teismine tvarka
teisingumo ministro įsakymą skirti drausminę nuobaudą (Antstolių įstatymo 14 str. 5
d.), expressis verbis neįtvirtina pareiškėjo teisės skųsti teisingumo ministro įsakymą, kuriuo antstoliui iškeliama drausmės byla. Sistemiškai aiškinant Antstolių įstatymo (ginčui
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aktuali 2005 m. lapkričio 22 d. redakcija) 13 straipsnio 6 dalies (antstolių drausmės bylas
nagrinėja Antstolių garbės teismas), 14 straipsnio 3 dalies (nuobauda antstoliui skiriama
teisingumo ministro įsakymu) ir 14 straipsnio 5 dalies (antstolis teisingumo ministro
įsakymą skirti drausminę nuobaudą gali skųsti Administracinių bylų teisenos nustatyta
tvarka) nuostatas, nuspręsta, kad ginčijamo įsakymo teisminė kontrolė nėra prasminga,
teismas šiame etape asmens teisių apginti negalėtų, nes toks įsakymas yra tik vienas iš
procedūros, kurios pabaigoje gali būti priimtas galutinis sprendimas, etapų. Priešingas
teisės principų ir normų aiškinimas reikštų, kad sprendžiant klausimą dėl drausmės
bylos iškėlimo pagrįstumo jau šioje stadijoje turėtų būti iš esmės vertinamos ir faktinės
aplinkybės, dėl kurių buvo iškelta drausmės byla, o tai būtų nesuderinama su Antstolių
įstatymo 13 straipsnio 6 dalies nuostatomis, kuriose nustatyta, jog antstolių drausmės
bylas nagrinėja Antstolių garbės teismas. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių teisėjų kolegija nusprendė, kad ginčijamas įsakymas nepažeidžia ir negali pažeisti tų pareiškėjo teisių ar įstatymų saugumų interesų, kurių teisminę gynybą garantuoja ABTĮ 5 straipsnio
1 dalis (2010 m. gruodžio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1467/2010).
27. Teismas, skundo priėmimo stadijoje nustatęs, kad pareiškėjas skundžia aktą,
kuris nepatenka į aktų, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam
teismui, kategoriją, motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą) ABTĮ 37
straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Nustačius, kad tam tikras aktas nenagrinėtinas
administraciniuose teismuose ginčą sprendžiant iš esmės, pradėta byla turi būti nutraukta, kadangi toks skundas yra nenagrinėtinas administracinių teismų (ABTĮ 101 str.
1 p.) (žr., pvz., 2010 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-59/2010).
28. Šiame kontekste reikia pažymėti, kad ABTĮ 17 straipsnio 1 dalis įtvirtina teisminės gynybos prioriteto principą, nustatydama, kad tuo atveju, jeigu sujungiami keli
tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini teismo kompetencijai, o kiti –
ne teismo institucijų kompetencijai, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme. Šioje
minėto straipsnio dalyje įtvirtintas priskirtinumo nagrinėti teismams pirmenybės (pirmumo) principas reiškia, jog sujungus kelis tarpusavyje susijusius reikalavimus, iš kurių
vieni priskirtini nagrinėti teismui, o kiti – ne teismo institucijų kompetencijai, visus reikalavimus nagrinėja teismas (2011 m. balandžio 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-2565/2011). Pažymėtina, jog tokia nuostata taikoma tik tais atvejais, kai reikalavimai yra neatsiejamai tarpusavyje susiję (2011 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS525-37/2011). Be kita ko, pažymėtina, kad ši Administracinių bylų teisenos
įstatymo nuostata turi būti aiškinama bei taikoma sistemiškai kartu su kitomis įstatymo
nuostatomis, atsižvelgiant į jų turinį bei numatomus teisinio reguliavimo tikslus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS438-778/2009 pareiškėjas teigė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti reikalavimą panaikinti ginčo pastatų teisinę
registraciją dėl to, kad jis nepasinaudojo ikiteismine ginčų sprendimo tvarka. Pareiškėjo
teigimu, šis reikalavimas buvo neatsiejamai susijęs su reikalavimu dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir remiantis ABTĮ 17 straipsnio 1 dalimi, turi būti nagrinėjamas
kartu. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad įstatymai imperatyviai ir aiškiai nustato, jog ginčams dėl nekilnojamojo turto registro tvarkytojų sprendimų yra privaloma išankstinė
ikiteisminė jų nagrinėjimo tvarka ir tik pasinaudojus šia tvarka administracinis teismas
įgyja kompetenciją nagrinėti tokio pobūdžio ginčą. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu,
pareiškėjo skundo reikalavimai dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos aktų
panaikinimo ir nekilnojamo turto teisinės registracijos panaikinimo negali būti verti642
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nami kaip sujungti ar neatsiejamai susiję, t. y. kaip vienas kitą papildantys (fakultatyvūs)
reikalavimai. Formuluojant šiuos reikalavimus, keliamas ginčas dėl skirtingų institucijų
(atsakovų) priimtų sprendimų bei atliktų veiksmų / neveikimo teisėtumo ir pagrįstumo,
be to, skiriasi ir ginčijamų sprendimų priėmimo teisiniai pagrindai ir jų turinys (vienu
atveju ginčijami sprendimai dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti, kitu atveju –
dėl statinių įregistravimo nekilnojamojo turto registre). Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija atsisakė tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir priimti nagrinėti pareiškėjo skundo
reikalavimą panaikinti ginčo pastatų teisinę registraciją (2009 m. gruodžio mėn. 18 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-778/2009).
II.5. Skundo (prašymo) teismingumas konkrečiam administraciniam teismui
(ABTĮ 17 str. 3 d., 17 str. 4 d., 19 str., 35 str., 37 str. 2 d. 2 p.)

29. Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui. ABTĮ 35
straipsnyje nustatyta, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai
ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. AS822-713/2011 teismui nustačius, kad pareiškėjai skundžia Kėdainių rajono savivaldybės veiksmus, nusprendė, kad skundas teismingas Panevėžio apygardos administraciniam5 teismui, o ne Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Atsižvelgus į tai,
pareiškėjo skundą atsisakyta priimti kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administraciniam teismui (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.) (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822-713/2011).
30. ABTĮ 35 straipsnyje numatytos bendrosios taisyklės išimtimi laikytinos ABTĮ 19
straipsnio nuostatos, nustatančios papildomą Vilniaus apygardos administracinio teismo
kompetenciją. Pavyzdžiui, ABTĮ 19 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta išimtinė Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija – nagrinėti tarnybinius ginčus, kai
viena ginčo šalis yra valstybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus, ir
kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinė administravimo institucija, tarnyba ar jos tarnautojas, jeigu Valstybės tarnybos įstatymas nenustato kitokios atitinkamų ginčų sprendimo
tvarkos. Administracinėje byloje Nr. AS146-293/2009 pareiškėjas pateikė skundą Klaipėdos
apygardos administraciniam teismui ir prašė panaikinti Lietuvos šaulių sąjungos vado
įsakymą, kuriuo jis buvo atleistas iš tarnybos, bei priteisti vidutinį darbo užmokestį už
priverstinės pravaikštos laiką. Tačiau šis teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai
nurodė, kad Lietuvos Šaulių sąjunga laikytina centriniu administravimo subjektu. Sąjungos vadas vykdo Sąjungos teritorinių padalinių administravimą visoje valstybės teritorijoje. Skirti ir atleisti Sąjungos rinktinių vadus įstatymu priskirta būtent Sąjungos vado
kompetencijai. Todėl tarnybinis ginčas dėl Lietuvos šaulių sąjungos vado sprendimų tei5

Nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos
teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 6 straipsnio pakeitimo
įstatymui, Kėdainių rajono apylinkės teismo veiklos teritorija priskiriama Kauno apygardos
administracinio teismo veiklos teritorijai.
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sėtumo nagrinėtinas Vilniaus apygardos administraciniame teisme (ABTĮ 19 str. 2 d. 4
p.) (2009 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-293/2009). Remiantis
ABTĮ 19 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, netaikant išankstinio nagrinėjimo ne
teismo tvarka procedūros, Vilniaus apygardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja bylas pagal užsieniečių skundus dėl atsisakymo išduoti leidimą
gyventi ar dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panaikinimo, taip pat skundus dėl pabėgėlio
statuso. Administracinėje byloje Nr. AS63-376/2008 pareiškėjas kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Rokiškio rajono Policijos komisariato Migracijos tarnybą suteikti jam leidimą gyventi Lietuvoje. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi
į ABTĮ numatytą išimtinę Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetenciją dėl
bylų pagal užsieniečių skundus dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje ar tokio leidimo panaikinimo, taip pat skundus dėl pabėgėlio statuso, nusprendė, kad
pareiškėjas su skundu dėl įpareigojimo išduoti leidimą gyventi Lietuvoje privalo kreiptis
į Vilniaus apygardos administracinį teimą (2008 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS63-376/2008).
Pastebėtina, kad išimtinė Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija
siejama ne su atitinkamo viešojo administravimo subjekto, kaip juridinio asmens, buveine, o veiklos teritorija. 2008 m. birželio 30 d. nutartyje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas sprendė pareiškėjo UAB „Detalita“ skundo dėl Valstybinės
ne maisto produktų inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir
Inspekcija) sprendimo, kurį priėmė Inspekcijos Kauno skyriaus Marijampolės poskyrio
vedėja, panaikinimo teismingumo konkrečiam administraciniam teismui klausimą. Nustatyta, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 19 d. nutartimi
pareiškėjo prašymą perdavė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Nutartyje
nurodyta, kad atsakovu šioje byloje yra centrinis valstybinio administravimo subjektas
– Inspekcija, kurios buveinė yra Vilniuje. Dėl šios priežasties, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 19 straipsniu, teismo manymu, ginčas teismingas Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė kreipėsi į Vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu perduoti šią bylą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui. Vyriausiasis administracinis teismas
pažymėjo, kad sisteminis, loginis, teleologinis ABTĮ nuostatų, tame tarpe ir 19 straipsnio
1 dalies bei 35 straipsnio, aiškinimas suponuoja, kad kai vykdydamas tam tikroje teritorijoje jam pavestas vykdyti viešojo administravimo funkcijas ginčijamą sprendimą priėmė atitinkamos įstaigos teritorinio padalinio, pagal civilinę teisę neturinčio juridinio
asmens statuso, pareigūnas, ginčas yra teismingas tam teismui, kurio jurisdikcijoje yra
tas teritorinis padalinys. Priešingu atveju būtų akivaizdžiai iškreiptas bylų paskirstymas
tarp apygardos administracinių teismų, apsunkinta suinteresuotų asmenų teisė į teisminę gynybą, nes kiekvieną kartą, kai būtų skundžiamas atitinkamos įstaigos, kurios kaip
juridinio asmens buveinė būtų Vilniuje, teritorinio padalinio, pagal civilinę teisę neturinčio juridinio asmens statuso, pareigūno sprendimas, byla būtų teisminga Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Tad, atsižvelgiant į paminėtą, nuspręsta, kad kilęs
ginčas teismingas Kauno apygardos administraciniam teismui, kurio veikloje teritorijoje savo buveinę turi Inspekcijos Kauno skyriaus Marijampolės poskyris, kurio vedėja ir
priėmė skundžiamą sprendimą (Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2008
m. birželio 30 d. nutartis pagal pareiškėjo UAB „Detalita“ skundą Valstybinei ne maisto
produktų inspekcijai prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos).
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31. Ginčo teritorinis teismingumas, kai ginčas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka
centrinėje viešojo administravimo institucijoje, paprastai nustatomas pagal institucijos,
kuri priėmė pirminį ir ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai skundžiamą sprendimą, buveinę. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad sprendžiant bylų dėl viešojo
administravimo subjektų priimtų sprendimų priskirtinumo atitinkamiems apygardų
administraciniams teismams klausimą, turi būti laikomasi taisyklės, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjami skundai tik dėl tų centrinių administravimo subjektų priimtų sprendimų, kurie skundą paduodančiam asmeniui sukelia tiesiogines teisines pasekmes. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai valstybės įmonės Registrų centro
centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išankstine ginčų nagrinėjimo ne
teismo tvarka išnagrinėjusi skundą dėl teritorinio registratoriaus sprendimo, pareiškėjo skundo netenkina ar tenkina iš dalies ir pareiškėjas nesutinka su palikta galioti
sprendimo dalimi, skundo teisme dalyku laikomi sprendimai, sukeliantys pareiškėjui
tiesiogines pasekmes, o atsakovas tokiose bylose yra teritoriniai registratoriai, ir šios
bylos nagrinėtinos administraciniuose teismuose pagal šių teritorinių viešojo administravimo subjektų buveinės vietų paskirstymą teismams (2011 m. gegužės 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-265/2011). Tačiau tais atvejais, kai tiesiogines teisines
pasekmes sukelia ir skundžiami teismui tiek teritorinio, tiek centrinio administravimo
subjekto sprendimai, taikytinos taisyklės, nustatytos ABTĮ 17 straipsnio 3 ir 4 dalyse.
Kai skunde dėl institucijos sprendimo, priimto ginčą išnagrinėjus ikiteismine tvarka, be
kita to, yra suformuluotas ir savarankiškas reikalavimas (pvz., dėl įpareigojimo atlikti
tam tikrus veiksmus) šiai institucijai, pagal teisės aktus galinčiai veikti ir kaip viešojo
administravimo subjektas, ir kaip ikiteisminė ginčų nagrinėjimo institucija, ginčo teismingumas nustatomas vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 3 dalyje ir 4 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, pagal kurias kai byloje yra keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių
vieni priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o kiti – kitų apygardų
administraciniams teismams, byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme, ir kai byloje atsakovai yra keli administravimo subjektai, esantys
skirtingų teismų teritorinėje jurisdikcijoje, bylos priskirtinumo klausimas sprendžiamas
pagal aukštesniojo administravimo subjekto buveinę. Plačiau šiuo klausimu žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per
teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo (I dalis) 2.5 skyrių Teritorinio teismingumo nustatymas, kai administracinis ginčas prieš kreipiantis į teismą
buvo išnagrinėtas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 471 – 478 p.).
32. Vadovaujantis ABTĮ 17 straipsnio 4 dalimi, kai byloje atsakovai yra keli administravimo subjektai, esantys skirtingų teismų teritorinėje jurisdikcijoje, bylos priskirtinumo klausimas sprendžiamas pagal aukštesniojo administravimo subjekto buveinę.
Tais atvejais, kai administravimo subjektai yra lygiaverčiai savo teisine padėtimi, teismą,
kuriame bus nagrinėjama byla, turi teisę pasirinkti pareiškėjas. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS146-378/2011 pareiškėja skundė Klaipėdos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybos sprendimą, kuriuo prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą
persiųstas spręsti Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, ir pastarosios tarnybos atsisakymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba yra Klaipėdos apygardos
administracinio teismo teritorinėje jurisdikcijoje, o Šiaulių valstybės garantuojamos tei645
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sinės pagalbos tarnyba – Šiaulių apygardos administracinio teismo. Šios tarnybos savo
teisine padėtimi yra lygiavertės institucijos (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
įstatymo 5 str. 4 p., 9 str.). Atsižvelgiant į tai, nuspręsta, kad pareiškėja turi teisę pasirinkti teismą, kuriame bus nagrinėjama byla. Pareiškėja skundą padavė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Toks jos kreipimasis atitinka nurodytas ABTĮ nuostatas.
Esant tokioms aplinkybėms, nuspręsta, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai
atsisakė priimti pareiškėjos skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktą, konstatavęs, kad ši byla priskirtina ne Klaipėdos, o Šiaulių apygardos administraciniam teismui
(2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-378/2011).
33. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos,
kad atsakovu administraciniame procese laikoma materialiojo teisinio santykio šalis, tikrai ar tariamai pažeidusi pareiškėjo materialiąsias teises ar interesus, ir kuri kviečiama
į teismą atsakyti į pareiškėjo pareikštą reikalavimą. Vyriausiasis administracinis teismas
taip pat yra išaiškinęs, jog pasirinkti, į ką nukreipti materialinį teisinį reikalavimą byloje,
t. y. ką patraukti atsakovu, gali tik pareiškėjas. Tačiau administracinis teismas, būdamas
aktyvus ir įstatymu įpareigotas išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises (ABTĮ 10 str.), turi atkreipti
pareiškėjo dėmesį į tai, kad jo atsakovu nurodomas subjektas neturi pareigos atsakyti
pagal pareikštą materialinį teisinį reikalavimą, kitaip tariant, yra netinkamas atsakovas
(2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 4(14), 2008 m., 109 – 124 p.).
34. ABTĮ aiškiai ir konkrečiai ginčo, kai viešojo administravimo subjekto aktai ar
veiksmai (neveikimas) nėra skundžiami, priskirtinumo tam tikram administraciniam
teismui nereglamentuoja. Jei skundu nėra ginčijamas viešojo administravimo subjekto
priimtas teisės aktas, nėra pagrindo konstatuoti, kad teritorinis teismingumas privalo
būti nustatomas pagal viešojo administravimo subjekto buveinę. Kai byloje nėra skundžiamas viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar veiksmai (neveikimas), reikia
vadovautis ABTĮ 35 straipsnyje numatyta bendra teritorinio teismingumo taisykle, pagal kurią administracinis skundas (prašymas) paduodamas vadovaujantis atsakovo buvimo vietos principu. Minėtas išaiškinimas pateiktas administracinėje byloje Nr. AS62646/2011. Šioje byloje pareiškėjas Alytaus regiono atliekų tvarkymo bendrovė kreipėsi į
Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo fizinio asmens,
kurio gyvenamoji vieta yra Varėnos rajono savivaldybėje, nesumokėtą vietinę rinkliavą
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad
šioje byloje nebuvo skundžiamas viešojo administravimo subjekto teisės aktas ar veiksmai (neveikimas), taikė ABTĮ 35 straipsnyje numatytą taisyklę. Teismas, nustatęs, kad
atsakovo gyvenamoji vieta yra Varėnos rajono savivaldybėje6, nusprendė, kad pareiškėjas turėtų kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą (2011 m. rugsėjo 19 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-646/2011).
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Pastebėtina, kad 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių
teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ 6 straipsnio
pakeitimo įstatymui, Varėna patenka į Kauno apygardos administracinio teismo veiklos teritoriją.
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II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas
(ABTĮ 37 str. 2 d. 4 p., 37 str. 2 d. 5 p., 101 str. 2 p., 103 str. 4 p.)

35. Įstatymų leidėjas teisę kreiptis į administracinį teismą, be kita ko, sieja su aplinkybe, kad dėl klausimo, dėl kurio inicijuojamas naujas ginčas, nebūtų įsiteisėjęs teismo
sprendimas. Kai kilęs teisės klausimas buvo ginčijamas teisme ir dėl jo yra įsiteisėjęs
teismo sprendimas, teisė kreiptis į teismą laikoma įgyvendinta. Taisyklės, draudžiančios administraciniams teismams pakartotinai nagrinėti bylas, yra įtvirtintos ABTĮ 37
straipsnio 2 dalies 4 punkte bei 101 straipsnio 2 punkte. Remiantis ABTĮ 37 straipsnio
2 dalies 4 punktu, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jei yra įsiteisėjęs teismo sprendimas,
priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 2 punktą, teismas nutraukia bylą,
jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to
paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą
nuo skundo (prašymo). Administraciniam teismui nėra suteikta teisė bei prerogatyva
pakartotinai nagrinėti tuos pačius klausimus bei vertinti analogiškus faktus, kurie jau
anksčiau buvo nustatyti ir išnagrinėti įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (2009
m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA438-50/2009).
36. Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas draudimą pakartotinai nagrinėti bylas, administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008 yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl
atsisakymo priimti skundą aptariamu pagrindu, būtina išsiaiškinti tris aplinkybes: ar yra
teismo sprendimas, ar jis įsiteisėjęs, ar reiškiamas naujas skundas yra tapatus išnagrinėtam (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008).
36.1. Kalbant apie pirmąją sąlygą – priimtą teismo sprendimą, pažymėtina, kad
ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punkte pateikta sąvoka „teismo sprendimas“ neturėtų būti
aiškinama siaurai, minėta sąvoka apima ir procesinius sprendimus, kuriuos priima bendrosios kompetencijos teismai (2009 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS438-780/2009).
36.2. Teismo sprendimo įsiteisėjimas – kita esminė aplinkybė, kurią teismas vertina, spręsdamas, ar yra pagrindas atsisakyti priimti skundą kaip jau nagrinėtą teismuose. Pastebėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs,
kad kai suinteresuoto asmens teikiami reikalavimai yra neatsiejamai susiję ir klausimas
dėl vieno iš jų apeliacinės instancijos teismo grąžinamas pirmosios instancijos teismui
nagrinėti iš naujo, laikytina, kad įsiteisėjusio sprendimo nėra nė dėl vieno iš reikalavimų. Administracinėje byloje Nr. AS525-99/2010 ginčas kilo dėl to, kad teismas atsisakė
priimti pareiškėjo skundo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad reikalavimas dėl darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo yra
neatsiejamai susijęs su reikalavimu dėl delspinigių priteisimo. Neišsprendus klausimo
dėl darbo užmokesčio priteisimo ir priteistinos darbo užmokesčio sumos, atitinkamai
negali būti sprendžiamas klausimas dėl delspinigių priteisimo ir priteistinos delspinigių
sumos. Nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas panaikino sprendimo dalį, kuria pareiškėjo skundas dėl atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką patenkintas iš
dalies, ir šioje dalyje skundą perdavė iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
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Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, konstatuota, jog pirmosios instancijos teismas
nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo priteisti delspinigius
motyvuodamas tuo, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu toks klausimas jau yra išspręstas.
Todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo
skundo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, panaikinta ir šioje dalyje skundo priėmimo klausimas grąžintas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui (2010 m. kovo 10
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-99/2010).
36.3. Galiausiai kalbant apie skundų tapatumą, remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, tapačiais skundai gali būti pripažinti tik tuomet, kai yra tapatūs visi
trys elementai – šalys, skundo dalykas ir skundo pagrindas (2008 m. sausio 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008).
36.3.1. Skundo dalyko ir pagrindo tapatumas. Reikia priminti, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, sudaro skundo (prašymo) pagrindą, o pareiškėjo materialinis-teisinis reikalavimas atsakovui sudaro skundo (prašymo) dalyką (2009 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-323/2009).
Spręsdamas dėl skundo dalyko ir pagrindo tapatumo, teismas vertina, ar pareiškėjas
inicijuoja ginčą teisme dėl tapačių teisinių santykių ir siekia iš esmės tapačių teisinių
pasekmių. Todėl vien tik lingvistiniai reikalavimo suformulavimo skirtumai nesuteikia
pagrindo konstatuoti, kad ginčas yra ne dėl to paties dalyko ir ne tuo pačiu pagrindu
(2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-52/2012).
Nauju skundo dalyku nelaikytinas kitokios nei anksčiau reikalauta pinigų sumos nurodymas, pvz., skirtingas žalos įvertinimas. Administracinėje byloje Nr. AS858-214/2010
teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors pareiškėjas, prašydamas priteisti neturtinės žalos
atlyginimą, anksčiau inicijuotose administracinėse bylose nurodė skirtingą neturtinės
žalos įvertinimą (150 000 Lt ir 50 000 Lt) nei nagrinėjamoje byloje, tai iš esmės neturi
teisinės reikšmės konstatuojant administracinių ginčų tapatumo faktą. Teisėjų kolegija
pabrėžė, kad priešingas aiškinimas sudarytų galimybę pareiškėjui piktnaudžiauti teise
kreiptis į teismą, kiekvieną kartą remiantis iš esmės tais pačiais argumentais, tačiau prašant atlyginti skirtingo dydžio neturtinę žalą (2010 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-214/2010).
Pažymėtina, kad akto, dėl kurio inicijuojamas ginčas, tapatumas ne visada reiškia
bylos dalyko tapatumą. Administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011 teisėjų kolegija pažymėjo, kad nagrinėtos bylos esmę sudarė ne Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, o šio nutarimo tinkamo įvykdymo klausimas. Byloje
nustatyta, kad Konkurencijos taryba 2007 m. rugsėjo 20 d. priėmė nutarimą Nr. 2S-19
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiksmų perkant paslaugas iš UAB ,,Rubicon eventus“ atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
Šiame nutarime Konkurencijos taryba nutarė pripažinti, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 13 d. sprendimas Nr. 1-759 ,,Dėl paslaugų pirkimo iš
UAB ,,Rubicon eventus“, siekiant organizuoti Vilniaus miesto nevyriausybinių bei kitų
organizacijų nekomercinius renginius“ ir 2005 m. rugpjūčio 19 d. sutartis Nr. 14-90,
sudaryta tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB ,,Rubicon eventus“,
pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, bei nuspręsta įpareigoti
Vilniaus miesto savivaldybės administraciją <...> nutraukti 2005 m. rugpjūčio 19 d. patalpų nuomos sutartį Nr. 14-90, sudarytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB ,,Rubicon eventus“, arba jos nuostatas pakeisti taip, kad neprieštarautų
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Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Konkurencijos taryba, manydama,
kad minėtas nutarimas nėra įvykdytas, kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti atsakovą
Vilniaus miesto savivaldybės administraciją įgyvendinti minėtu Konkurencijos tarybos
nutarimu nustatytą įpareigojimą nutraukti 2005 m. rugpjūčio 19 d. patalpų nuomos
sutartį Nr. 14-90, sudarytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB
,,Rubicon eventus“ (dabar UAB ,,Universali arena“), arba jos nuostatas pakeisti taip, kad
neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Atsižvelgusi į tai,
teisėjų kolegija vertino, kad šios bylos ginčo dalykas yra akivaizdžiai kitoks nei administracinės bylos, pasibaigusios jau įsiteisėjusia Vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje, kurioje tirtas nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas. Dėl to,
kolegijos vertinimu, nebuvo pagrindo nagrinėjamą administracinę bylą nutraukti pagal
Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 2 punktą (2011 m. liepos 25 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011 m., 242 ‒ 261 p.).
Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, aplinkybė, kad pareiškėjas nurodo naujas esmines aplinkybes ir pateikia su tuo susijusius papildomus
įrodymus, tam tikrais atvejais gali būti vertinama kaip skundo nauju pagrindu pateikimas (2009 m. lapkričio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-677/2009). Tačiau
taikant šią nuostatą, būtina atsižvelgti į konkrečios bylos aplinkybes (ar ginčijamas tas
pats administracinis aktas, ar tariamas pareiškėjo teisių pažeidimas yra tęstinis ir kt.).
Pavyzdžiui, vienoje iš Vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtų bylų pareiškėjas
prašė panaikinti Utenos AVMI 2006 m. liepos 20 d. turto arešto aktą, dėl kurio Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. rugsėjo 28 d. priėmė sprendimą,
kuriuo pareiškėjo skundas buvo atmestas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas
prašo panaikinti tokį administracinį aktą, kurio teisėtumas ir pagrįstumas patvirtintas
įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Todėl teismas nebegali priimti ir nagrinėti pakartotinio
skundo dėl to paties administracinio akto, tirti to paties administracinio akto teisėtumo
ir pagrįstumo bei priimti kitokį teismo sprendimą, nei buvo priimtas 2006 m. rugsėjo 28
d., nes tokiu būdu būtų iš esmės paneigta įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata galia. Jei naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios realiai egzistavo, tačiau nebuvo
ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui pirmosios administracinės bylos nagrinėjimo metu,
arba paminėtoje byloje buvo padarytas akivaizdus ir esminis materialinės teisės normų
pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar
nutartį, pareiškėjas gali prašyti atnaujinti procesą ABTĮ IV skyriuje nustatyta tvarka, o
ne pateikti teismui pakartotinį skundą dėl to paties administracinio akto. Be to, aplinkybės, atsiradusios jau išnagrinėjus paminėtą administracinę bylą, šiuo atveju negali būti
pagrindu kvestionuoti skundžiamo administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo, nes
dėl administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo teismas paprastai sprendžia tik pagal
atitinkamo administracinio akto priėmimo metu egzistavusias, o ne vėliau įvykusias (atsiradusias) aplinkybes, kurių administravimo subjektas, priimdamas atitinkamą administracinį aktą, objektyviai negali įvertinti ir neįvertina. Todėl aplinkybės, atsiradusios
po paminėtos administracinės bylos išnagrinėjimo, šiuo atveju negali būti vertinamos
kaip naujas skundo pagrindas. Dėl paminėtų priežasčių teisėjų kolegija nusprendė, kad
pakartotinis prašymas dėl to paties administracinio akto, dėl kurio jau priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, panaikinimo nagrinėjamu atveju negali būti priimamas ir nagrinėjamas (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punktas).
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Tačiau šioje byloje Vyriausiasis administracinis teismas taip pat nurodė, kad pasikeitus aplinkybėms, išties gali išnykti pagrindas toliau taikyti mokestinės prievolės
įvykdymo užtikrinimo būdą – turto areštą – arba jį taikyti tokiu mastu ir būdu, kokiu jis
buvo pritaikytas. Turto arešto taikymas, nepaisant to, kad pasikeitus aplinkybėms, išnyko pagrindas jį taikyti, iš esmės reikštų asmens, kurio turto atžvilgiu areštas pritaikytas,
nepagrįstą, neteisėtą ir neproporcingą teisių suvaržymą, atitinkamai institucijai suteiktų
įgalinimų naudojimą ne pagal paskirtį ir tikslus, kuriems tokia institucija yra įsteigta ir
gavo atitinkamus įgaliojimus veikti, nepagrįstą naudojimąsi valstybės valdžia, konstitucinių teisingumo, protingumo ir proporcingumo principų pažeidimą. Todėl asmeniui,
manančiam, kad nebėra pagrindo toliau taikyti turto areštą, negali būti atimta teisė
prašyti panaikinti jį. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą
(Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 1 d. 15 p., 101 str.)
aplinkybes, ar yra pagrindas taikyti turto areštą, visų pirma nustatinėja, vertina ir jų pagrindu sprendimą dėl turto arešto priima ne teismas, o mokesčių administratorius, todėl
teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ir dėl arešto turtui panaikinimo, kai asmuo mano, kad
išnyko pagrindas jį taikyti, visų pirma sprendimą turi priimti ne teismas, o mokesčių
administratorius. Administraciniam teismui įstatymu nėra suteikti įgalinimai tiesiogiai
spręsti klausimo dėl mokesčių administratoriaus pritaikyto arešto turtui panaikinimo,
kai pasikeičia aplinkybės. Todėl suinteresuotas asmuo, manantis, kad nebėra pagrindo
toliau taikyti turto areštą, visų pirma turi kreiptis į atitinkamą mokesčių administratorių, kuris priėmė sprendimą dėl turto arešto taikymo, su prašymu panaikinti konkretaus
turto areštą. Mokesčių administratorius dėl tokio prašymo turi priimti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą. Nesutikdamas su tokiu mokesčių administratoriaus sprendimu, suinteresuotas asmuo gali jį skųsti įstatymų
nustatyta tvarka. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, teisėjų kolegija sprendžia,
kad nagrinėjamoje byloje atsisakius priimti pareiškėjo skundą, pareiškėjo teisė reikalauti, kad būtų panaikintas turto areštas dėl to, kad, pareiškėjo nuomone, išnyko pagrindai
jam taikyti, nėra paneigiama, tačiau jis ją turi realizuoti įstatymų nustatyta tvarka (2007
m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-184/2007.
Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad kai pareiškėjas savo teisių pažeidimą grindžia naujais argumentais, susijusiais su pasikeitusiu teisiniu reguliavimu, nėra
pagrindo preziumuoti skundų pagrindo tapatumą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. AS403-519/2006 pareiškėjas ginčą su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis po jo ankstesnės bylos išnagrinėjimo Kauno apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pradėjo dėl to, kad
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1437 buvo iš
dalies pakeisti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156.
Pareiškėjas tai laikė nauja aplinkybe. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad tokiu atveju
teismas, sprendžiantis skundo priėmimo klausimą, dėl šios aplinkybės nutartyje turi
pasisakyti iš esmės ir analizuoti ne tik pareiškėjo skundų reikalavimų bei ginčo šalių
tapatumą, bet ir skundų pagrindų tapatumą. Teismas, nagrinėjantis skundo priėmimo
klausimą, turėtų visapusiškai ištirti, ar pareiškėjo keliamas ginčas yra (nėra) tapatus jau
išnagrinėtam teisme ginčui, bei nustatęs, kad ginčai yra tapatūs, nutartyje nurodyti ne
tik motyvus dėl ginčo dalyko ir šalių tapatumo, bet ir dėl pagrindo tapatumo (2006 m.
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spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-519/2006).
36.3.2. Šalių (ne)tapatumas. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne
kartą yra pažymėjęs, kad teisiniai padariniai, kai skundą atsisakoma priimti arba byla
nutraukiama dėl skundų tapatumo, yra tiesiogiai siejami su tuo, jog ginčas yra ne tik
dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, bet ir tarp tų pačių šalių. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008 teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas, teikdamas
skundą Kauno apygardos administraciniam teismui, prašė priteisti žalos atlyginimą iš
atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, o skundu,
paduotu Vilniaus apygardos administraciniam teismui, pareiškėjas prašė priteisti jam
žalą iš kito atsakovo – Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, kad minėti skundai negali būti pripažinti tapačiais (2008 m.
sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008).
Kita vertus, atsakovo atstovų keitimas ar papildymas bylose dėl žalos atlyginimo,
paprastai nelaikytina ta aplinkybe, kuri leistų teigti, jog skundas kyla tarp skirtingų šalių. Esminę reikšmę šiuo atveju turi, ar nauju skundu iš esmės siekiama „perspręsti“ jau
anksčiau išnagrinėtą bylą ir paneigti nustatytus joje faktus bei jų pagrindu padarytas
teisinio pobūdžio išvadas (žr. 2010 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
AS858-214/2010).
Teisių perėmimas Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat nepripažįstamas pagrindu išvadai, kad ginčas yra kilęs ne tarp tų pačių šalių (2011 m. rugpjūčio
12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-585/2011).
36.3.3. Pažymėtina, jog vertinant, ar pareiškėjas padavė tapatų skundą, be minėtų
aplinkybių, turi būti atsižvelgta į teismo sprendimo, priimto kitoje byloje turinį, t. y. taip
pat turi būti įvertinta, kokiais pagrindais teismas pirmu atveju atmetė pareiškėjo skundą
(2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-245/2011). Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS143-184/2008 apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad
įsiteisėjusia teismo nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjų skundo dalį, nes jos nesilaikė
tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą
tvarkos. Pareiškėjos, pasinaudojusios išankstinio nagrinėjimo ne teisme tvarka, vėl pateikė skundą teismui. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjos į teismą kreipėsi
pasinaudojusios įstatymų nustatyta bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka,
t. y. pašalinusios aplinkybes, kurios buvo pagrindas atsisakyti priimti skundą, konstatavo, jog negalima daryti išvados, kad pareiškėjos pareiškė skundo reikalavimus, dėl kurių
jau buvo priimtas teismo procesinis sprendimas. Nuspręsta, jog pirmosios instancijos
teismas neturėjo pagrindo atsisakyti priimti šią skundo dalį pagal ABTĮ 37 straipsnio 2
dalies 4 punktą (2008 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-184/2008).
Taigi, nutartis atsisakyti priimti skundą paprastai neužkerta kelio pareiškėjui pašalinus
skundo trūkumus vėl kreiptis į teismą (2008 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS261-104/2008).
37. Šiame kontekste paminėtina, kad ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato,
kad administracinis teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą ir tais atvejais, kai teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo
pačiu pagrindu, tačiau dėl keliamo ginčo nėra įsiteisėjusio sprendimo. Ši teisės norma
taikytina tais atvejais, kai teismui teikiamas ne patikslintas ar papildytas skundas toje
pačioje byloje, o siekiama pradėti kitą administracinę bylą (2012 m. gegužės 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS552-318/2012). Aptariamą aplinkybę nustačius ginčo na651
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grinėjimo iš esmės metu, pagal ABTĮ 103 straipsnio 4 punktą teismas skundą (prašymą)
palieka nenagrinėtą (pvz., 2010 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-214/2010).
38. Kliūtis priimti skundą yra ir įsiteisėjusi teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo). Remiantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 4 punktu, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti
skundą (prašymą), jei yra įsiteisėjusi teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo
skundo (prašymo). Pagal ABTĮ 101 straipsnio 2 punktą, jeigu yra įsiteisėjusi teismo
nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo), teismas nutraukia bylą.
Apie atsisakymą nuo skundo plačiau žr. Apibendrinimo III.2.1. poskyrį Atsisakymas nuo
skundo (prašymo).
II.7. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos laikymasis
(ABTĮ 22 str. 3 d., 25 str., 37 str. 2 d. 3 p., 101 str. 7 p., 103 str. 1 p.)

39. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 3 dalį, įstatymo numatytais atvejais skundas (prašymas) pirmiausia turi būti paduodamas administracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, po to skundas gali būti paduodamas
ir administraciniam teismui. Iš esmės analogiška nuostata įtvirtinta ir minėto įstatymo
25 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti,
o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Privalomos ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarkos nesilaikymas sąlygoja konkrečias įstatyme nustatytas teisines pasekmes. Remiantis
ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, nesilaikius konkrečiai bylų kategorijai įstatymų
nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, teismas atsisako priimti
skundą. Jeigu aplinkybė, jog pareiškėjas nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos
išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, paaiškėja teismui priėmus pareiškėjo skundą, bylą nagrinėjantis teismas sprendžia atitinkamai dėl ABTĮ 101 straipsnio
7 punkto arba ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto taikymo. Tais atvejais, kai išankstine ginčo
nagrinėjimo ne per teismą tvarka nebegalima pasinaudoti, byla nutraukiama vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 7 punktu, jei šia tvarka dar galima pasinaudoti – skundas
paliekamas nenagrinėtas vadovaujantis ABTĮ 103 straipsnio 1 punktu. Paminėtina, jog
Vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo klausimu yra apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per
teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinime (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 452 ‒ 535 p. ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 540 – 611 p.). Todėl papildomai šis
klausimas šiame apibendrinime nebus apžvelgiamas.
II.8. Tinkamas atstovavimas administraciniame teisme
(ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p., 49 str., 50 str., 103 str. 3 p.)

40. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio, įtvirtinančio teisę kreiptis
gynybos į teismą, 3 dalyje numatyta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą
pagal asmens arba jo atstovo skundą ar prašymą. Atstovams administraciniame procese
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suteikiamas byloje dalyvaujančių asmenų statusas (ABTĮ 48 str. 3 d.). Administraciniame procese atstovu gali būti kiekvienas asmuo, pateikęs įgaliojimą suteiktą įstatymų
nustatyta tvarka (ABTĮ 49 str.). Administracinių bylų teisenos įstatymas kitų reikalavimų ar tam tikrų apribojimų atstovams administraciniame teisme nenumato. Šiame
kontekste reikia pažymėti, kad tam tikrus apribojimus, susijusius su advokatų padėjėjų
teise būti atstovais pagal pavedimą apeliaciniame procese nustato Lietuvos Respublikos
advokatūros įstatymas.
41. Administracinis teismas neturi teisės prieš bylos šalies valią nurodyti, kas turi
būti šalies atstovu byloje ir įsiterpti į vidinius atstovo ir atstovaujamojo teisinius santykius. Svarbu tik tai, kad subjektas pagal įstatymą galėtų būti atstovu procese ir kad
jo įgalinimai atstovauti būtų tinkamai įforminami (2008 m. balandžio 17 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 14).
42. Ta pati taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai bylos šalimi yra Lietuvos valstybė.
Valstybės, kaip ypatingo juridinio asmens, specifika lemia tai, kad valstybė pati negali
vesti bylos administraciniame teisme, o privalo būti atstovaujama atitinkamų institucijų.
Tačiau būdama šalimi administraciniame procese, valstybė išsaugo dispozityvumo principo suteikiamą galimybę pasirinkti, kas bus jos atstovas byloje. Šią savo teisę valstybė
įgyvendino priimdama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimą
Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“, kurio pirmu punktu
įgaliojo atstovauti valstybei bylose dėl žalos atlyginimo valstybės institucijas (valstybinio administravimo subjektus), dėl kurių arba dėl kurių pareigūnų, valstybės tarnautojų
ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado žala. Šis nutarimas neužkerta kelio valstybei, kaip bylos šaliai, atskirais atvejais atstovavimo klausimą administracinėse bylose
išspręsti atskirai, pavedant valstybės atstovavimą kitiems subjektams. Lietuvos valstybei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 932 apsisprendus,
kad bylose dėl žalos atlyginimo jai turi atstovauti valstybės institucija, dėl kurios arba
dėl kurios pareigūnų neteisėtų aktų atsirado žala, teismas neturi pagrindo ignoruoti šios
atstovaujamojo valios ir parinkti bylos šaliai (valstybei) kitą atstovą. Tai gali padaryti
tik pats atstovaujamasis, šiuo atveju – pati Lietuvos valstybė (2008 m. balandžio 17 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 14).
Šiuo aspektu pastebėtina, kad netinkamas valstybės atstovavimas žalos, padarytos
neteisėtais valdžios institucijos veiksmais, atlyginimo bylose teismų praktikoje paprastai
pripažįstamas neesminiu proceso teisės pažeidimu, jeigu valdžios institucija, kuri turėjo
būti atstovė žalos atlyginimo byloje, teismo procese dalyvauja. Administracinėje byloje
Nr. A444-619/2008 išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, kad atsakovu šioje byloje turėjo būti
patrauktas ne Šiaulių tardymo izoliatorius, o valstybė. Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pirmosios instancijos teismo procese visapusiškai dalyvavo ta valstybės valdžios institucija, kuri turėjo betarpiškai (tiesiogiai) užtikrinti pareiškėjo laikymo sąlygų,
kurios nagrinėjamu atveju buvo pažeistos, tinkamumą, t. y. ta valstybės institucija, kuri
būtų buvusi tinkama Lietuvos valstybės atstovė procese, kad šios institucijos ir tikrojo
atsakovo (valstybės) interesai šiuo atveju negalėjo skirtis, kad valstybės interesus byloje
galėjo ginti ir trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtrauktas Kalėjimų departamentas prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, nusprendė, kad toks pažeidimas nėra esminis ir nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo ir grą653
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žinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (ABTĮ 142 str. 1 d.) (2008 m.
balandžio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A444619/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 14).
Pastebėtina, kad tais atvejais, kai valdžios institucija, su kurios veiksmais siejamas
reikalavimas atlyginti žalą, likviduojama (reorganizuojama ir pan.) valstybei bylose dėl
žalos atlyginimo atstovauja ta valdžios institucija, kuri perima likviduotos valdžios institucijos funkcijas atitinkamoje viešojo administravimo srityje, jei teisės aktai nenustato
kitaip. Administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011 išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo,
kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 248 „Dėl
apskričių viršininkų administracijų likvidavimo“ 5.3 punktą, ginčuose dėl apskričių viršininkų priimtų sprendimų atliekant statybos valstybinės priežiūros, savivaldybės bendrojo, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, detaliųjų planų valstybinės priežiūros
funkcijas, valstybei (Lietuvos Respublikos Vyriausybei) teismuose atstovauja Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, jeigu įstatymuose
nenustatyta kitaip. Išplėstinė teisėjų kolegija neturėjo pagrindo manyti, kad galiojantis
teisinis reguliavimas, susijęs su funkcijomis, kurias perima Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, turi būti aiškinamas siaurai. Žalos
atlyginimo bylose vertinami institucijos galbūt neteisėti veiksmai ar neveikimas. Nagrinėjamoje byloje tai reiškia, kad teismas turės analizuoti veiklą, glaudžiai susijusią su
valstybės institucijų funkcijų vykdymu teritorijų planavimo srityje. Todėl būtent Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, perėmusi atitinkamas funkcijas teritorijų planavimo srityje, gali geriausiai atstovauti valstybei šioje
byloje. Be to, pabrėžta, kad nagrinėjamu atveju sprendžiama ne dėl Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos, bet dėl valstybės civilinės atsakomybės. Šios aplinkybės buvo pakankamas pagrindas išplėstinei teisėjų kolegijai nuspręsti, kad žalos, kilusios dėl apskrities viršininko administracijos sprendimų, priimtų teritorijų planavimo
srityje, atlyginimo bylose valstybei turėtų atstovauti Valstybinė teritorijų planavimo ir
statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011 m., 287 – 318 p.).
43. Pagal ABTĮ 49 straipsnio 2 dalį, atstovais pagal įstatymą laikomi atitinkamų
institucijų, įstaigų, tarnybų, įmonių, organizacijų vadovai, o įstatymų ar kitų teisės aktų
numatytais atvejais – ir kiti darbuotojai, veikiantys neviršydami įgaliojimų, suteiktų remiantis įstatymu ar kitais teisės aktais.
43.1. Spręsdamas tinkamo subjekto atstovauti savivaldybės interesams klausimą,
Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog savivaldybės tarybai teisme gali
atstovauti atstovas, kuriam įgaliojimus išduoda meras. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį,
kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte
numatyta, jog meras reglamente nustatyta tvarka savivaldybei teisme atstovauja pats
arba įgalioja kitus asmenis. Todėl teisėjų kolegija, nustačiusi, kad Mažeikių rajono savivaldybės atstovui įgaliojimus atstovauti savivaldybės tarybai teisme suteikė Mažeikių
rajono savivaldybės meras, konstatavo, jog įgaliojimus suteikė tinkamas subjektas (2009
m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502-257/2009).
Tuo tarpu Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad savivaldybės administracijai vadovauja savivaldybės administracijos direktorius. Jis yra įstaigos vadovas. Administracinėje byloje Nr. AS143-266/2009 teisėjų kolegija, aiškindama
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ABTĮ 49 straipsnio 2 dalies ir Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostatas,
konstatavo, kad savivaldybės administracijai atstovauja savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad įgaliojimą veikti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos vardu suteikė Panevėžio miesto savivaldybės
meras, nusprendė, kad šis įgaliojimas nėra tinkamas paduoti atskirąjį skundą Panevėžio
miesto savivaldybės administracijos vardu (2009 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-266/2009).
43.2. Akcentuotina, kad visuomeninių organizacijų atstovais pagal įstatymą taip pat
laikomi jų vadovai, o įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais – ir kiti darbuotojai, veikiantys neviršydami įgaliojimų, suteiktų remiantis įstatymu ar kitais teisės aktais.
Administracinėje byloje Nr. AS442-127/2011 teisėjų kolegija konstatavo, kad Lietuvos
žmogaus teisių stebėtojų sąjungos vardu skundą padavė asmuo, neturintis tam reikiamų
įgaliojimų. Šios organizacijos vardu teismui paduotą skundą pasirašė jo pirmininku prisistatęs asmuo. Teisėjų kolegija byloje pateikto įgaliojimo, surašyto ir pasirašyto paties
Sąjungos pirmininku prisistačiusio asmens, nepripažino dokumentu, patvirtinančiu šio
asmens įgalinimus veikti Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos vardu. Be to, iš byloje esančių juridinių asmenų registro duomenų buvo matyti, kad Sąjungos valdymo organų nariais yra įregistruoti visai kiti asmenys nei pirmininku prisistatęs asmuo. Teisėjų
kolegija, įvertinusi nustatytas aplinkybes, nusprendė, kad paduotą skundą turi būti atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punkto
pagrindu (2011 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-127/2011).
43.3. Kalbant apie įmonių atstovavimą administraciniame teisme, pažymėtina, kad
tai, jog įmonei, iškelta restruktūrizavimo byla, nėra kliūtis įmonės vadovui įmonės vardu
paduoti skundą. Teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS442-137/2010 konstatavo,
kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nenumato, kad iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, nutrūksta įmonės valdymo organų įgaliojimai ir įmonės valdymo organai
nebegali atstovauti įmonei teisme. Priešingai, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 16
straipsnio 1 dalyje yra numatytas restruktūrizuojamos įmonės valdymo organų įgaliojimų tęstinumas. Įmonės valdymo organams gali būti taikomi tam tikri apribojimai, jeigu
jie yra nustatomi restruktūrizavimo plane ar teismo nutartyje, tačiau nagrinėtu atveju
byloje duomenų apie apribojimų, susijusių su kreipimusi į teismą, nustatymą pareiškėjo
valdymo organams nebuvo. Taip pat Įmonių restruktūrizavimo įstatymas nenumato,
kad įmonės valdymo organui kreipiantis įmonės vardu į teismą, turi būti gautas konkretus paskirto įmonės administratoriaus pritarimas tokiam veiksmui. Pagal Įmonių
restruktūrizavimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalį, paskirtas įmonės administratorius tik
prižiūri įmonės valdymo organų veiklą. Šią priežiūros funkciją nėra pagrindo traktuoti
kaip paties įmonės administratoriaus vykdomą įmonės valdymo veiklą ar kaip įmonės
administratoriaus veikimą kartu su įmonės valdymo organais. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 16 straipsnio 5−8 dalis, įmonės administratoriaus priežiūros funkcija
iš esmės pasireiškia tik netiesiogiai, tai yra įmonės veiklos stebėjimu ir, esant reikalui,
nurodymų įmonės valdymo organams dėl įmonės veiklos davimu; įmonės valdymo organams nevykdant šių nurodymų, gali būti keliamas klausimas dėl žalos atlyginimo ar
įmonės valdymo organų narių įgaliojimų sustabdymo (nutraukimo) (2010 m. kovo 25
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-137/2010).
44. Administraciniame procese atstovu gali būti kiekvienas asmuo, pateikęs įgaliojimą suteiktą įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 49 str.). Įgaliotais atstovais (pagal pavedi655
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mą) teisme paprastai būna advokatai (ABTĮ 49 str. 3 d.). Pažymėtina, kad Advokatūros
įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad advokato teisės ir pareigas turi ir advokato padėjėjas, išskyrus tam tikrus proceso įstatymuose nustatytus apribojimus. Advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra
rašytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkrečioje byloje, o kitose
institucijose – rašytiniu advokato (praktikos vadovo) sutikimu. Advokato padėjėjas gali
atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo
advokato padėjėjo praktikos pradžios.
44.1. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra konstatavęs,
kad advokatų padėjėjai neturi teisės pasirašyti ir paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Sistemiškai aiškinant ABTĮ nuostatas, matyti, jog prašymo dėl proceso atnaujinimo
padavimas yra sietinas su Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija nagrinėti
klausimus dėl proceso atnaujinimo ABTĮ nustatyta tvarka. Tokia Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija yra išimtinė (ABTĮ 20 str. 2 d.), akivaizdžiai nepriskirtina
pirmosios instancijos teismo kompetencijai, o atstovavimo veiksmai, atliekami paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo ir sprendžiant kitus su tuo susijusius klausimus,
neabejotinai negali būti vertinami kaip atstovavimas pirmosios instancijos teisme. Įvertinusi nurodytų teisės aktų nuostatas ir teismų praktiką, teisėjų kolegija nusprendė, jog
Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalis, ribodama advokato padėjėjo teisę atstovauti,
atitinkamai suteikiant tokią teisę tik pirmosios instancijos teisme, nesuteikia advokato
padėjėjui teisės pasirašyti ir paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo (2011 m. spalio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-114/2011).
45. Kaip ir atstovams pagal įstatymą, atstovams pagal pavedimą taikomas reikalavimas pateikti įgaliojimus patvirtinantį dokumentą (ABTĮ 49 str. 3 d.). Be to, reikalavimas
prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) pridėti įgaliojimą ar kitokį dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus, numatytas ABTĮ 23 straipsnio 3 dalyje.
45.1. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba
advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta sutartimi (ABTĮ 49 str. 3 d.). Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad dokumentams,
patvirtinantiems atstovo įgaliojimus, taikomi bendrieji oficialiam dokumentui keliami
reikalavimai. Administracinėje byloje Nr. AS492-579/2011 nustatyta, kad atstovavimo
sutartyje, kurią pateikė pareiškėjo advokatas, nebuvo nurodyta jos sudarymo data (nenurodyta konkreti atstovavimo sutarties sudarymo diena), sutarčiai nebuvo suteiktas
numeris. Apeliacinės instancijos teismas suabejojo šios atstovavimo sutarties tikrumu,
nes ji neatitiko oficialiam dokumentui keliamų reikalavimų. Taigi toks dokumentas,
teisėjų kolegijos vertinimu, nelaikytinas patvirtinančiu advokato įgaliojimus (2011 m.
rugpjūčio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-579/2011). Šioje byloje teisėjų
kolegija taip pat nusprendė, kad byloje esančios atstovavimo sutarties kopija nelaikytina
tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu atstovo įgaliojimus, t. y. ji neatitinka ABTĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjui nustatė terminą trūkumams pašalinti – pateikti atstovavimo sutarties originalą
(ABTĮ 37 str. 1 d.) (2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492579/2011). Pastebėtina ir tai, kad Advokatūros įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad atlikdamas pavedimus pagal susitarimą ar paskyrimą, advokatas pateikia sutartį dėl
teisinių paslaugų ar šios sutarties išrašą, advokato orderį baudžiamajame procese arba
sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo.
656

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

45.2. Kitų atstovų pagal pavedimą įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir įformintame Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka
(ABTĮ 49 str. 3 d.). Pavyzdžiui, remiantis Profesinių sąjungų įstatymo 15 straipsnio 1
dalimi, profesinės sąjungos atstovauja savo nariams ir įstatymų nustatyta tvarka gina
savo narių teises ir teisėtus interesus valstybės organuose. Administracinėje byloje Nr.
AS146-650/2009 teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad profesinės sąjungos savo narių teises ir teisėtus interesus administracinėse bylose teisme dažniausiai gina šiais būdais: (i)
kreipiasi su prašymais profesinių sąjungų narių teisėms ir teisėtiems interesams ginti
Profesinių sąjungų įstatymo 18 straipsnyje nustatytais atvejais; (ii) atstovauja profesinės
sąjungos nariams valstybės tarnybos teisinių santykių bylose. Teisėjų kolegija pabrėžė,
kad pirmuoju atveju, profesinė sąjunga byloje yra pareiškėjas. Jos kaip juridinio asmens
atstovavimą teisme reglamentuoja ABTĮ 49 straipsnio 2 dalis. Antruoju atveju profesinė sąjunga byloje yra savo nario atstovas pagal pavedimą (ABTĮ 49 str. l ir 3 d.). Šiuo
atveju pagrindas atstovavimo santykiams tarp profesinės sąjungos ir jos nario atsirasti
yra asmens narystė profesinėje sąjungoje, todėl profesinė sąjunga atstovauja savo nariui
be specialiai atstovauti teisme išreikšto (žodžiu ar raštu) pavedimo (jį atstoja asmens
narystė profesinėje sąjungoje). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad atstovavimo pagal pavedimą administracinėse bylose turiniui bei jo įforminimui keliami reikalavimai, nustatyti
Civiliniame ir Civilinio proceso kodeksuose (ABTĮ 49 str. 3 d.), Teisėjų kolegija, įvertinusi Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies l punkto nuostatą, kad
teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens ar jo atstovo skundą, bei 23
straipsnio 3 dalyje įtvirtintą taisyklę, kad prie atstovo paduodamo skundo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus, nusprendė, jog be specialiai išduoto įgaliojimo profesinė sąjunga atstovaudama savo nariams
teisme turi visas teises, išskyrus: 1) teisę paduoti skundą; 2) bylos perdavimą kitam
teismui ar institucijai; 3) visišką ar dalinį skundo (prašymo) reikalavimų atsisakymą; 4)
skundo (prašymo) reikalavimų pripažinimą; 5) skundo (prašymo) pagrindo ar dalyko
pakeitimą; 6) teismo sprendimo ar nutarties apskundimą; 7) įgaliojimų perdavimą kitam asmeniui (per įgaliojimą); 8) vykdomojo rašto gavimą ir jo pateikimą išieškoti; 9)
priteistų pinigų gavimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje
ir 50 straipsnio 2 dalies 1‒8 punktuose nurodytiems atstovavimo veiksmams atlikti yra
būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas. Atsižvelgusi į šiuos argumentus, taip pat įvertinusi profesinės sąjungos pateikto skundo pobūdį (ginčas kilo dėl valstybės tarnybos
teisinių santykių (tarnybinės nuobaudos paskyrimo), teisėjų kolegija konstatavo, kad
pareiškėjas privalėjo pateikti teismui įgaliojimą, patvirtintą notaro, suteikiantį teisę jam
paduoti skundą profesinės sąjungos nario vardu (2009 m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-650/2009).
46. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimas vesti teisme bylą suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies
1–8 punktuose numatytus veiksmus. Įgaliojimas atlikti kiekvieną šių veiksmų turi būti
specialiai aptartas atstovo įgaliojime (ABTĮ 50 str. 3 d.). Pastebėtina, kad šiuo aspektu
ABTĮ nuostatos skiriasi nuo Civilinio proceso kodekso normų, pagal kurias įgaliojimas
atstovauti teisme suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius
veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime (CPK 59 str.).
Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, aiškinančia ABTĮ 50
straipsnio 2 dalies nuostatas, pateiktame įgaliojime turi būti konkrečiai įvardinta atsto657
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vo teisė vesti bylą (atstovauti) teisme. Administracinėje byloje Nr. AS525-557/2011 teisėjų
kolegija, įvertinusi ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies normas, pažymėjo, jog įstatymų leidėjas
atstovo pagal pavedimą teisę atstovauti subjektui administraciniame teisme, taip pat ir
teisę pasirašyti skundą, aiškiai susiejo su reikalavimu turėti atitinkamą įgaliojimą vesti
bylą teisme. Abstraktus įgaliojimas atstovauti subjektui visose valstybinėse ir privačiose
įstaigose bei organizacijose, pasirašyti raštus ir panašiai nėra pakankamas (2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-557/2011, taip pat žr. 2011 m. spalio
7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-516/2011).
46.1. Pastebėtina, kad ABTĮ 50 straipsnio 2 dalis nereikalauja, jog teisė paduoti
skundą būtų atskirai aptarta atstovui išduotame įgaliojime. Vadinasi, jei įgaliojimus patvirtinančiame dokumente atstovui yra suteikta teisė vesti bylą teisme, teisė paduoti
skundą teismui atskirai neprivalo būti aptarta.
46.2. Prie išimtinių atstovo pagal pavedimą teisių, kurios turi būti specialiai aptartos
atstovo įgaliojime, priskirta ir teisė atstovui apskųsti teismo sprendimą ar nutartį (ABTĮ
50 str. 2 d. 5 p.). Teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS858-530/2010 pažymėjo,
kad tokios teisės išskyrimas nėra savitikslis, kadangi bet koks sprendimo ar nutarties
apskundimas yra susijęs su skundžiančio asmens diskrecija, pasveriant tai, ar apskundimas yra tikslingas, kokios gali būti skundo teisinės pasekmės, ar racionalu skųsti teismo
sprendimą ar nutartį, kurie iš esmės tenkina asmenį. Todėl teisę apskųsti teismo sprendimą ar nutartį turinčio asmens ir jo atstovo požiūris dėl būtinybės skųsti teismo sprendimą ar nutartį gali skirtis. Dėl nurodytų priežasčių įstatymų leidėjas, siekdamas apsaugoti asmens teises bei apriboti atstovo pagal pavedimą diskreciją, teismo sprendimų ir
nutarčių apskundimo teisę atstovui pagal pavedimą priskyrė prie specialiai aptartinų
įgaliojime (2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-530/2010).
46.3. Atstovas pagal pavedimą, atskirai to neaptarus įgaliojime, neturi teisės perduoti
savo įgaliojimų kitam asmeniui, t. y. perįgalioti (ABTĮ 50 str. 2 d. 6 p.). Administracinėje
byloje Nr. AS525-753/2009 nuspręsta, kad sūnus, kuriam motina suteikė įgaliojimą atstovauti jos interesams, tvarkant žemės nuosavybės teisės grąžinimo dokumentus, neturėjo
teisės sudaryti teisinės pagalbos sutarties motinos vardu. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad
įgaliojime nebuvo numatyta teisė perįgalioti, todėl atsižvelgiant į ABTĮ 50 straipsnio 2
dalies 6 punktą, kitam asmeniui savo įgaliojimų sūnus perduoti negalėjo (2009 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-753/2009).
47. Pastebėtina, kad sprendžiant dėl asmens teisės atstovauti administraciniame
teisme, be kita ko, turi būti įvertinta įgaliojimus nustatančiame dokumente apibrėžta
įgaliojimų apimtis ir apribojimai. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS63-187/2011
nustatyta, kad skundą pasirašė ir pirmosios instancijos administraciniam teismui padavė asmuo, kuriam buvo pavesta vesti civilines, administracines, arbitražines, tarptautines bylas, susijusias su atstovaujamojo turtu. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamas
ginčas dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos įpareigojimo ištirti atstovaujamojo skundą dėl
galimai nusikalstamų asmenų veikų, nėra tiesiogiai susijęs su jo turtinėmis teisėmis,
todėl įgaliojimas, kuris yra pridėtas prie skundo, nesuteikė teisės atstovui atlikti atstovaujamojo vardu kokius nors procesinius veiksmus šioje administracinėje byloje (2011
m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-187/2011)
48. Atstovui, nepateikus įgaliojimo vesti teisme bylą, teismas, sprendžiantis skundo
ar prašymo priėmimo klausimą, nustato terminą trūkumams pašalinti (ABTĮ 23 str. 3
d., 37 str. 1 d.). Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad terminas skun658
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do trūkumams šalinti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje
nustatyta tvarka gali būti nustatomas tais atvejais, kai galima spręsti, jog atstovas skundo padavimo metu turėjo atitinkamus įgaliojimus, tačiau nepateikė juos patvirtinančių
dokumentų (2008 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS248-181/2008). Vadinasi, atsisakyti priimti skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu galima
tada, kai iš pirmosios instancijos teismui pateiktų dokumentų matyti, kad skundą kito
asmens vardu padavusiam asmeniui atitinkami įgaliojimai nebuvo suteikti. Administracinėje byloje Nr. AS822-570/2010 teisėjų kolegija, nustačiusi, kad kartu su skundu buvo
pateiktas ir įgaliojimas, tačiau jame nebuvo numatyta atstovo teisė paduoti ir pasirašyti
skundą administraciniam teismui pareiškėjo vardu, nusprendė, jog pirmosios teismas
skundą pagrįstai atsisakė priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu
(2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-570/2010). Tokia praktika formuojama ir kitose Vyriausiojo administracinio teismo bylose (žr., pvz., 2009 m.
liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-411/2009).
49. Sprendžiant skundo priėmimo klausimą, yra vertinama skundo padavimo
metu buvusi situacija. Kaip pažymėjo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS248181/2008, atstovas įgaliojimus paduoti skundą teismui turi turėti skundo padavimo
metu. Tai, jog tokie įgalinimai suteikiami jau po skundo padavimo išduotame naujame
įgaliojime, neturi reikšmės, nes atstovas gali veikti pagal įgaliojimą, turimą, atliekant
atitinkamus procesinius veiksmus, o ne pagal įgaliojimą, kuris išduodamas po atitinkamų procesinių veiksmų atlikimo (2008 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS248-181/2008).
50. Vis dėlto asmens teisė pašalinti skundo trūkumus jo pasirinktu būdu, jei jis
atitinka įstatymo reikalavimus, negali būti varžoma (ABTĮ 52 str.). Administracinėje
byloje Nr. AS146-448/2008 pareiškėjai, vykdydami pirmosios instancijos teismo nutartį
pateikti dokumentus, patvirtinančius advokatės teisę atstovauti jiems teisme, nusprendė atstovavimo sutartis pateikti ne kaip dokumentus, patvirtinančius advokatės įgaliojimus pateikti ir pasirašyti skundą, dėl kurio priimta nutartis trūkumams šalinti, o
kaip dokumentus, kuriais įgaliojo advokatę parengti ir pasirašyti naują skundą. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad pareiškėjai pateikdami teismui patikslintą skundą (jame išdėstė tuos pačius reikalavimus) ir atstovavimo sutartis faktiškai sutiko, kad jų ankstesnis
skundas buvo pateiktas ir pasirašytas tinkamai neįgalioto atstovo ir šį trūkumą pašalino
tokiu būdu, kad pateikė teismui patikslintą skundą ir prie jo pridėjo atstovo surašyti ir
pasirašyti patikslintą skundą įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Teisėjų kolegija
konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti klausimą dėl pareiškėjų patikslinto skundo, kurio priedai buvo ir pateiktos atstovavimo sutartys, priėmimo (2008
m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-448/2008).
51. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktą, jeigu skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą).
Ta pati nuostata taikoma tuo atveju, jeigu įgaliojime nėra nurodyta, kad atstovas yra
įgaliojamas atstovauti teisme.
51.1. Pažymėtina, kad ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punkte įtvirtinta tinkamo atstovavimo sąlyga, o ne teisė kreiptis į teismą (2008 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-265/2008). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS143-160/2009
nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą,
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vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu. Tačiau iš pirmosios instancijos teismo
nutarties motyvų, kuriais grindžiamas atsisakymas priimti pareiškėjo patikslintą skundą
buvo matyti, jog teismas iš esmės konstatavo, kad pareiškėjas (jo atstovas) neturi teisės
kreiptis į teismą dėl patikslintame skunde pareikštų reikalavimų. Teisėjų kolegija pabrėžė,
kad reikalavimo teisės neturėjimas yra pagrindas pripažinti skundą nepagrįstu, kuomet
priimamas sprendimas dėl bylos esmės. Tokia išvada sprendžiant skundo priėmimo klausimą yra negalima. Kiekvienas subjektas turi teisę kreiptis į teismą, kai mano, kad jo teisės
ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti (ABTĮ 5 str. 1 d., 22 str. 1 d.). Atsižvelgusi į tai,
teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti patikslintą skundą pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktą (2009
m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-160/2009).
51.2. Be to, ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatos gali būti taikomos tik
tuo atveju, kai skundą (prašymą) kito asmens (o ne savo) vardu paduoda asmuo, kuris
yra neįgaliotas vesti bylą. Administracinėje byloje Nr. AS822-535/2009 teisėjų kolegija
nustatė, kad pareiškėjas Pensijų fondų dalyvių asociacija padavė skundą savo, o ne kitų
asmenų vardu. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog tai, kad skundo reikalavimai yra susiję
su kitų asmenų (pensijų fondų dalyvių) interesais, dar nereiškia, kad skundas yra paduotas kitų asmenų vardu. Apeliacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad pagal
ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir 56 straipsnio 1 dalį, įstatymų nustatytais atvejais
asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Tokiais atvejais skundus
jie pareiškia ne kitų asmenų, bet savo vardu, nors paprastai ir kitų asmenų interesais.
Administraciniame procese minėti asmenys dalyvauja kaip savarankiški proceso dalyviai (ABTĮ 56 str. 2 d.). Teisė savo vardu veikti iš esmės kitų asmenų interesais tokiais
atvejais išplaukia iš atitinkamų įstatymų. Apibendrinusi išdėstytus argumentus, teisėjų
kolegija konstatavo, kad ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktas nagrinėtu atveju negalėjo
būti taikomas. Kitų Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytų teisinių pagrindų,
kuriems esant galima būtų atsisakyti priimti skundą (prašymą), pirmosios instancijos
teismas nenurodė. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis panaikinta ir skundo priėmimo klausimas šioje dalyje perduotas pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo (2009 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS822-535/2009). Vadinasi, jei asmuo į teismą kreipiasi nurodydamas save kaip pareiškėją ir jis pats pasirašo skundą arba tai padaro to asmens atstovas, teismas paprastai negali
atsisakyti priimti skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatytu pagrindu net ir
tais atvejais, kai iš skundo turinio matyti, kad jis galbūt yra susijęs su kitų asmenų teisių
ar teisėtų interesų gynyba.
52. Pirmosios instancijos teismas bylos nagrinėjimo iš esmės metu nustatęs, kad
skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo,
skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą (ABTĮ 103 str. 3 p.) (pvz., 2008 m. gruodžio 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1982/2008).
II.9. Skundo (prašymo) forma ir turinys, skundo tikslinimas
(ABTĮ 23, 24 str., 37 str. 1 d. ir 52 str.)

53. Reikalavimai administraciniam teismui paduodamo skundo formai bei turiniui
išvardyti ABTĮ 23 bei 24 straipsniuose. Pagal šiuos reikalavimus, skundas turi būti suformuluotas konkrečiai, tiksliai ir aiškiai (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje
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byloje Nr. AS520-174/2012). Teismas gali suteikti efektyvią galimai pažeistų teisių gynybą
tik tuo atveju, kai besikreipiantis asmuo aiškiai formuluoja savo reikalavimą (2012 m.
vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012).
54. ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, jog skunde turi būti nurodyta konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data. Pagal
ABTĮ 24 straipsnio 1 dalį, prie skundo pridedamas skundžiamas aktas. Taigi, remiantis
minėtomis nuostatomis, skundas turi būti suformuluotas taip, kad aiškiai matytųsi, su kokiu konkrečiu skundžiamu veiksmu (neveikimu) ar aktu pareiškėjas sieja savo skundo
reikalavimą (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-174/2012).
Reikia pažymėti, kad tais atvejais, kai asmuo neturi galimybės pateikti skundžiamą
aktą, teismas, sprendžiantis skundo priimtinumo klausimą, remiantis ABTĮ 10 straipsniu, turėtų padėti pareiškėjui įgyvendinti jo teises ir išreikalauti skundžiamą aktą. Iš nusistovėjusios administracinių teismų praktikos matyti, kad su sunkumais pateikti skundžiamą aktą paprastai susiduria asmenys, kurių judėjimo laisvė apribota. Pavyzdžiui,
teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS822-629/2010 atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas skundo pateikimo momentu buvo Šiaulių tardymo izoliatoriuje, taigi jo galimybės
tinkamai realizuoti teisę į savo galimai pažeistų teisių gynybą buvo apribotos. Teisėjų
kolegija pabrėžė, kad į šią aplinkybę teismas, sprendžiantis skundo priėmimo klausimą,
turėjo atsižvelgti. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsniu, teismas privalo išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas ir padėti šiems
asmenims įgyvendinti jų teises. Nustatyta, kad pareiškėjas, teikdamas patikslintą skundą,
prašė teismo išreikalauti iš atsakovo skundžiamą aktą, tačiau pirmosios instancijos teismas šio prašymo nesprendė ir dėl jo nepasisakė. Atsižvelgus į tai, skundžiama pirmosios
instancijos teismo nutartis panaikinta, o skundo priėmimo klausimas grąžintas spręsti
pirmosios instancijos teismui iš naujo (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822-629/2010).
Vis dėlto, nesant įrodymų, jog pats pareiškėjas negalėjo gauti skundžiamo akto,
pirmosios instancijos teismui nekyla pareiga pačiam išreikalauti reikalingus įrodymus.
Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, bendra tvarka yra
tokia, jog įrodymus pateikia pačios proceso šalys ir kiti proceso dalyviai, ir tik tuomet,
kai prireikia, kai šalys negali pačios gauti įrodymų, teismas įgyja pareigą išreikalauti
bylai reikalingus įrodymus (ABTĮ 57 str. 4 d., 68 str. 1 d. 4 p.) (2011 m. balandžio 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-224/2011).
55. Šalia reikalavimo pateikti skundžiamą aktą, pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies
6 ir 7 punktus, kiekviename skunde pareiškėjas privalo nurodyti savo skundo elementus. Skundo sudedamosios dalys yra: skundo dalykas – pareiškėjo reikalavimas, ir pagrindas – aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir šias aplinkybes
patvirtinantys įrodymai. Paminėtos teisės normos užtikrina, kad administracinės bylos
iškėlimo stadijoje teismui bus pateikta minimaliai būtina informacija ir įrodymai, leidžiantys preliminariai nustatyti ginčo dalyką ir pagrindą bei kitas aplinkybes, kurios
yra reikšmingos sprendžiant skundo priėmimo klausimą (2012 m. vasario 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012). Pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus apibrėžiamos administracinės bylos nagrinėjimo ribos. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir
objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius (2007 m. kovo 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A17-217/2007,
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007 m.).
Reikia pabrėžti, kad skundo reikalavimas turi būti reiškiamas tinkamam atsakovui.
Pažymėtina, kad teismas gali atmesti skundą, jei jis pareikštas netinkamam atsakovui, o
pakeisti netinkamą atsakovu tinkamu galima tik pareiškėjo sutikimu. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A146-1105/2010 pareiškėjas prašė įpareigoti viešojo administravimo
subjektą – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą atlikti tokius veiksmus, kurie
įstatymais nepriskirti jo kompetencijai (šiuo atveju – įskaityti į pareiškėjo valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažą faktinį karinės tarnybos laikotarpį). Pagal įstatymų leidėjo nustatytą teisinį reguliavimą, senatvės pensijų skyrimas ir mokėjimas yra
priskirtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių kompetencijai (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 40 str.). Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 54 straipsnį, teismas gali keisti byloje
atsakovą tik pareiškėjo sutikimu. Pareiškėjui nesutikus keisti atsakovą ir nepareiškus reikalavimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriui, byla buvo
išnagrinėta pagal pareiškėjo pasirinktą atsakovą. Tai atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus. Todėl net ir nustatęs, kad yra pagrindas įskaityti pareiškėjui jo
faktinį karinės tarnybos į jo valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažą, apeliacinės instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjo reikalavimą
dėl jo pasirinkto atsakovo (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos) įpareigojimo
prilyginti pareiškėjo faktinės karinės tarnybos laiką valstybinio socialinio draudimo pensijų draudimo stažui, nes tokių sprendimų priėmimas yra priskirtas Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus kompetencijai (2010 m. rugpjūčio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1105/2010).
55.1. Kalbant apie skundo reikalavimą, t. y. tai, kokį sprendimą teismas yra prašomas priimti, reikia pažymėti, kad Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje
byloje Nr. AS438-94/2009 yra išaiškinęs, jog skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 22 str.), teismo kompetencijos
ribas (ABTĮ 3, 15 str.), teismo priimamų sprendimų rūšis (ABTĮ 88–91 str.) bei jų vykdymo tvarką (ABTĮ 97 str.) (2009 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS438-94/2009). Suinteresuotas asmuo teisme gali pareikšti tik tokį reikalavimą ir prašyti
taikyti tik tokį teisminės gynybos būdą, kuris, pirma, atitiktų įstatymais viešojo administravimo subjektui suteiktus įgalinimus ir jų neviršytų, antra, atitiktų bendruosius
reikalavimus, keliamus teisinės gynybos būdams, kuriuos gali taikyti teismas. Reikalavimas, be kita ko, turi būti toks, kad jį patenkinus, pažeidimas būtų pašalintas efektyviai
ir veiksmingai, nesukuriant nepagrįstų prielaidų tolesniems ginčams ir bylinėjimuisi
(2011 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. A502-2301/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011
m.). Kitaip tariant, skundo reikalavimas, turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo
sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių
dėl galimybės jį įvykdyti, t. y. pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą,
įpareigoti atsakovą įvykdyti konkrečius veiksmus (2009 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-94/2009). Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų
juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo, nagrinėjimas. Reikalavimas,
kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo
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dalyku (2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-261/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 11). Dėl to sprendžiant pareiškėjų
teikiamų reikalavimo priėmimo klausimą, turėtų būti išsamiai įvertintas reikalavimo
turinys, atsižvelgiant į tai, ko konkrečiai siekiama tokiu reikalavimu ir kokios pasekmės
atsirastų tuo atveju, jeigu teismas patenkintų tokį pareiškėjo reikalavimą (2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-392/2010).
55.2. Administraciniai teismai nepriima nagrinėti painiai formuluojamų, neaiškių,
prieštaringų, hipotetinio bei sąlyginio pobūdžio reikalavimų, kurių pagrindu nėra galimybės tiksliai ir konkrečiai apibrėžti keliamą ginčą bei tinkamai išnagrinėti bylą (2012
m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-118/2012). Abstraktus aplinkybių,
nuoskaudų, subjektyvios nuomonės konstatavimas negali įpareigoti teismo nagrinėti
skundo, jei iš jo turinio neaišku, ką konkrečiu atveju skundžia pareiškėjas ir kuo jis remiasi. Prie minėtos išvados Vyriausiasis administracinis teismas priėjo administracinėje
byloje Nr. AS858-746/2010. Teisėjų kolegija konstatavo, kad reikalavimas „prašau skundą
priimti ir tirti iš esmės“ yra abstraktus, o prie šio reikalavimo 43 136,20 litų sumos nurodymas taip pat neapibrėžtas – neaišku, ar tai turtinė ar neturtinė žala ir kokiu būdu
pareiškėjas tokią žalą patyrė. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad pareiškėjas skunde nurodė
daug faktų, tačiau teismui turi būti aišku, kokios konkrečiai aplinkybės buvo konkretaus
skundžiamo akto, veiksmo ar neveikimo neteisėtumo pagrindas (2010 m. gruodžio 23
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-746/2010).
55.3. Pažymėtina, jog teismui paduodamų skundų objektas yra praeityje priimti
viešojo administravimo subjektų konkretūs aktai ar praeityje atlikti konkretūs veiksmai
(neveikimas). Administracinėje byloje Nr. AS442-638/2009 teisėjų kolegija pabrėžė, kad
teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, neturi laukti, kol viešojo administravimo subjektai dar tik ateityje išspręs tam tikrus klausimus ar priims tam tikrus sprendimus. Teisėjų kolegija nusprendė, kad pareiškėjo teiginiai, jog jis negali kol kas patikslinti
skundo, nes toliau vyksta ginčo teritorijos planavimo procesas, ir kad reikia palaukti,
kol šiame procese bus priimti galutiniai sprendimai, liudija, kad jis pats tiksliai nežino
ir negali apsispręsti dėl to, ko jis konkrečiai siekia paduodamas teismui skundą. Iš pradžių pareiškėjas savo skundu siekė nustatyti įpareigojimus Kauno apskrities viršininko
administracijai pačiame planavimo procese, tačiau iš vėlesnių jo prašymų buvo galima
suprasti, jog jis tikisi, kad jo keliamus klausimus išspręs planavimą vykdančios institucijos, o joms priėmus jam nepalankius galutinius sprendimus, šie sprendimai galėtų būti
ginčo teisme objektas. Taigi, esant nepakankamai aiškiam pareiškėjo skundo turiniui ir
nepakankamai aiškiems jo reikalavimams, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai reikalavo, kad pareiškėjas pateiktų naują skundą,
atitinkantį Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių nuostatas (2009
m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-638/2009).
55.4. Pareiškėjas, formuluodamas skundo reikalavimus, turi atsižvelgti į ABTĮ 88
straipsnyje numatytas teismo sprendimo rūšis (pvz., 2009 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-94/2009). Atsižvelgus į tai, asmuo, įgyvendinantis teisę į teisminę gynybą, iš esmės gali reikalauti panaikinti viešojo administravimo subjekto priimtą
aktą ar jo dalį, įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą, priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų (Civilinio kodekso 6.271 str.), ar išspręsti ginčą kitu įstatymų numatytu būdu.
55.4.1. Paprastai, pareiškėjas, reiškiantis reikalavimą panaikinti tam tikrą viešojo
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administravimo subjekto priimtą administracinį sprendimą, privalo nurodyti tikslią šio
akto priėmimo datą, instituciją, priėmusią ginčijamą aktą, išdėstyti kitas reikšmingas
aplinkybes, kokių konkrečių procedūrų metu buvo priimtas ginčijamas sprendimas (žr.,
pvz., 2012 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-250/2012).
55.4.2. Savarankiškas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus paprastai reiškiamas tada, kai atitinkama institucija neatlieka savo veiksmų pagal kompetenciją, vilkina ar atsisako juos atlikti (2006 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS6-351/2006). Plačiau apie vilkinimo ir atsisakymo atlikti veiksmus, kaip teisinių sąvokų, skirtumus žr. Apibendrinimo II skyriaus 11.2 paragrafą. Atkreiptinas dėmesys į tai,
jog prašant įpareigoti viešojo administravimo subjektą atlikti tam tikrus veiksmus, turi
būti aiškiai nurodoma, kokie veiksmai turi būti atlikti, pateikiamas pagrindas, remiantis
kuriuo reikalaujama atlikti atitinkamus veiksmus, įrodymai, pagrindžiantys aplinkybes,
kad atitinkami veiksmai nebuvo atlikti ar juos atsisakyta atlikti (2012 m. vasario 17 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012).
55.4.3. Pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką žalos atlyginimo bylose, pareiškėjas, prašydamas priteisti žalos atlyginimą, paprastai turi nurodyti, dėl kokių
konkrečių viešojo administravimo subjekto veiksmų jam atsirado žala, konkretų prašomo priteisti žalos atlyginimo dydį bei pateikti žalos atsiradimą pagrindžiančių įrodymų (2011 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-231/2011; 2011
m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-242/2011). Vis dėlto, tam
tikrų piniginių reikalavimų konkrečių dydžių nenurodymas skunde tam tikrais atvejais gali būti nelaikomas esmine kliūtimi priimti skundą, nes atitinkami paskaičiavimai
gali būti išreikalauti pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje (2010 m. liepos 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-438/2010; 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-510/2010). Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos
matyti, kad skundo (prašymo) priėmimo stadijoje iš pareiškėjų taip pat neturėtų būti
reikalaujama nepagrįstai detaliai išdėstyti aplinkybes kaip pasireiškė prašoma priteisti
žala, t. y. kokias galbūt neigiamas pasekmes pareiškėjas patyrė. Administracinėje byloje
Nr. AS492-101/2012 teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo skundo turinį, darė išvadą, kad
skundo dalykas yra aiškus – pareiškėjas reikalavo atlyginti neturtinę žalą, atsiradusią
dėl Marijampolės pataisos namų pareigūno veiksmų. Taip pat skunde pareiškėjas išdėstė aplinkybes, jo manymu, patvirtinančias šio skundo reikalavimo pagrįstumą. Teisėjų
kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, pasiūlydamas patikslinti skundą ir,
nurodyti aplinkybes kaip pasireiškė prašoma priteisti neturtinė žala, t. y. kokias galimai
neigiamas pasekmes pareiškėjas patyrė, nemotyvavo, kodėl neįmanoma pradėti bylos
teisenos remiantis tomis aplinkybėmis ir tais įrodymais, kuriuos nurodė ir pateikė pareiškėjas. Teisėjų kolegija vertino, kad pirmosios instancijos teismo nurodyti abstraktūs pareiškėjo skundo trūkumai nesudaro kliūčių bylos nagrinėjimui. Konstatuota, kad
pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas ir nepagrįstai
nustatė terminą pareiškėjui pašalinti aptariamo skundo reikalavimo trūkumus, o jam jų
nepašalinus laikė šį skundo reikalavimą nepaduotu (2012 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-101/2012).
55.4.4. Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, pats formuluoja skundo dalyką. Tam tikrų reikalavimų nepareiškimas nelaikytinas skundo trūkumu (2012 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-102/2012). Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. AS858-827/2011 teisėjų kolegija nusprendė, kad skundo trūkumu nelaikytina tai, kad
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pareiškėjas nesiekė konkrečių aktų panaikinimo, o skundo dalyką siejo su, jo manymu,
jam padaryta neturtine žala dėl neteisėtų veiksmų – jo kaip suimtojo teisių suvaržymo,
nepriskiriant pareiškėjo prie suimtojo teisinės padėties. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai,
kad pareiškėjas neprašė panaikinti tam tikrų sprendimų, nesudaro pagrindo atsisakyti
priimti nagrinėti jo skundą (2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-827/2011). Vadinasi, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje reikalavimas
dėl žalos atlyginimo nėra laikomas išvestiniu iš reikalavimo dėl administracinių aktų,
dėl kurių galbūt ir kilo žala, panaikinimo.
55.4.5. Šiame kontekste taip pat paminėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje skunde išdėstytas prašymas konstatuoti aplinkybes nelaikytinas tinkamu savarankišku skundo teismui reikalavimu. Vyriausiasis administracinis teismas yra
išaiškinęs, kad skundo reikalavimu, kuriuo prašoma tik pripažinti tam tikrus atsakovo
veiksmus neteisėtais, yra nesiekiama išspręsti ginčą ir tokio reikalavimo patenkinimas
nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo. Tuo tarpu teismas gali nagrinėti
tik tokias bylas, kuriose siekiama realiai apginti pažeistas teises ar teisėtus interesus,
padarant konkretų poveikį atitinkamiems materialiniams teisiniams santykiams (panaikinant aktą, įpareigojant atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus, priteisiant žalos atlyginimą ar pan.). Veiksmų neteisėtumo konstatavimas gali būti tik motyvas, pagrindžiantis teismo sprendimą, kuriuo nustatomi tam tikri patvarkymai dėl materialinių teisinių
santykių (panaikinamas aktas, atsakovas įpareigojamas atlikti tam tikrus veiksmus, priteisiamas žalos atlyginimas ar pan.). Vien tik veiksmų neteisėtumo konstatavimas pats
savaime jokio konkretaus poveikio materialiniams teisiniams santykiams negali padaryti (2010 m. rugsėjo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442‑484/2010). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS438-215/2009 pareiškėjas, be kita ko, prašė nustatyti
ir pripažinti tam tikrų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų ir Europos žmogaus
teisių konvencijos nuostatų pažeidimus. Teisėjų kolegija, įvertinusi minėtą reikalavimą, pažymėjo, jog šis pareiškėjo skundo reikalavimas yra suformuluotas netinkamai ir
negali būti nagrinėjamas administraciniame teisme (2009 m. balandžio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS438-215/2009). Nors teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad reikalavimas dėl aplinkybių konstatavimo negali būti skundo dalyku, tačiau tai
nereiškia, kad teismas visais atvejais apskirtai neprivalo vertinti tokio reikalavimo. Galimi atvejai, kai vilkinimo, kaip neteisėtų veiksmų, pripažinimas gali būti pagrindu ginti
pareiškėjo teises kitais įstatyme numatytais teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, priteisti
atlyginti turtinę ar neturtinę žalą, padarytą valstybės ar vietos savivaldos institucijų,
įstaigų, tarnybų bei jų tarnautojų, einančių tarnybines pareigas, neteisėtais veiksmais ar
neveikimu viešojo administravimo srityje (ABTĮ 88 str. 5 p.). Tokiu atveju sprendžiant,
ar gali būti tenkinamas pareiškėjo reikalaujamas ir įstatymo leistinas teisių gynimo būdas, pareiškėjo keliamas neteisėto vilkinimo klausimas turėtų būti aptariamas ir įvertinamas teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje. Paprastai tik išsprendus šį klausimą
būtų įmanoma tinkamai (pagrįstai ir teisėtai) išspręsti asmens teisių gynimo, t. y. skundo
tenkinimo ar atmetimo, klausimą (2006 m. rugsėjo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A403-1286/2006).
55.4.6. Remiantis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, jeigu skundas (prašymas) neatitinka
šio įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams
pašalinti. Kartu pažymėtina, kad ABTĮ 10 straipsnis įtvirtina teismo pareigą išaiškinti
proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo
665

III. Informacinė dalis

arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Todėl tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismas manytų, kad pareiškėjo reikalavimas
nėra pakankamai tikslus, jis gali pakartotinai pasiūlyti pareiškėjui patikslinti reikalavimą, vadovaujantis ABTĮ 10 straipsniu (2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS525-392/2010). Pašalinus skundo trūkumus, skundas priimamas. Jeigu per
teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Dėl nutarties grąžinti skundą (prašymą) pareiškėjui gali būti paduodamas atskirasis skundas (ABTĮ 37 str. 1 d.). Tokiu atveju
nutarties dėl trūkumų šalinimo motyvai gali būti vertinami kaip nutarties dėl skundo
(prašymo) laikymo nepaduotu ir grąžinimo pareiškėjui motyvų sudėtinė dalis (2012 m.
birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-343/2012). Šiame kontekste reikia pažymėti, kad administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog atsisakius
priimti pagrindinius reikalavimus, išvestiniai reikalavimai taip pat atsisakytini priimti
(pvz., 2004 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS5-558/2004).
55.4.7. ABTĮ 52 straipsnyje nustatyta, kad pareiškėjas turi teisę tikslinti ir pakeisti
skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui
išeinant į pasitarimų kambarį. Vadinasi, pareiškėjas turi teisę keisti tik vieną iš skundo
elementų – pagrindą arba dalyką. Pareiškėjui iš esmės pateikus naują reikalavimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai gali nelaikyti jo skundo patikslinimu ir atitinkamai
pagrįstai ir teisėtai atsisakyti priimti tokio pobūdžio skundo reikalavimus, kurie iš esmės yra naujas skundas, neatsiejamai nesusijęs su jau pateiktu skundu (2011 m. birželio
10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-280/2011). Administracinėje byloje Nr.
AS438-333/2009 teisėjų kolegija konstatavo, kad nauji skundo reikalavimai teismų praktikoje negali būti pripažįstami skundo tikslinimu ABTĮ 52 straipsnio prasme (2009 m.
birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-333/2009).
II.10. Skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui terminai
(ABTĮ 33 str., 37 str. 2 d. 8 p.)

56. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo daug kartų akcentuota, jog
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir ABTĮ 5 straipsnyje įtvirtinta
asmens teisė kreiptis į teismą yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią
teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis
į teismą įstatymo numatytu terminu (žr., pvz., 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-575/2010). ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad
skundą (prašymą) atsisakoma priimti, jei praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą. Jeigu bylos nagrinėjimo metu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus
padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį
prašymą, administracinė byla nutraukiama (ABTĮ 101 str. 7 p.) (dėl terminų apeliaciniame procese žr. VII.1. Bylų pagal apeliacinius skundus procesas 5 paragrafas ir VII.2. Bylų pagal atskiruosius skundus procesas 25 paragrafas).
57. Įstatymų leidėjas Administracinių bylų teisenos įstatyme bei kituose specialiuosiuose įstatymuose nustato tikslią ir aiškią terminų sistemą, leidžiančią asmenims
tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų
kilusį ginčą. Pastebėtina, kad ABTĮ numatyti terminai paprastai taikomi ir reikalavi666
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mams, kurie keliami pasinaudojus skundo tikslinimo institutu (ABTĮ 52 str.) (2011 m.
sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-64/2011). Kiekvienu konkrečiu
atveju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą,
taip pat sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią (2010 m. vasario
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-104/2010, 2010 m. liepos 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010).
57.1. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu specialus įstatymas nenustato
kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį
nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą
(neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Aiškindamas šią nuostatą, Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad sprendžiant klausimą dėl termino skundui paduoti yra svarbu nustatyti, ar skundžiamas administracinis aktas turėjo
būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, o jei turėjo būti įteiktas, ar aktą priėmęs viešojo
administravimo subjektas atliko teisės aktais nustatytą pareigą dėl akto suinteresuotam
asmeniui įteikimo; ar aktas turi būti skelbiamas viešai, ar buvo paskelbtas; ar pareiškėjas
žinojo, kad toks aktas turi būti priimtas, ar buvo aktyvus ir atliko atitinkamus veiksmus,
siekdamas išsiaiškinti apie akto priėmimą (atsisakymą jį priimti) ir jo turinį bei per
įstatymu nustatytą terminą teisės aktais nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl galimai
pažeistų savo teisių gynimo (žr., pvz., 2010 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-395/2010).
57.1.1. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, tais atvejais, kai
sprendimas asmeniui neturėjo būti įteiktas, tokio asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo to asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Laikoma, kad
asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto
turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo
datą, aktu nustatomas teises ar pareigas (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012). Į minėtos taisyklės taikymo sritį patenka ir tie atvejai,
kai sprendimas priimtas ne to asmens, kuris paduoda skundą, atžvilgiu. Tuo atveju,
kai sprendimas priimtas ne to asmens, kuris paduoda skundą, atžvilgiu, termino eiga
sprendimui apskųsti turi būti skaičiuojama nuo to momento, kada skundą paduodantis
asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamą sprendimą. Pavyzdžiui, pareiškėjams, skundžiantiems administracinių aktų, kuriais atkurtos nuosavybės teisės kitiems
asmenims, taikomas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalis, pagal kurią institucijų sprendimai
dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui
per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos. Administracinėje byloje Nr.
AS858-715/2011 pažymėta, kad pagal šios normos prasmę, piliečiai yra asmenys, kurių
atžvilgiu yra priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Kadangi skundžiami teisės aktai nagrinėtu atveju buvo priimti ne pareiškėjos atžvilgiu, teisėjų kolegija
konstatavo, jog skundo padavimo teismui terminas skaičiuotinas nuo sužinojimo apie
skundžiamus aktus dienos (2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-715/2011).
57.1.2. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad
kai įstatyme numatytas tam tikro akto viešas paskelbimas, terminas skundui paduoti
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paprastai pradedamas skaičiuoti, kai baigiamos visos teisės norminiuose aktuose numatytos privalomos skundžiamo atsakovo sprendimo viešo paskelbimo procedūros.
Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 8 dalyje
numatyta, kad patvirtintas detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje
apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje. Administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009 teisėjų kolegija pabrėžė, kad ši įstatymo nuostata numato
privalomą patvirtinto detaliojo plano viešą paskelbimą, o tai yra reikšmingas teisinis
aspektas, lemiantis, jog skundo dėl akto, kuriuo patvirtintas detalusis planas, padavimo
terminas paprastai turi būti skaičiuojamas nuo tokio akto viešo paskelbimo (2009 m.
balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-212/2009). Šiuo aspektu paminėtina ir administracinė byla Nr. AS442-4/2012, kurioje teisėjų kolegija konstatavo, kad
skundžiamo sprendimo viešas paskelbimas internetiniame tinklalapyje ir visuomenės
informavimo priemonėse yra objektyvi aplinkybė, su kuria siejama skundo padavimo
termino pradžia. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad pareiškėjo skundo padavimo metu galioję teisės aktai numatė privalomą atsakingos institucijos sprendimo dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių viešą paskelbimą. O tai, teisėjų kolegijos vertinimu, yra reikšmingas teisinis aspektas, lemiantis, jog skundo dėl atsakingos institucijos sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių padavimo terminas turi būti skaičiuojamas
nuo tokio akto viešo paskelbimo. Teisėjų kolegija analizavo, kada skundžiamas atsakovo
sprendimas buvo paskelbtas atsakovo interneto tinklalapyje bei dienraštyje ir vietos
laikraščiuose. Konstatuota, kad visos teisės norminiuose aktuose numatytos privalomos
skundžiamo atsakovo sprendimo viešo paskelbimo procedūros galutinai buvo baigtos
2011 m. sausio 7 d. ir būtent nuo šios datos nagrinėtu atveju turėjo būti skaičiuojamas
skundo padavimo terminas. Nustatyta, kad pareiškėjas skundą teismui padavė (įteikė
pašto įstaigai) 2011 m. vasario 14 d. ir tokiu būdu praleido Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio skundo padavimo terminą
(2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-4/2012).
Tačiau pastebėtina, kad jei teismui yra skundžiamas atitinkamos srities ministro
priimtas individualus administracinis aktas, kurio paskelbimas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ nėra privalomas (ministras turi teisę nuspręsti, ar aktą
skelbti), tokio individualaus teisės akto paskelbimo, taigi ir jo apskundimo teismui termino eigos pradžia negali būti siejama su jo paskelbimu „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, o sprendžiant, ar paduodant skundą nebuvo praleistas skundo
padavimo terminas, turi būti vertinama, kada pareiškėjas sužinojo, kas ir kada priėmė
skundžiamą aktą ir koks yra šio akto turinys (2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-288/2012).
57.2. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno
mėnesio prašymo padavimo terminas, kreipiantis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pareiškėjas surenka pakankamai duomenų,
leidžiančių daryti išvadą, kad ginčijami administraciniai aktai pažeidžia viešąjį interesą
(žr., pvz., 2011 m. liepos 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-469/2011, taip pat
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešojo
intereso skundus (prašymus) apibendrinimą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 6(16), 2008 m., 352 − 357 p.).
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57.3. Specialūs įstatymai gali numatyti kitokius skundo (prašymo) administraciniam
teismui padavimo terminus nei ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio
terminas. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo 19 straipsnyje
nustatyta, kad valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojo sprendimą audituoto subjekto
vadovai ar kiti sprendime nurodyti asmenys gali apskųsti teismui per dvidešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Kaip pažymėta administracinėje byloje
Nr. A11-1052/2002, šie Valstybės kontrolės įstatyme nustatyti kreipimosi į teismą terminai ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies taikymo prasme yra skundų padavimo terminai, todėl
(juos praleidus) gali būti atnaujinti tik ABTĮ 34 straipsnio nustatytas tvarka ir pagrindais (2002 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1052/2002).
57.4. Jeigu viešojo administravimo subjektas vilkina atitinkamo klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas
per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo
išsprendimo laikas (ABTĮ 33 str. 2 d.). Pastebėtina, kad ši įstatymo nuostata netaikoma, kai
viešojo administravimo subjektas atsisako atlikti tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS858-384/2010 pareiškėjas prašė įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą atlikti tarnybinį patikrinimą. Pareiškėjo teigimu,
atsakovas vilkino atlikti tarnybinį patikrinimą ir kitus skunde numatytus veiksmus. Tačiau teisėjų kolegija nustatė, kad 2010 m. kovo 17 d. Nelaimingo atsitikimo tyrimo išvadoje
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsisakė atlikti pirmiau nurodytus
veiksmus ir nurodė šio atsisakymo priežastis. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija nusprendė, kad pareiškėjas skundė teismui atsakovo atsisakymą atlikti veiksmus, o
ne vilkinimą, todėl pareiškėjo skundas turėjo būti paduotas teismui per vieną mėnesį nuo
sužinojimo apie atsakovo atsisakymą atlikti tarnybinį patikrinimą, vadovaujantis ABTĮ
33 straipsnio 1 dalimi (2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858384/2010). Kaip Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs administracinėje
byloje Nr. A8-406/2003, atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus, kaip
teisinės sąvokos, nėra tapačios. Pirmuoju atveju atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas
iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ir
sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju viešojo administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų, kuriuos jam priskirta atlikti. Šiuo atveju bylos nagrinėjimo
dalyką sudarytų aplinkybių, ar viešojo administravimo subjektas buvo kompetentingas atlikti tam tikrus veiksmus, ar jam priskirtus klausimus sprendė įstatymų nustatyta tvarka ir
laiku, nustatymas (2003 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-406/2003,
Administracinių teismų praktika Nr. 4, p. 296).
57.5. Pasinaudojus įstatymų numatyta privaloma ar neprivaloma ikiteismine ginčų
nagrinėjimo tvarka, skundo teismui padavimo terminas skaičiuojamas pagal ABTĮ 32
straipsnio numatytas taisykles, t. y. į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
tais atvejais, kai administracinių ginčų komisija ar kita išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne teismo tvarka institucija nustatytu laiku skundo (prašymo) neišnagrinėja, skundas
(prašymas) dėl pažeistos teisės gali būti paduodamas administraciniam teismui per du
mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas. Plačiau šiuo klausimu
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo (I dalis) 2.8.
skyrių Nuostatų, susijusių su terminu, per kurį galima kreiptis į teismą dėl administraci669
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nių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos
sprendimo apskundimo, taikymo praktika (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 19, 2010 m., 461, 484 – 487 p.).
57.6. Terminai pareiškimams, kuriuose prašoma ištirti norminių administracinių teisės aktų teisėtumą, administraciniam teismui paduoti nenustatomi (ABTĮ 33 str. 3 d.). Todėl, kaip teisėjų kolegija pažymėjo administracinėje byloje Nr. AS146-52/2011, sprendžiant
pareiškėjo skundo reikalavimų priimtinumo nagrinėti teisme klausimą yra ypač svarbu
nustatyti keliamo reikalavimo pobūdį, inter alia skundžiamo akto rūšį – individualus jis ar
norminis (2011 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-52/2011).
58. Pažymėtina, jog trumpais skundų administraciniam teismui pateikimo terminais yra siekiama ne tik skatinti asmenis operatyviai reaguoti į savo teisių pažeidimą ir
įstatymu nustatyta tvarka užtikrinti kaip galima greitesnę jo galimai pažeistų teisių gynybą, bet ir garantuoti teisinių santykių stabilumą, kitai teisinio santykio šaliai užtikrinti
apibrėžtumą dėl jos teisinės padėties, nustatyti teisines garantijas, būtinas jos įgytų teisių
apsaugai (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-948/2011).
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuojama, kad savo teisėmis kiekvienas asmuo turi naudotis protingai, nepiktnaudžiauti jomis, laikytis įstatymais įtvirtintos
tvarkos, kuri užtikrina teisinių santykių stabilumą ir teisinio saugumo principo įgyvendinimą. Įstatyme nustatyti skundų padavimo terminai inter alia susiję su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės
buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą (2012 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012;
2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-62/2011). Asmenims
negali būti suteikta galimybė neapibrėžtą laiko tarpą bet kada ginčyti priimtus administracinius aktus, nes taip atsirastų neapibrėžtumas jų pagrindu atsiradusiuose teisiniuose
santykiuose, o atitinkamas teises įgiję kiti asmenys negalėtų būti tikri dėl savo teisinės
padėties (2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011).
59. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti nustatytos teisiškai reikšmingos, įrodymais pagrįstos aplinkybės, nuo kurių turėtų būti skaičiuojama termino paduoti skundą
teismui eigos pradžia (data). Teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, esant pagrindui manyti, kad skundo padavimo terminas yra praleistas, gali įpareigoti pareiškėją
pateikti šios aplinkybės išsiaiškinimui reikšmingus įrodymus (2008 m. rugpjūčio 28 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-466/2008). Administracinis teismas, spręsdamas termino skundui paduoti klausimus, analizuoja įvairius duomenis, paprastai tai yra
voko, atsiųsto į administracinį teismą, antspaudai, pašto kvito kopijos ir pan. Kilus abejonėms, gali būti prašoma pašto pateikti duomenis apie siuntos priėmimą, pvz., pašto
korespondencijos priėmimo–išdavimo lydraštį. Tokiu būdu vertinama, ar pašto siuntos
brūkšniniai kodai, nurodyti pašto korespondencijos priėmimo–išdavimo lydraštyje, ir
ant voko, atsiųsto į apeliacinės instancijos teismą, sutampa (2011 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-65/2011).
Tais atvejais, kai byloje nėra ir negalima gauti duomenų, kada ir kokiomis aplinkybėmis pašto siunta buvo pristatyta pareiškėjui, taip pat nėra jokių duomenų, iš kurių
būtų galima spręsti, jog pareiškėjas skundžiamos teismo nutarties nuorašą gavo kurią
nors kitą nei nurodoma dieną, teisėjų kolegija paprastai laiko, kad pareiškėjas dokumentą gavo jo nurodomą dieną (2012 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. TA442-26/2012). Kita vertus, teismas, be kita ko, įvertina, ar pareiškėjo nurodoma
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nutarties gavimo data, gali būti laikoma pagrįsta. Pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. TA146-18/2012 teisėjų kolegijai kilo pagrįstų abejonių, kad išsiųstą teismo nutarties
nuorašą pareiškėjai gavo net po 17 dienų, atsižvelgus į tai, kad Panevėžio apygardos
administracinio teismo buveinė yra Panevėžio mieste, o bylos proceso šalys bei jų įgalioti atstovai taip pat įsikūrę Panevėžio mieste (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012).
60. Minėta, jog teisė į teisminę gynybą nėra besąlyginė – ji privalo būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka (ABTĮ 5 str. 1 d.) (2011 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-25/2011). Kai asmuo praleidžia įstatymu nustatytą terminą dėl
savo laisva valia pasirinkto elgesio – aktyviai ar pasyviai dalyvauti savo pažeistų teisių
gynimo procese – modelio, kyla įstatyme numatytos teisinės pasekmės. Teismas atsisako
priimti asmens, praleidusio įstatyme nustatytą terminą skundui paduoti, skundą ABTĮ
37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu (žr., pvz., 2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-187/2012).
Reikia pažymėti, kad teismas, nustatęs, jog terminas skundui paduoti praleistas, termino trūkumams šalinti nenustato. Kai termino praleidimo faktas akivaizdus, teismas
neprivalo papildomai aiškintis kokių nors aplinkybių. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, termino praleidimo fakto konstatavimas
ir prašymo atnaujinti terminą nebuvimas yra pakankamos sąlygos atsisakyti priimti
teismui paduotą skundą (prašymą). Įstatymas neįpareigoja teismo papildomai siūlyti
pareiškėjui pateikti prašymą dėl termino atnaujinimo (2012 m. vasario 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146-63/2012).
II.10.1. Praleisto termino atnaujinimas
(ABTĮ 34 str., 127 str. 2 d.)

61. Sprendimas atnaujinti ar neatnaujinti skundo padavimo terminą turi būti priimtas, atsižvelgiant į fundamentalią asmens teisę – teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, kuri pripažįstama tiek nacionalinių teisės aktų (Konstitucijos 30 str. 1 d., Teismų
įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių, inter alia Europos Sąjungos teisės
aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Europos žmogaus teisių
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str., Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 str.) (2011 m. lapkričio 7 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A575-3527/2011).
62. Pabrėžtina, jog Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant
dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis
(pvz., 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012).
63. Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams
atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006).
Remiantis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo prašymu administracinis teismas
skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas
praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio
2 dalies 1−7 punktuose. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad praleidus
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terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo
padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios,
nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą
dėl pažeistos teisės gynimo (2012 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
TA492-6/2012). Reikia pabrėžti, kad remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjas visus teiginius dėl termino praleidimo privalo pagrįsti objektyviais duomenimis. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. TA858-44/2011 pareiškėjas apeliacinio
skundo padavimo termino praleidimą grindė viena aplinkybe – dalyvavimu žmonos
senelės laidotuvėse. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė jokių duomenų
apie įvykį (laidotuves), kuris, jo manymu, neleido jam laiku kreiptis apeliaciniu skundu.
Todėl laikyta, kad pareiškėjas nepagrindė prašymo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą. Teisėjų kolegijos pabrėžė, kad priešingai vertinant situaciją, susidarytų
galimybė piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, t. y. teismui neturint objektyvių duomenų apie tai, kokiu pagrindu buvo praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas,
proceso dalyvis galėtų nurodyti abstrakčias jokiais duomenimis nepagrįstas aplinkybes.
Taip būtų pažeidžiamas teisinio saugumo principas bei teisės stabilumas, kurį inter alia
suponuoja procesinių terminų reglamentavimas (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-44/2011).
64. Pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, svarbios priežasties, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas, sąvoka aiškinama kaip apimanti tik išskirtines, objektyvias, nuo skundą paduodančio asmens valios nepriklausiusias aplinkybes
(šiuo klausimu taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo (I dalis) 2.9. skyrių Kreipimosi į teismą termino praleidimo priežasčių, susijusių su ginčo nagrinėjimu neteisminėse institucijose arba kitokių teisinės gynybos
priemonių panaudojimu, vertinimas LVAT praktikoje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 487 – 493 p.). Pastebėtina, kad vertinimas,
ar terminas kreiptis teisminės gynybos praleistas dėl svarbių priežasčių, labai priklauso
nuo nagrinėjamo atvejo aplinkybių. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje svarbiomis priežastimis gali būti nepripažįstamos šios aplinkybės:
64.1. Asmens liga. Terminas skundui paduoti dėl ligos gali būti atnaujinamas tik
tokiu atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad ji apriboja pareiškėjo galimybės pačiam
arba per įgaliotus asmenis laiku kreiptis nustatyta tvarka, siekiant apginti galimai pažeistas jo teises. Administracinėje byloje Nr. AS525-661/2011 teisėjų kolegija konstatavo,
kad dešinės rankos trauma, nors ir neginčytinai patvirtinta byloje pateiktais įrodymais,
pati savaime nesudaro pagrindo pripažinti, kad terminas skundui paduoti praleistas dėl
objektyvių, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių (2011 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-661/2011). Tuo tarpu administracinėje byloje Nr.
AS602-79/2012 teisėjų kolegija pripažino, kad pareiškėjo sveikatos sutrikimai (pareiškėjas
sirgo vidutinio sunkumo depresija, dėl kurios jis vartojo stipriai psichiką veikiančius
vaistus) jam buvo kliūtis suvokti savo teises ir imtis ginti savo teises paduodant skundą
teismui (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-79/2012).
Pareiškėjai, norintys termino praleidimą pateisinti pablogėjusia sveikata, termino
atnaujinimo klausimą nagrinėjančiam teismui privalo pateikti konkrečius įrodymus apie
sveikatos būklę. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. TA442-9/2012 pareiškėja termino
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praleidimą grindė tik abstrakčiu teiginiu apie pablogėjusią sveikatą, kurio nepatvirtino
jokie konkretūs įrodymai. Kadangi kitų aplinkybių pareiškėja neminėjo, nuspręsta, jog
nėra pagrindo pripažinti, kad apeliacinio skundo padavimo terminas buvo praleistas
dėl svarbių priežasčių (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA4429/2012). Kaip teisėjų kolegija pažymėjo administracinėje byloje Nr. TA858-39/2011, kai
pareiškėjo nurodomos priežastys (sirgo ir pan.) nėra patvirtintos jokiais įrodymais, yra
abstrakčios, jos negali būti laikomos objektyviomis. Priešingas situacijos vertinimas leistų proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, kai, net ir esant akivaizdiems įrodymams dėl to, kada jie gavo skųstiną nutartį, abstrakčios ir nepagrįstos priežastys nulemtų galimybę išvengti teisės aktuose įtvirtintų terminų. Tai pažeistų teisinio
saugumo principą bei teisės stabilumą (2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. TA858-39/2011).
Kito asmens priežiūra administracinių teismų praktikoje dažniausiai nėra vertinama
kaip objektyvaus pobūdžio priežastis, dėl kurios galėjo būti praleistas skundo padavimo terminas. Pavyzdžiui, neįgalaus asmens priežiūra pripažinta subjektyvaus pobūdžio
priežastimi (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA442-81/2011).
Tačiau konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į bylos aplinkybių visumą, tokio pobūdžio
aplinkybė gali būti reikšminga, sprendžiant dėl termino atnaujinimo (2011 m. birželio 3
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-266/2011).
64.2. Vien ta aplinkybė, kad pareiškėja yra garbaus amžiaus, taip pat negali būti
pagrindu atnaujinti ženkliai praleistą skundo padavimo teismui terminą (2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-544/2011)
64.3. Pareiškėjo sprendžiami atstovavimo klausimai paprastai nėra pripažįstami
svarbia priežastimi, kuri gali būti pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Laikoma, kad
pareiškėjui teisinę pagalbą teikiantis ir atstovaujantis advokatas yra tiesiogiai su juo
susijęs asmuo, o jo atlikti veiksmai, vertinant juos trečiųjų asmenų atžvilgiu, laikytini paties pareiškėjo veiksmais. Advokato neatidumas ar nerūpestingumas, vertinant jį trečiųjų asmenų atžvilgiu, taip pat laikytinas paties pareiškėjo neatidumu ar nerūpestingumu
(2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011). Termino
praleidimas negali būti pateisintas ir dideliu advokato darbo krūviu (2012 m. vasario 10
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-127/2012).
Šiame kontekste taip pat pastebėtina, kad ABTĮ 50 straipsnio 4 dalyje (2011 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. XI-1485 redakcija, galiojanti nuo 2011 m. spalio 1 d.) nustatyta,
jog tais atvejais, kai administracinės bylos proceso šalis veda bylą per atstovą, visi su
byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui. Atstovas, gavęs atitinkamus
dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti atstovaujamajam ir sudaryti jam
galimybę susipažinti su gautais dokumentais. Jeigu atstovavimo santykiai pasibaigia,
atstovas privalo atlikti šioje dalyje nurodytus veiksmus dėl tų procesinių dokumentų,
kurie iš teismo buvo išsiųsti atstovui iki to momento, kai teisme buvo gautas pranešimas
apie atstovavimo santykių pabaigą. Jeigu pasibaigus atstovavimo santykiams atstovas
dėl objektyvių priežasčių negali įteikti procesinių dokumentų atstovaujamajam, apie tai
jis privalo nedelsdamas pranešti teismui ir grąžinti jam gautus procesinius dokumentus.
Administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012 nustatyta, kad skundžiamos teismo nutarties
priėmimo dieną (2011 m. spalio 25 d.) dėl pareiškėjo atstovavimo buvo pateiktos 2011
m. birželio 9 d. ir 2011 m. spalio 13 d. atstovavimo sutartys, sudarytos tarp pareiškėjo
ir advokato dėl atstovavimo Panevėžio apygardos administraciniame teisme. Pareiškė673
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jas prašyme dėl termino paduoti atskirąjį skundą atnaujinimo nurodė ir kartu su šiuo
prašymu pateikė teismui 2011 m. spalio 1 d. teisinių paslaugų sutarties nuorašą, iš kurio
matyti, kad atstovavimo sutartis, sudaryta su advokatu, buvo nutraukta. Po šios sutarties
tekstu yra papildomas įrašas, kad sutartis nutraukta 2011 m. spalio 18 d. abiejų šalių susitarimu. Iš bylos medžiagos bei prašymo atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą
ir jo priedų nustatyta, kad apie šios sutarties sudarymą Panevėžio apygardos administraciniam teismui iki 2011 m. spalio 25 d. nepranešė nei pareiškėjas, nei advokatas. Šis
teismas iki 2011 m. lapkričio 17 d. (prašymo atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą pateikimo dienos) nebuvo informuotas ir dėl paties pareiškėjo neveikimo neturėjo
jokių duomenų apie tai, kad atstovavimo santykiai tarp šio pareiškėjo ir advokato yra
nutrūkę. Teisėjų kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai
ir teisėtai, vadovaudamasis ABTĮ 50 straipsnio 4 dalies normomis, 2011 m. spalio 25 d.
išsiuntė skundžiamos teismo nutarties nuorašą pareiškėjo įgaliotam atstovui – advokatui. Pirmiau aptartos ABTĮ nuostatos, kaip jau buvo minėta, įpareigoja atstovą, net
ir tuo atveju, jeigu atstovavimo santykiai pasibaigia, atlikti nurodytus veiksmus dėl tų
procesinių dokumentų, kurie iš teismo buvo išsiųsti atstovui iki to momento, kai teisme
buvo gautas pranešimas apie atstovavimo santykių pabaigą. Prašydama atnaujinti praleistą procesinį terminą (šiuo atveju atskirojo skundo padavimo terminą), suinteresuota proceso šalis privalo tokį prašymą pakankamai argumentuoti ir pagrįsti įrodymais.
Pareiškėjas prašyme dėl termino paduoti atskirąjį skundą atnaujinimo, be jau minėtų
argumentų apie tai, kad atstovavimo sutartis su advokatu buvo nutraukta 2011 m. spalio
18 d., o skundžiama nutartis šio advokato padėjėjai buvo įteikta 2011 m. spalio 26 d.,
nenurodė, kad advokatas neperdavė jam gauto dokumento, nepateikė jokių konkrečių
argumentų ir nepateikė įrodymų, kurie suteiktų teismui pagrindą prieiti prie išvados,
kad pareiškėjas terminą paduoti atskirąjį skundą praleido dėl svarbių priežasčių (2012
m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012).
64.4. Administracinių teismų praktikoje teisinių žinių trūkumas ar netinkamas įstatymo nuostatų suvokimas patys savaime įprastai nėra laikomi aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą pripažinti, jog terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių, nuo
pareiškėjo valios nepriklausiusių priežasčių. Tokiu atveju laikoma, kad pareiškėjas, siekdamas tinkamai apginti savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus, gali kreiptis
pagalbos į teisines paslaugas teikiančius asmenis (2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-586/2011).
Be to, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad
aplinkybė, jog pareiškėjas kreipėsi į netinkamas institucijas ar kitaip netinkamai gynė
savo teises, paprastai negali būti pripažinta svarbia aplinkybe termino skundui paduoti
atnaujinimui.
Tuo tarpu apskundimo tvarkos nenurodymas skundžiamame sprendime gali būti
pakankamas pagrindas pripažinti, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Administracinėje byloje Nr. AS525-877/2011 pareiškėjas nurodė, kad terminą skundui paduoti
praleido, nes nebuvo tinkamai informuotas apie jo apskundimo tvarką, todėl skundą
padavė ne per 20 dienų, o per 1 mėnesį. Byloje nustatyta, jog atsakovas skundžiamuose sprendimuose konkrečiai šių aktų apskundimo tvarkos nenurodė. Nors nuoroda į
Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnį galėtų būti laikoma pakankamu apskundimo
tvarkos išaiškinimu, tačiau tokia išvada termino skundui paduoti atnaujinimo kontekste
turi būti daroma tik atskirai įvertinus konkrečios bylos aplinkybes. Nustatyta, jog pa674
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reiškėjo laisvė buvo apribota, nes jis buvo suimtas ir kalinimas laisvės atėmimo įstaigoje.
Be to, pareiškėjas pirminį skundą teismui, nors ir tinkamai nesuformulavęs reikalavimų
ir aiškiai neįvardinęs, kad ginčija Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimus, pateikė
2011 m. rugsėjo 19 d., t. y. praėjus vienam mėnesiui nuo Kalėjimų departamento sprendimo priėmimo. Todėl, atsižvelgusi į tai, kad byloje nėra duomenų, kada tiksliai pareiškėjas gavo Kalėjimų departamento sprendimą, įvertinusi aplinkybę, jog pareiškėjo
laisvė ir atitinkamai galimybė imtis priemonių ginti jo galimai pažeistas teises ir teisėtus
interesus šiuo atveju buvo apribota, o ginčijamame Kalėjimų departamento sprendime
jo apskundimo tvarka nurodyta tik pateikiant nuorodą į teisės aktą, remiantis teisingumo ir protingumo principais, teisėjų kolegija nusprendė, jog šiuo atveju buvo pagrindas
atnaujinti skundo padavimo teismui terminą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-877/2011).
64.5. Administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pareiškėjo užimtumas ar poilsio dienos savaime nėra pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Pavyzdžiui,
priežastimi atnaujinti terminą nepripažinta aplinkybė, kad pareiškėjas buvo išvykęs dėl
tarnybinio būtinumo į kitą miestą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. TA146-74/2011). Vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, kad vien tik didelis valstybinės institucijos darbo krūvis ar asmens užimtumas
nėra ta aplinkybė, kuri pateisintų termino skundui paduoti praleidimą (2011 m. spalio
14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA143-50/2011, 2010 m. lapkričio 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. TA143-84/2010).
Termino praleidimas, be kita ko, dažniausiai negali būti pateisintas atostogomis
(2011 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr.TA442-73/2011) ar švenčių dienomis (2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-127/2012). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS492-32/2012 teisėjų kolegija laikė, kad tai, jog pareiškėjas terminą praleido dėl gausios korespondencijos šventinėmis dienomis užmiršęs
apie gautą dokumentą, nėra pagrindas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui
paduoti (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA492-32/2012).
64.6. Reikšminga aplinkybe, sprendžiant, ar skundo padavimo terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių, yra teismo sprendimo nuorašo išsiuntimo data. ABTĮ 93
straipsnis nustato, jog jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo sprendimo
surašymo dienos bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai. Tačiau
ABTĮ 93 straipsnyje numatytų terminų nežymus praleidimas savaime nėra pagrindas
praleistą skundo padavimo terminą atnaujinti, jeigu įvertinus visas reikšmingas aplinkybes suinteresuoto asmens teisės ženkliai nebuvo apribotos. Administracinėje byloje
Nr. TA525-72/2011 teisėjų kolegija išaiškino, kad net ir tuo atveju, jeigu galėtų būti vertinama, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo nuorašas atsakovui išsiųstas pavėluotai, pati savaime tokia aplinkybė nesudarytų pagrindo pripažinti, jog atsakovas terminą praleido dėl priežasčių, pripažintinų objektyviomis (2011 m. spalio 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. TA525-72/2011). Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. TA14618/2011 teisėjų kolegija, nustačiusi, kad sprendimo nuorašas išsiųstas nesilaikant ABTĮ
93 straipsnyje nustatytų terminų, skundo padavimo terminą atnaujino tik konstatavusi,
jog terminas praleistas nežymiai, t. y. tik viena diena (2011 m. vasario 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. TA146-18/2011).
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64.7. Minėta, kad ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas apeliaciniam
skundui paduoti siejamas ne su pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinio sužinojimo momentu, o su tokio sprendimo paskelbimu. Tokiu būdu sprendžiant
termino atnaujinimo klausimą, laiko, praėjusio nuo teismo sprendimo paskelbimo iki
teismo sprendimo nuorašo gavimo, palyginimas su laiku, kuris praėjo nuo pareiškėjo
nurodyto skundo surašymo momento iki galimo jo pateikimo, yra visiškai nereikšmingas (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA143-53/2011).
64.8. Savaime nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi, sudarančia pagrindą praleistą terminą atnaujinti, ir maža termino praleidimo trukmė (tai pagal teismų
praktiką nėra vertinama kaip pagrindas atnaujinti terminą, jei nenustatyta kitų svarbių
termino praleidimo priežasčių) (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. TA858-19/2012). Tačiau tai, kad terminas yra praleistas nedaug, apskritai gali turėti
reikšmės vertinant, ar yra pagrindas atnaujinti terminą, atsižvelgiant į visumą byloje
nustatytų aplinkybių (2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146294/2012).
64.9. Aplinkybės, susijusios su pareiškėjo nepakankamu atidumu, Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat gali būti nelaikomos pagrindu atnaujinti praleistą
terminą. Pavyzdžiui, pasibaigęs pašto darbo laikas (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr.TA442-81/2011) pripažintas subjektyvaus pobūdžio priežastimi.
65. Vertinant, dėl kokių priežasčių pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą
kreiptis skundu į teismą, nepakanka vien konstatuoti, kad pareiškėjas netinkamai gynė
savo pažeistas teises, tačiau būtina įvertinti visas su skundo padavimu susijusias faktines
aplinkybes.
65.1. Viena iš tokių reikšmingų aplinkybių yra tai, ar pareiškėjas, siekdamas įgyvendinti teisę į teisminę gynybą buvo rūpestingas, sąžiningas ir atidus. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą
terminą kreiptis į teismą, taikomas rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartas.
Pareiškėjai, būdami atidūs ir rūpestingi, gavę jiems nepalankią teismo nutartį, turi neatidėliodami pasirūpinti dėl jos apskundimo per įstatymu nustatytą terminą (2012 m.
vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-18/2012). Administracinėje byloje Nr. AS858-657/2011 teisėjų kolegija įvertino pareiškėjo elgesį kaip sąžiningą ir rūpestingą rūpinimąsi savo teisių gynimu. Pareiškėjas teigė, jog skundo terminą praleido dėl
ligos. Teisėjų kolegija nustatė, kad nors pareiškėjai dėl jos sveikatos būklės buvo skirtas
gulimas režimas, tačiau ji su advokatu atstovavimo sutartį sudarė 2010 m. gegužės 30 d.
ir pirmą kartą teismui skundą padavė 2011 m. gegužės 31 d., t. y. dar nepasibaigus gydytojo paskirtam gulimam režimui. Ši aplinkybė, teisėjų kolegijos vertinimu, leidžia tokį
pareiškėjos elgesį vertinti kaip sąžiningą ir rūpestingą rūpinimąsi savo teisių gynimu
(2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-657/2011).
Reikia pabrėžti, jog kai bylos šalimi yra valstybės institucija, jai keliami aukštesni rūpestingumo reikalavimai (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA52572/2011). Administracinėje byloje Nr. TA63-14/2012 atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis žemėtvarkos skyrius prašė atnaujinti praleistą
terminą, motyvuodamas savo prašymą tuo, kad skundžiamą sprendimą gavo tik 2011 m.
spalio 24 d., t. y. iki apeliacinio skundo padavimo termino pabaigos likus 6 darbo dienoms,
tuo tarpu institucijoje dirbančiai vienintelei teisininkei, atsakingai už procesinių dokumentų rengimą nuo 2011 m. spalio 26 iki 28 d. išdavus nedarbingumo pažymėjimą dėl
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vaiko ligos, atsakovas apeliaciniam skundui parengti ir teismui paduoti teturėjo tik 3 dienas. Kita vertus, nustatyta, kad atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus
atstovė dalyvavo nagrinėjant bylą pirmąja instancija ir pasirašytinai buvo informuota apie
teismo sprendimo paskelbimo datą – 2011 m. spalio 20 d. Teisėjų kolegija vertino, kad būdama atidi ir rūpestinga bei siekdama sąžiningai naudotis savo procesinėmis teisėmis, atsakovo atstovė, galėjo laiku domėtis savo skundo išnagrinėjimo rezultatu, prašyti persiųsti
atsakovo priimto teismo sprendimo kopiją susipažinimui bei net ir kelias dienas apeliacinio skundo padavimo laikotarpiu turėdama nedarbingumą ir atsižvelgdama į sprendimo
apskundimo terminą, pati asmeniškai paštu arba įgaliodama kitą darbuotoją laiku parengti ir pateikti apeliacinį skundą teismui. Įvertinus pirmiau nurodytas aplinkybes, konstatuota, kad atsakovas praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti dėl priežasčių, kurios
nesudaro pagrindo atnaujinti jam apeliacinio skundo padavimo terminą (2012 m. sausio
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA63-14/2012). Analogiškas sprendimas priimtas administracinėje byloje Nr. TA492-49/2011. Šioje byloje atsakovas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerija prašymą atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti
grindė tuo, kad atskirasis skundas Žemės ūkio ministerijoje buvo įregistruotas ir parengtas išsiųsti 2011 m. balandžio 27 d., tačiau išsiųstas kitą dieną pagal su akcine bendrove
Lietuvos paštas sudarytą sutartį. Teisėjų kolegija nurodė, jog įvertinus nurodytą termino
praleidimo priežastį galima konstatuoti, jog ši aplinkybė objektyviai netrukdė atsakovui
laiku kreiptis į teismą. Visų pirma atsakovas, atsižvelgdamas į nustatytą dokumentų rengimo, pasirašymo, registravimo, išsiuntimo tvarką, atskirąjį skundą turėjo parengti ir pasirašyti iki sutarto pašto korespondencijos įteikimo išsiųsti laiko. Be to, susiklosčius tokiai
situacijai, kai procesinis dokumentas nebegalėjo būti išsiųstas paštu tą pačią dieną pagal
pašto paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Žemės ūkio ministerija, jis galėjo būti išsiųstas
faksimiliniu laišku (ABTĮ 22 str. 5 d.) arba pateiktas tiesiogiai pašto įstaigai ar teismui.
Žemės ūkio ministerija turėjo elgtis rūpestingai, atsakingai ir laiku pateikti paruoštą atskirąjį skundą išsiuntimui. Taigi, teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytą termino praleidimo
priežastį, konstatavo, jog nurodytos aplinkybės yra subjektyvaus pobūdžio, susijusios su
atsakovo nepakankamu rūpestingumu įgyvendinant teisę paduoti atskirąjį skundą, kurios
negali pateisinti termino praleidimo (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. TA492-49/2011).
Pastebėtina, kad Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad
kai skundą teikia juridinis asmuo, jis veikdamas operatyviai ir tinkamai parinkęs organizacines bei technines priemones, turi geras galimybes laiku paduoti apeliacinį skundą
teismui. Administracinėje byloje Nr. AS525-194/2011 teisėjų kolegija pabrėžė, jog trečiasis
suinteresuotas asmuo yra įmonė, veikianti per savo atstovus. Byloje nepateikta duomenų, kurie patvirtintų, jog bendrovės teisės, net ir komercijos direktoriui sergant, negalėjo
būti tinkamai įgyvendintos per kitus darbuotojus ar asmenis, teikiančius teisines paslaugas. Šiuo atveju būtent terminas atskirajam skundui paduoti praleistas dėl aplinkybių, priklausiusių nuo paties trečiojo suinteresuoto asmens, todėl nėra pagrindo tenkinti
bendrovės prašymą ir atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti (2011 m. vasario
25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-194/2011).
65.2. Sąžiningumo, rūpestingumo ir atidumo imperatyvai neatsiejami su reikalavimu aktyviai siekti savo pažeistų teisių gynimo. Šio reikalavimo neatitinka suinteresuoto
asmens visiškas pasyvumas ir procesinis neveikimas. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą akcentavo, kad pareiškėjas, siekdamas aktyviai ginti savo teises ir interesus,
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gali domėtis administracinės bylos baigtimi, kreiptis į teismą dėl tokios informacijos
jam suteikimo, teismo sprendimo nuorašo gavimo kitokiu, greitesniu būdu nei paštas
(pavyzdžiui, faksimiliniu laišku) ir tokiu būdu parengti bei paduoti apeliacinį skundą
teismui iki įstatymo nustatyto apskundimo termino pabaigos (2012 m. vasario 17 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-21/2012).
Kita vertus, netinkamas teisminių būdų pasirinkimas savaime nereiškia, kad pareiškėjas nėra pakankamai rūpestingas, sąžiningas ir aktyvus. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. TA492-6/2012 teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjai savo teises bandė ginti
pasinaudodami papildomo sprendimo priėmimo institutu ir dėl to praleido terminą
apskųsti sprendimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, taip pat pareiškėjų siekį
apskųsti teismo sprendimą, būtinumą užtikrinti teisės būti išklausytam principo įgyvendinimą, taip pat atsižvelgusi į tai, kad duomenų, jog pareiškėjai tokiu būdu siektų piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis, byloje nėra, darė išvadą, kad pareiškėjų
prašymas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą turi būti tenkinamas (2012
m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012). Šiuo aspektu paminėtina ir administracinė byla Nr. AS146-191/2010. Šioje byloje teisėjų kolegija išaiškino, kad nors skundo padavimas nesilaikant ABTĮ numatytos tvarkos, pateikiant skundą
neteismingam teismui, pats savaime nėra laikomas objektyvia, nuo pareiškėjo valios
nepriklausiusia aplinkybe, tačiau sprendžiant termino atnaujinimo klausimą yra svarbu
ir tai, kiek, net ir laikant, kad pareiškėjas sąžiningai suklydo paduodamas skundą ne
pagal teismingumą, pareiškėjas buvo aktyvus, siekdamas savo pažeistų teisių gynimo
ir stengdamasis šią savo teisę realizuoti per įmanomai trumpą ir protingą terminą, po
to, kai jam akivaizdžiai tapo žinoma skundo padavimo tvarka (2010 m. gegužės 14 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-191/2010).
65.3. Greta rūpestingumo, sąžiningumo ir aktyvumo reikalavimų suinteresuotiems
asmenims taikomas operatyvumo standartas. Termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas vertina, kada suinteresuotas asmuo faktiškai susipažino su atitinkamais
sprendimais ir ar jis neturėjo galimybių su jais susipažinti anksčiau (2012 m. kovo 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-4/2012).
Be to, operatyvumo imperatyvas reikalauja įvertinti, ar pareiškimas atnaujinti praleistą terminą paduotas per protingą laiko tarpą nuo aplinkybių, kurios sukliudė asmeniui laiku ir tinkamai jį paduoti, išnykimo. Nepagrįstas delsimas yra kliūtis atnaujinti
praleistą terminą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS442-697/2011 teisėjų kolegija
atkreipė dėmesį, kad visa informacija, kurios pagrindu buvo surašytas skundas, pareiškėjo jau buvo surinkta 2011 m. balandžio mėnesį. Esant tokiai situacijai, pareiškėjas,
žinodamas, jog bus skundžiami gana seniai priimti aktai, privalėjo elgtis rūpestingai ir
stengtis skundą teismui paduoti kuo skubiau, bent jau per vieną mėnesį po to, kai, jo
teigimu, jis sužinojo apie aplinkybes, sudarančias pagrindą kreiptis į teismą. Sužinojęs
tokias aplinkybes 2011 m. balandžio mėnesį, pareiškėjas skundą teismui turėjo paduoti
vėliausiai 2011 m. gegužės mėnesį, tačiau jis vis tiek nepagrįstai delsė ir skundą padavė
tik 2011 m. birželio 14 d. Tuo tarpu ši nepagrįsto delsimo aplinkybė pati savaime neleidžia atnaujinti praleisto termino (2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS442-697/2011).
65.4. Spręsdamas praleistų terminų atnaujinimo klausimą, prašymą nagrinėjantis
teismas įvertina kilusio ginčo pobūdį, ypač kai ginčas susijęs su socialiai pažeidžiamų
asmenų teisių ir interesų apsauga. Pavyzdžiui, administracinių teismų praktikoje pri678
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pažįstama, kad tais atvejais, kai pareiškėjo judėjimo laisvė yra apribota, yra pagrįstas
pagrindas spręsti dėl praleisto termino atnaujinimo. Administracinėje byloje Nr. AS63104/2012 teisėjų kolegija atsižvelgė į pareiškėjo atstovės pateiktą paaiškinimą, kad pareiškėjas su skundžiama nutartimi buvo supažindintas tik po dviejų savaičių, kai buvo
išsiųsta skundžiama nutartis. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į bylos pobūdį (kreiptasi dėl
prieglobsčio suteikimo) bei aplinkybes, kad pareiškėjas gyvena Užsieniečių registracijos
centre, jo judėjimo laisvė yra apribota, vertino, kad terminas atskirajam skundui paduoti turi būti atnaujintas ir atskirasis skundas nagrinėtinas teisme (2012 m. kovo 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-104/2012). Tuo tarpu administracinėje byloje
Nr. TA525-28/2012 teisėjų kolegija sprendė pareiškėjo, kuriam paskirta laisvės apribojimo bausmė, prašymą dėl termino atnaujinimo apeliaciniam skundui pateikti. Teisėjų
kolegija, įvertinusi tai, kad pareiškėjo judėjimo laisvė, jam paduodant apeliacinį skundą,
buvo apribota (jis buvo patalpintas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime), pirmosios
instancijos teismo sprendimo paskelbime (2011 m. gruodžio 22 d.) pareiškėjas nedalyvavo, o teismo sprendimo nuorašą gavo praėjus penkioms dienoms po skundžiamo
sprendimo paskelbimo, ir iš esmės itin nedelsdamas (2012 m. sausio 10 d.) pateikė apeliacinį skundą, remdamasi teisingumo ir protingumo principais, nusprendė, jog pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui paduoti iš esmės praleido dėl svarbių, objektyvių,
nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių, todėl toks terminas atnaujintas (2012 m. kovo
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA525-28/2012). Svarbiu faktu, sprendžiant dėl
termino atnaujinimo, pripažinta ir ta aplinkybė, kad pareiškėjas tam tikrą laiką buvo
kalinamas baudos izoliatoriuje (2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. TA63-28/2011).
Prie minėtų ginčų kategorijos priskirtini ir kreipimaisi dėl valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos. Administracinėje byloje Nr. AS146-249/2011 pareiškėjas savo prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą grindė iš esmės tuo, jog terminas
praleistas dėl pareiškėjui pavėluotai suteiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos.
Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo pasirinktas elgesio variantas, kreipiantis teisinės
pagalbos dėl procesinių dokumentų parengimo ir atstovavimo jo interesams pirmosios
instancijos teisme, negali būti laikomas nepagrįstas (nemotyvuotas) ar neracionalus, atsižvelgus į pareiškėjo keliamo ginčo pobūdį (darbingumo lygio nustatymas), kuris reikalauja specialių žinių ir tam tikro teisinio išprusimo. Be to, remiantis bylos medžiaga,
nebuvo jokio pagrindo netikėti pareiškėjo paaiškinimais, kad jis neturėjo galimybės iš
savo lėšų apmokėti advokato paslaugas. Be to, pareiškėjui dėl nuo jo valios nepriklausiusių priežasčių teko laukti susitikimo su paskirta advokate (2011 m. rugpjūčio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-249/2011).
Naujausioje Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, be kita ko, pripažįstama, kad teismo sprendimo nuorašas lietuvių kalbos nesuprantančiam asmeniui objektyviai gali sutrukdyti asmeniui laiku paduoti skundą teismui. Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. TA143-71/2011 pareiškėja iš esmės teigė, jog terminą apeliaciniam skundui
paduoti praleido dėl to, kad tik 2011 m. rugsėjo 5 d. gavo teismo sprendimo nuorašą,
išverstą į lenkų kalbą, iš kurio paaiškėjo teismo sprendimo apskundimo tvarka. Įvertinusi nurodytą termino praleidimo priežastį, teisėjų kolegija konstatavo, jog ši aplinkybė
objektyviai sutrukdė pareiškėjai laiku kreiptis į teismą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad
kai pareiškėja, kuri gyvena Lenkijoje, nedalyvavusi paskelbiant teismo sprendimą, 2011
m. rugsėjo 5 d. gavo teismo sprendimo nuorašą, išverstą į jai suprantamą lenkų kalbą,
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jau buvo pasibaigęs terminas paduoti apeliacinį skundą (2011 m. rugsėjo 2 d.). Tik susipažinusi su išverstu teismo sprendimu pareiškėja aiškiai suprato jo apskundimo tvarką ir 2011 m. rugsėjo 7 d. nedelsdama išsiuntė paštu apeliacinį skundą. Be to, teismas
atsižvelgė į pareiškėjos siekį apskųsti teismo sprendimą, kai 2011 m. rugpjūčio 29 d.
gavo lietuvių kalba surašyto teismo sprendimo nuorašą ir 2011 m. rugpjūčio 31 d. išsiuntė paštu skundą lenkų kalba (2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. TA143-71/2011, taip pat žr. 2011 m. vasario 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
TA143-20/2011).
66. Nutartis atsisakyti priimti asmens, praleidusio įstatyme nustatytą terminą skundui paduoti, skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu neužkerta kelio pareiškėjui pakartotinai paduoti skundą, kartu teismui pateikiant motyvuotą ir įrodymais
pagrįstą prašymą atnaujinti praleistą apskundimo terminą (pvz., 2012 m. gegužės 7 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-293/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad ABTĮ nenustato naikinamojo termino,
kuriam pasibaigus praleistas terminas negalėtų būti atnaujintas. Toks naikinamasis terminas, kuriam pasibaigus prašymas dėl praleisto termino atnaujinimo negalėtų būti
patenkintas, nėra nustatytas ir ABTĮ bendrosiose nuostatose, reglamentuojančiose procesinius terminus (65–67 str.). Įstatyme nesant nustatyto naikinamojo termino, kuriam
pasibaigus praleistas terminas negalėtų būti atnaujintas, asmenys gali kreiptis į teismą
su analogiškais reikalavimais daug kartų, tačiau teismas, nagrinėdamas termino atnaujinimo klausimą, turi termino atnaujinimo teisės normas taikyti tokiu būdu, kad nebūtų
paneigtas proceso ekonomiškumo principas bei teisinių santykių apibrėžtumas ir stabilumas (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-90/2012).
II.11. Žyminis mokestis ir jo dydis
(ABTĮ 38–42 str.)

67. Finansinio pobūdžio apribojimai, tokie kaip reikalavimas kreipiantis į teismą
sumokėti žyminį mokestį, teisės kreiptis į teismą nepaneigia. Europos Žmogaus Teisių
Teismas tai jau turėjo galimybę patikrinti ir neatmetė galimybės, kad tikslas tinkamai
vykdyti teisingumą gali pateisinti finansinio pobūdžio apribojimus, taikomus suinteresuotam asmeniui kreipiantis į teismą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2001 m. birželio
19 d. sprendimo byloje Kreuz prieš Lenkiją 51, 54 par., Recueil des arrêts et décisions
2001-VI; 1995 m. liepos 13 d. sprendimo Tolstoy-Miloslavsky prieš Jungtinę Karalystę,
Serija A Nr. 316 B, 80‒81 par., 61 par. ir kt.). Remiantis EŽTT praktika, reikalavimas mokėti teismams mokesčius, susijusius su prašymais, kuriuos šie teismai nagrinės, negali
būti pripažįstamas kaip teisės kreiptis į teismą ribojimas, savaime prieštaraujantis EŽTK
6 straipsnio 1 daliai, tačiau su sąlyga, kad bus laikomasi teisingos pusiausvyros tarp,
viena vertus, valstybės intereso rinkti proceso mokesčius prašymams nagrinėti ir, kita
vertus, suinteresuoto asmens intereso apginti savo reikalavimus teismuose (atitinkamai,
Europos Žmogaus Teisių Teismo 2001 m. birželio 19 d. sprendimo Kreuz prieš Lenkiją
60 ir 66 p.). Minėto pobūdžio ribojimai nustatyti ir Lietuvos įstatymų leidėjo. ABTĮ 38
straipsnis numato, jog išskyrus įstatymo numatytus atvejus, skundai (prašymai) administraciniuose teismuose priimami ir nagrinėjami tik po to, kai sumokamas įstatymo
nustatytas žyminis mokestis. Taigi žyminio mokesčio sumokėjimas ir duomenų apie
tai pateikimas teismui paprastai yra viena iš visumos teisinių prielaidų, būtinų priimti
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pareiškėjo skundą nagrinėjimui (2011 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS822-698/2011).
68. Duomenys apie sumokėtą žyminį mokestį teismui pateikiami kaip skundo priedas. ABTĮ 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog prie skundo (prašymo) turi būti pridedamas žyminio mokesčio kvitas arba motyvuotas prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio.
Įstatymo 130 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kartu su apeliaciniu skundu privalomai
turi būti pateikti duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis.
69. Administracinėse bylose už kiekvieną skundą (prašymą), nepaisant to, kiek jame
keliama reikalavimų, mokamas 100 litų žyminis mokestis, išskyrus išimtis, nurodytas
ABTĮ 40 ir 41 straipsniuose (ABTĮ 39 str. 1 d.). Už apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo mokamas 50 litų žyminis mokestis (ABTĮ 39 str. 2 d.). Pažymėtina, kad žyminis
mokestis administracinėse bylose nėra indeksuojamas (2009 m. gegužės 11 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A261-599/2009).
70. Kai pareiškėjas skunde kelia keletą reikalavimų, kurių vienas žyminiu mokesčiu
neapmokestinamas, žyminis mokestis mokamas už reikalavimą, kuris nepatenka į ABTĮ
40 straipsnyje numatytų žyminiu mokesčiu neapmokestinamų skundų (prašymų) sąrašą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS822-698/2011 pareiškėjas kėlė du pagrindinius reikalavimus: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti viešojo administravimo subjekto
priimtą administracinį sprendimą, bei 2) priteisti turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų, atlyginimą. Teisėjų kolegija
pažymėjo, kad vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 11 punktu, antras iš nurodytų pareiškėjo reikalavimų priskirtinas žyminiu mokesčiu
neapmokestinamų skundų kategorijai. Tačiau už pirmojo reikalavimo (dėl administracinio sprendimo panaikinimo) pateikimą teisminiam nagrinėjimui turi būti sumokėtas
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytas žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai,
konstatuota, kad pareiškėjo skundas yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu (2011 m.
gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-698/2011). Pažymėtina, kad tokia praktika formuojama ir kitose Vyriausiojo administracinio teismo bylose (pvz., 2010
m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-559/2010).
71. Žyminis mokestis mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą. Šis mokestis sumokamos per
kredito įstaigą arba kitą mokėjimo paslaugų teikėją (Mokesčių administravimo įstatymo 83 str. 1 d.). Kitokio žyminio mokesčio sumokėjimo būdo teisės aktai nenumato. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS525-524/2009 pareiškėjas atsisakė mokėti žyminį
mokestį kredito įstaigoje. Pareiškėjas pateikė akcinės bendrovės Lietuvos paštas 100 Lt
pašto perlaidą, adresuotą teisėjui, patvirtinantį kvitą ir prašė jį laikyti žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančiu dokumentu. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos nagrinėjimo metu galiojančių Mokesčių administravimo įstatymo, Mokėjimų įstatymo aktualias
nuostatas, konstatavo, jog pareiškėjo pasirinkto žyminio mokesčio sumokėjimo būdo
galiojantys teisės aktai nenumato. Todėl pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad
pareiškėjas nepašalino teismo nutartimis nurodytų skundo trūkumų, teisėjų kolegijos
vertinimu, pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio
mokesčio ir nutarė skundą laikyti nepaduotu (2009 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-524/2009).
Pastebėtina, kad žyminio mokesčio mokėjimo klausimams spręsti nėra taikomas
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tybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo (Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo)“. Šio nutarimo nuostatų taikymo klausimas
buvo sprendžiamas administracinėje byloje Nr. AS502-276/2008. Pareiškėjas nesutiko
su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atsisakyta priimti jo skundą dėl to,
jog žyminis mokestis buvo sumokėtas ne į teismo buvimo vietos valstybinės mokesčių
inspekcijos padalinį. Pareiškėjas, prieš kreipdamasis į Šiaulių apygardos administracinį
teismą, 100 Lt žyminį mokestį sumokėjo į Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą grindė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1458 nuostatomis, pagal kurias valstybės rinkliava sumokama grynais pinigais arba mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus sąskaitą pagal institucijos,
teikiančios paslaugas, buvimo vietą. LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog valstybės rinkliava yra
privaloma įmoka už valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų (toliau – ir institucijos), išskyrus teismus, teikiamas paslaugas. Vyriausybės
nutarime Nr. 1458 (2007 m. gruodžio 27 d. redakcija) įtvirtinta, jog šis nutarimas buvo
priimtas vadovaujantis Rinkliavų įstatymu. Atsižvelgusi į šias nuostatas, teisėjų kolegija
nusprendė, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas nepagrįstai vadovavosi minėto nutarimo nuostata dėl žyminio mokesčio sumokėjimo į teismo buvimo vietos valstybinės mokesčių inspekcijos padalinio sąskaitą, kadangi, atsižvelgus į Rinkliavų įstatymo
2 straipsnio nuostatas, akivaizdu, jog Vyriausybės nutarimas Nr. 1458 nėra taikomas
žyminio mokesčio sumokėjimo ir panašiems klausimams reguliuoti (2008 m. gegužės 8
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-276/2008).
72. Pareiškėjui žyminio mokesčio nesumokėjus, nutartimi nustatomas terminas
trūkumams pašalinti, o per nustatytą terminą trūkumų nepašalinus, skundas laikomas
nepaduotu ir nutartimi grąžinamas pareiškėjui (ABTĮ 24 str. 2 d., 37 str. 1 d.). Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas atskiruosius skundus, pateiktus dėl pirmosios
instancijos teismo sprendimų skundus laikyti nepaduotais, ne kartą yra pažymėjęs, kad
teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, inter alia prievolės sumokėti žyminį mokestį
įvykdymas arba prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo pateikimas, turi būti
realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos.
Todėl argumentai apie pareiškėjo turtinę padėtį, dėl kurios jis negali sumokėti žyminio
mokesčio, turi būti nurodomi per pirmosios instancijos teismo nustatytą terminą pateiktame prašyme atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Tokiu būdu šie argumentai,
pateikti apeliaciniam teismui kartu su atskiruoju skundu, paprastai laikomi nereikšmingi (2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-559/2010). Apeliacinės
instancijos teismas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą vertina pagal duomenis pareiškėjo pateiktus šiam – pirmosios instancijos teismui nutarties
priėmimo metu. Administracinėje byloje Nr. AS858-873/2011 teisėjų kolegija pabrėžė,
jog tai, kad pareiškėjas dokumentus, įrodančius savo finansinę padėtį, pateikė kartu su
atskiruoju skundu, neturi reikšmės sprendžiant pirmosios instancijos teismo priimtos
ir pareiškėjo skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, kadangi pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties priėmimo metu šių duomenų neturėjo.
Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad pareiškėjas visų pirmosios instancijos teismo nutartyje
nurodytų trūkumų per teismo nurodytą laikotarpį nepašalino, nusprendė, jog pagrįstai
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pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą ir patikslintus skundus laikė nepaduotais (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-873/2011). Kita
vertus, apeliacinėje instancijoje nustačius, kad žyminis mokestis iki pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatyto termino yra sumokėtas, tačiau šiam teismui nepateiktas
žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas, pripažintina, kad skundo
trūkumas (nesumokėtas žyminis mokestis) faktiškai yra pašalintas (2010 m. kovo 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-122/2010).
II.11.1. Žyminio mokesčio mokėjimo išimtys
73. Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalis nereikalauja iš valstybių
narių užtikrinti nemokamą teisę kreiptis į teismą (2001 m. birželio 19 d. sprendimo byloje Kreuz prieš Lenkiją 51 par., Recueil des arrêts et décisions 2001-VI; 1979 m. spalio 9
d. sprendimo byloje Airey prieš Airiją 25‒26 par., Serija A (1979). Vis dėlto pagal EŽTT
praktiką reikalaujama, kad nustatyta teismo mokesčių sistema būtų pakankamai lanksti,
pvz., įstatymuose turi būti numatyta galimybė atleisti suinteresuotą asmenį nuo žyminio
mokesčio sumokėjimo arba jį sumažinti (žr., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2010 m.
gruodžio 9 d. sprendimo byloje Urbanek prieš Austriją 62 p., pareiškimo Nr. 35123/05).
Lietuvos įstatymų leidėjas yra numatęs dvi žyminio mokesčio mokėjimo išimtis. Pirma,
ABTĮ 40 straipsnyje numatytai skundai (prašymai), kurie žyminiu mokesčiu apskritai
nėra apmokestinami. Antra, ABTĮ 41 straipsnis kalba apie žyminiu mokesčiu apmokestinamus skundus ir prašymus, tačiau numato, kad tam tikrais atvejais suinteresuoti
asmenys gali būti atleidžiami nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.
II.11.1.1. Neapmokestinami skundai (prašymai)
(ABTĮ 40 str.)

74. Vyriausiasis administracinis teismas, gavęs skundą dėl žyminio mokesčio mokėjimo, visų pirma įvertina, ar pateiktas skundas nepatenka į skundų, kurie žyminiu
mokesčiu neapmokestinami, kategoriją, numatytą ABTĮ 40 straipsnyje. Pastebėtina, kad
neapmokestinamų žyminiu mokesčiu skundų klausimas administracinėse bylose yra
sprendžiamas remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsniu, o ne CPK
83 straipsniu, reglamentuojančiu atleidimą nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi
išlaidų mokėjimo civilinėse bylose (2008 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-335/2008). Iš apžvelgiamo laikotarpio Vyriausiojo administracinio teismo
praktikos matyti, kad daugiausia neaiškumų pareiškėjams kyla dėl skundų, susijusių su
viešojo administravimo subjektų neveikimu (ABTĮ 40 str. 1 d. 1. p.) bei administracinių
nuobaudų paskyrimu (ABTĮ 40 str. 1 d. 10 p.), apmokestinimo klausimų.
74.1. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 1 punktą, žyminiu mokesčiu neapmokestinami skundai (prašymai) dėl viešojo administravimo subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus. Viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus
yra suprantamas toks šiojo neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima
sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą
terminą (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-84/2012). Pastebėtina, kad nepalankių sprendimų ginčijamas nelaikytinas ginču dėl vilkinimo atlikti
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veiksmus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS143-335/2008 pareiškėjas iš esmės
skundė atsakovo aktus, kuriais nepatenkintas jo prašymas pateikti duomenis ir skundo
kopiją, t. y. priimtas pareiškėjui nepalankus sprendimas. Teisėjų kolegija konstatavo, kad
tai negali būti laikoma vilkinimu atlikti veiksmus. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas skundė viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus, o toks skundas pagal
ABTĮ 40 straipsnį nepriskirtas neapmokestinamų skundų kategorijai (2008 m. birželio 3
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-335/2008).
74.2. Žyminiu mokesčiu taip pat neapmokestinami mokesčių administratorių bei jų
pareigūnų kreipimaisi dėl mokesčių ir kitų įmokų į biudžetą išieškojimo, taip pat jų kreipimaisi dėl mokestinių ginčų; pareigūnų kreipimaisi dėl rinkliavų išieškojimo (ABTĮ 40
str. 1 d. 5 p.). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442-124/2012 konstatuota, kad pareiškėjas, atliekas tvarkanti bendrovė, kuri kreipėsi į teismą dėl nesumokėtos rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo, turi teisę į sumokėto žyminio
mokesčio susigrąžinimą. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas, kaip rinkliavą administruojantis subjektas, kreipdamasis į administracinį teismą dėl rinkliavos išieškojimo,
žyminio mokesčio mokėti neturi (2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-124/2012).
74.3. Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punktu, žyminiu mokesčiu neapmokestinami ir skundai (prašymai) dėl administracinių nuobaudų paskyrimo (nepaskyrimo). Administracinėje byloje Nr. AS438-89/2008 teisėjų kolegija išaiškino, kad ši
nuostata nėra taikoma skundams dėl ekonominių sankcijų, kurių skyrimą reguliuoja
specialieji įstatymai. Teisėjų kolegija konstatavo, kad ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis taikoma administracinėms nuobaudoms, kurios yra skiriamos ATPK nustatyta tvarka (taikant ATPK įtvirtintas teisės normas). Tuo tarpu skundai dėl ekonominių sankcijų, kurių
skyrimą reguliuoja specialieji įstatymai, o ne ATPK, žyminiu mokesčiu apmokestinami
(2008 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-89/2008).
ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punktas netaikomas ir nuobaudoms, skiriamoms
atliekantiems laisvės atėmimo bausmę nuteistiesiems. Administracinėje byloje Nr. AS3922/2008 teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas skundė ne administracinę nuobaudą, o drausmės nuobaudą, kuri jam, kaip nuteistajam, buvo paskirta Pravieniškių 3-iųjų
pataisos namų administracijos už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą, o
ne už administracinį teisės pažeidimą. Todėl šis pareiškėjo skundas nepriskirtinas skundams, kurie pagal ABTĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punktą neapmokestinami žyminiu
mokesčiu (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS39-22/2008).
II.11.1.2. Atleidimas nuo žyminio mokesčio
(ABTĮ 41 str.)

75. Atleidimo nuo žyminio mokesčio institutas išimtinai siejamas tik su sunkia fizinio asmens finansine padėtimi. ABTĮ 41 straipsnyje nustatyta, jog administracinis teismas, atsižvelgdamas į turtinę fizinio asmens ar fizinių asmenų grupės padėtį, gali visiškai ar iš dalies atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Nustačius, kad pareiškėjas
gauna pastovias pajamas, nėra pagrindo atleisti jį nuo žyminio mokesčio (2011 m. kovo
18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-115/2011).
76. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, jog pareiga įrodyti
sunkią finansinę padėtį tenka pareiškėjui (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį admi684
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nistracinėje byloje Nr. AS858-873/2011). Pagal ABTĮ 41 straipsnį, prašymas atleisti fizinį
asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas ir pagrįstas atitinkamais
įrodymais. Sunki finansinė padėtis gali būti įrodinėjama įvairiais duomenimis. Asmens
sunkią turtinę padėtį gali įrodyti duomenys iš registrų, kuriuose registruojamas asmens
turimas turtas Lietuvos Respublikoje, pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens
pinigines lėšas, pajamų ir turto deklaracijos už atitinkamą laikotarpį (2008 m. liepos 9
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-393/2008), duomenys apie draudžiamąsias
pajamas, gauti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2010 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143148/2010), duomenys apie turimas pajamas, gauti iš bausmių vykdymo institucijų (2011
m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA63-28/2011) ir kita.
77. Pareiškėjui pateikus prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tačiau
nepateikus prašymą pagrindžiančių duomenų, t. y. prašymui dėl atleidimo nuo žyminio
mokesčio esant nepagrįstam, teismas turėtų pasiūlyti pareiškėjui sumokėti žyminį mokestį ir nustatyti terminą šiam reikalavimui įvykdyti. Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais,
kai prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio pateikiamas per teismo anksčiau nustatytą
terminą skundo trūkumams pašalinti – žyminiam mokesčiui sumokėti (2010 m. vasario
19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-102/2010).
78. Sprendžiant dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo, be kitų aplinkybių,
atsižvelgiama į pareiškėjo teisinės padėties ypatumus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS39-22/2008 teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad
atsižvelgus į pareiškėjo sąskaitoje turimas pinigines lėšas (per paskutinius šešis mėnesius pareiškėjas gavo 623,40 Lt pajamų), taip pat į tai, kad pareiškėjas, kaip laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis, yra išlaikomas valstybės, pareiškėjas gali būti atleistas
nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS39-22/2008).
79. Pastebėtina, kad vertinant turtinę fizinio asmens ar fizinių asmenų grupės padėtį tiesiogiai nėra taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27
d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti
nustatymo“ nuostatos. Kaip pažymėjo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS3922/2008, pareiškėjui skundžiant nutartį dėl įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį,
sprendžiamas ne teisinės pagalbos suteikimo klausimas, o atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal ABTĮ klausimas (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS39-22/2008).
80. Specialieji įstatymai gali numatyti ir kitus atvejus, kada pareiškėjas yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje
numatyta, kad bylose dėl šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytų institucijų sprendimų
dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo šalys atleidžiamos nuo žyminio mokesčio. Šiame kontekste pažymėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas
ne kartą yra konstatavęs, jog ši nuostata nėra taikomas prašymams dėl termino prašymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teises bei giminystės
ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų pateikimui atnaujinimo (žr., pvz., 2010 m.
lapkričio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1473/2010). Pagal Vyriausiojo
administracinio teismo praktiką, prašymas atnaujinti terminą prašymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku
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patvirtinančių dokumentų pateikimui nėra priskirtas prie prašymų, kurie neapmokestinami žyminiu mokesčiu. Teikiant prašymą dėl termino atnaujinimo, nuosavybės teisių
atkūrimo procesas nėra dar prasidėjęs, todėl sprendimas nėra priimtas ir pareiškėjas
pagal šį įstatymą negali būti atleistas nuo žyminio mokesčio (2010 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-317/2010).
81. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą,
nagrinėjant administracines bylas, yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio.
Vyriausiasis administracinis teismas laikosi praktikos, jog skundo negalima laikyti
neapmokestinamu žyminiu mokesčiu, jei asmeniui yra suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba kitoje, o ne nagrinėjamoje administracinėje byloje (2011
m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-86/2011). Tačiau ši aplinkybė – 100 procentų apmokamos antrinės teisinė pagalbos suteikimas kitoje administracinėje byloje – sudaro pagrindą atleisti asmenį (pagal jo prašymą) nuo žyminio
mokesčio sumokėjimo (žr., pvz., 2009 m. gruodžio 4 d. nutartį administracinėje byloje
AS556-724/2009). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS62-228/2011 teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjai suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba,
įskaitant ir žyminio mokesčio apmokėjimą. Taigi sprendimas suteikti antrinę teisinę
pagalbą pareiškėjai (nors ir kitoje byloje) buvo priimtas. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus pareiškėjos materialinę padėtį pastaruoju metu (atsižvelgta į jos turto ir pajamų lygį pagal metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją). Teisėjų kolegija konstatavo,
kad nors pirmosios instancijos teismui priimant nutartį pašalinti skundo trūkumus ir
nebuvo žinoma aplinkybė apie antrinės teisinės pagalbos suteikimą, pagrindas atleisti
pareiškėją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo buvo. Atsižvelgus į tai, skundo priėmimo
klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2011 m. kovo 18
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-228/2011).
Tačiau jei pareiškėjui valstybės garantuojama teisinė pagalba dar nėra teikiama ir
jis ginčija valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atsisakymą teikti pagalbą,
toks skundas žyminiu mokesčiu yra apmokestinamas (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-873/2011).
Pažymėtina, kad remiantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies nuostata, asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, jeigu nustatoma, kad jis turi teisę gauti valstybės garantuojamą pagalbą skundo
padavimo metu. Vadinasi, jei skundo pateikimo metu valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos teikimas yra pasibaigęs, aptariama žyminio mokesčio išimtis yra netaikytina
(2010 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA146-45/2010).
82. Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad įstatymas galimybės
skųsti nutartį, kuriuo netenkinamas arba tenkinamas iš dalies prašymas atleisti nuo
žyminio mokesčio, nenumato. Šiuo aspektu paminėtina administracinė byla Nr. AS822759/2011. Pareiškėjas iš esmės ginčijo nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas nuo
žyminio mokesčio mokėjimo atleido jį tik iš dalies. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ABTĮ
149 straipsnio 1 dalis numato, jog pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui (1) šio įstatymo
nustatytais atvejais arba (2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
Įvertinusi šias nuostatas, teisėjų kolegija konstatavo, kad šiuo atveju įstatymas nenumato
galimybės skųsti nutartį, kuria išspręstas atleidimo nuo žyminio mokesčio klausimas
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(2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-759/2011).
83. Pareiškėjo atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo klausimas sprendžiamas kartu su nutarties, kuria pareiškėjo skundas nepriimamas ir grąžinimas pareiškėjui,
pagrįstumo ir teisėtumo vertinimu. Administracinėje byloje Nr. AS143-111/2010 teisėjų
kolegija, be kita ko, pažymėjo, kad teismo nutartis, priimta išsprendus prašymą atleisti
nuo žyminio mokesčio mokėjimo, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, nes tai nėra
galutinis pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas dėl žyminio mokesčio.
Nepatenkinęs (ar iš dalies patenkinęs) prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teismas nustato terminą pašalinti šį skundo trūkumą (ABTĮ 37 str. 1 d.). Galutinai dėl tokio skundo trūkumo pirmosios instancijos teismas pasisako priimdamas kitą
nutartį, kurioje įvertina, ar pareiškėjas pašalino šį skundo trūkumą (ABTĮ 37 str. 1 d.).
Jeigu šia nutartimi pareiškėjo skundas nepriimamas ir grąžinamas pareiškėjui, jis pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatas gali apskųsti nutartį apeliacinės instancijos
teismui ir ginčyti pirmosios instancijos teismo poziciją dėl žyminio mokesčio. Tokiu
atveju apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas minėtos teismo nutarties teisėtumą
ir pagrįstumą, kartu įvertintų ir anksčiau išnagrinėtą pareiškėjo atleidimo nuo žyminio
mokesčio mokėjimo klausimą (2010 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS143-111/2010).
II.11.2. Piktnaudžiavimas teisminės gynybos teise
(ABTĮ 40 str. 4 d.)

84. Įstatymas numato galimybę asmenį, kuris sąžiningai siekia apginti savo teises
bei išspręsti ginčą ir kurio turtinė padėtis yra sunki, atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (ABTĮ 41 str.). Kartu įstatymas numato ir galimybę iš asmens, kuris pernelyg
dažnai kreipiasi į teismą ir kurio kreipimaisi tokiu būdu iš esmės tampa vien tik formaliu bylinėjimusi, kai nebesiekiama sąžiningai apginti savo teises, o vien tik formaliai naudojamasi teisminės gynybos teise, pareikalauti sumokėti žyminį mokestį. Pagal
ABTĮ 40 straipsnio 4 dalį, teismas turi teisę pareikalauti iš asmenų, kurie piktnaudžiauja
teisminės gynybos teise (t. y. kreipiasi į teismą be rimto pagrindo arba dažniau kaip
vieną kartą per mėnesį), sumokėti žyminį mokestį. Aiškindama šią nuostatą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS822-759/2011
pabrėžė, kad įstatymai garantuoja asmenims teisę kreiptis teisminės gynybos, tačiau
šia teise turi būti naudojamasi sąžiningai ir ja neturi būti piktnaudžiaujama (2011 m.
gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-759/2011). Teismų sistema yra
skirta realiai apginti asmenų pažeidžiamas teises, išspręsti tarp asmenų kylančius ginčus ir ja neturi būti naudojamasi nepagrįstam ir vien formaliam bylinėjimuisi (2011 m.
lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-861/2011; 2010 m. vasario 19 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-85/2010).
85. Reikia pažymėti, kad vien tik intensyvus (kiekybiniu aspektu) asmens bylinėjimasis teismuose savaime nereiškia piktnaudžiavimo teisminės gynybos teise. Administracinėje byloje Nr. AS403-536/2006 pareiškėja ginčijo pirmosios instancijos sprendimą,
kuriuo nuspręsta laikyti jos skundą nepaduotu dėl žyminio mokesčio nesumokėjimo.
Pirmosios instancijos teismo teigimu, yra pagrindo manyti, kad pareiškėja piktnaudžiauja teisminės gynybos teise, nes remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos
duomenimis, ji į administracinį teismą kreipėsi septynis kartus. Šiomis aplinkybėmis
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LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad vien tik skundo pateikimas teismui pats savaime
neįrodo, kad asmuo piktnaudžiauja teisminės gynybos teise. Priešingu atveju asmuo galėtų patirti neigiamų procesinių pasekmių net ir tuo atveju, kai jis pagrįstai kreiptųsi dėl
teisminės gynybos. Tačiau tai nebūtų teisinga, sąžininga ir protinga, neatitiktų teisės į
teisminę gynybą paskirties ir tikslų. Todėl vien tik statistiniai duomenys iš Lietuvos teismų informacinės sistemos nepatvirtina pareiškėjos piktnaudžiavimo administraciniu
procesu (2006 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-536/2006).
II.11.3. Žyminio mokesčio grąžinimas
(ABTĮ 42 str.)

86. Žyminio mokesčio grąžinimo klausimus reguliuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas sąrašas atvejų, kai sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, yra baigtinis (2011 m. gruodžio 9 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-698/2011). Žyminis mokestis grąžinamas: 1)
kai sumokėta daugiau mokesčio, negu reikia pagal įstatymą; 2) kai pareiškėjas skundą
(prašymą) atsiima; 3) kai atsisakoma priimti skundą (prašymą) ar pareiškimą arba jie
grąžinami pareiškėjui; 4) bylą nutraukus, kai ji nenagrinėtina teisme arba kai pareiškėjas
nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne per teismą
tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti; 5) skundą (prašymą) palikus nenagrinėtą,
kai pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima šia tvarka pasinaudoti; 6) skundą (prašymą)
palikus nenagrinėtą, kai skundą (prašymą) pateikė neveiksnus asmuo arba neįgaliotas
vesti bylą asmuo; 7) kai atsisakoma priimti teismui paduotą apeliacinį skundą.
87. Pastebėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, jog bylų sujungimas savaime nereiškia, kad turėjo būti sumokėtas vienas žyminis
mokestis. Administracinėje byloje Nr. AS502-129/2008 teisėjų kolegija pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad pagal pareiškėjo skundus buvo pradėtos 5 administracinės bylos, negalima laikyti, jog vėlesni jo skundai buvo skirti tik pirminio skundo patikslinimui, kadangi skyrėsi šių skundų pagrindas ir dalykas. Tas faktas, jog šios bylos kaip giminingos
buvo sujungtos į vieną, savaime nereiškia, jog buvo paduotas vienas pirminis skundas
ir keturi jį patikslinantys skundai, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjo teiginys,
jog jis turėjo sumokėti žyminį mokestį tik už vieną skundą, yra nepagrįstas. Pareiškėjas
į Kauno apygardos administracinį teismą kreipėsi su 5 savarankiškais skundais, kurių
kiekvienas turėjo būti apmokestinamas žyminiu mokesčiu. Vadinasi, žyminio mokesčio
permokos šiuo atveju nebuvo ir pareiškėjas nepagrįstai reikalauja jam grąžinti 400 Lt
tariamai permokėto žyminio mokesčio (2008 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS502-129/2008).
88. Tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo (prašymo) po to, kai skundo (prašymo) priėmimo klausimas jau išspręstas, jis neturi teisės prašyti grąžinti sumokėtą žyminį mokestį. Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sumokėtas žyminis
mokestis yra grąžinamas, kai pareiškėjas skundą (prašymą) atsiima, t. y. tais atvejais, kai
skundas (prašymas) yra atsiimamas iki jo priėmimo (ABTĮ 52 str.). ABTĮ 42 straipsnio
1 dalyje žyminio mokesčio grąžinimas pareiškėjui atsisakius skundo ir bylą nutraukus
vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 3 punktu nėra reglamentuotas, tad pagrindo vadovaujantis ABTĮ 42 straipsniu grąžinti pareiškėjui sumokėtą žyminį mokestį nėra (2011
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m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-380/2011).
89. Remiantis Vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagrindu grąžinti visą
ar dalį sumokėto žyminio mokesčio ABTĮ 42 straipsnio prasme nelaikomas ir pareiškėjo prašymas nutraukti bylą (2008 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS502-129/2008).
90. Sumokėto žyminio mokesčio permoka gali būti grąžinama pareiškėjo įgaliotam
asmeniui, kuris sumokėjo daugiau mokesčio, negu reikia pagal įstatymą (2012 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-297/2012).
II.12. Skundo (prašymo) trūkumų šalinimas
(ABTĮ 37 str. 1 d.)

91. Būdamas nešališku, teismas pats savo iniciatyva negali šalinti pareiškėjo skunde esančių trūkumų (2009 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822427/2009). Atitinkamai, ABTĮ nustato procedūrą, kurios metu pareiškėjui sudaroma
galimybė pašalinti nustatytus skundo trūkumus. Remiantis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi,
terminas trūkumams pašalinti nustatomas, jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų. Atsižvelgus į šias nuostatas, LVAT praktikoje
išaiškinta, kad terminas trūkumams šalinti nenustatomas šiais atvejais:
91.1. Kai teismas nustato, kad pareiškėjas siekia inicijuoti ginčą, kurio administraciniai teismai apskritai nenagrinėja. Tokiu atveju teismas turi pareiškėjo skundo reikalavimą iš karto atsisakyti priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu – kaip
nenagrinėtiną teismų, o ne nustatyti terminą skundo trūkumams pašalinti. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS492-101/2012 teisėjų kolegija pažymėjo, kad administraciniai teismai apskritai nenagrinėja bylų dėl pareigūnų pašalinimo iš užimamų pareigų apkaltos tvarka, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė terminą
skundo trūkumams pašalinti (2012 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS492-101/2012). Nors teismas turi išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir
pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti
šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises (ABTĮ 10 str.), tačiau tokiu atveju, kai
skundas akivaizdžiai nenagrinėtinas teismų, teismas privalo atsisakyti priimti skundą,
ir nėra pagrindo teigti, jog teismas netinkamai įgyvendino ABTĮ 10 straipsnyje nustatytas pareigas. Pabrėžtina, jog nagrinėjant bylas, be kita ko, turi būti užtikrinamas ir
proceso operatyvumas bei ekonomiškumas, todėl tuo atveju, kai konkretus pareiškėjo
aiškiai suformuluotas skundo reikalavimas negali būti priimtas, o tokia aplinkybė nepasikeistų ir tuo atveju, jeigu toks reikalavimas būtų patikslintas, nėra pagrindo vertinti,
kad teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, šioje dalyje turi nustatyti terminą
skundo trūkumams pašalinti (2012 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS525-120/2012). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS525-120/2012 teisėjų kolegija
konstatavo, kad termino skundo trūkumams pašalinti dalyje dėl reikalavimo įpareigoti
valstybę skirti lėšų nustatymas būtų buvęs teisiškai beprasmis, nes toks reikalavimas
administracinių teismų nenagrinėtinas, todėl pareiškėjo argumentai dėl termino trūkumams pašalinti nustatymo atmestini kaip nepagrįsti. Konstatuota, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti nurodytą pareiškėjo skundo dalį (2012
m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-120/2012).
92. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą konstatavęs,
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kad jei teismas, sprendžiantis skundo priėmimo klausimus, įstatymo numatytais atvejais
termino skundo trūkumams pašalinti nenustato, yra pagrindas manyti, kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręstas skundo priėmimo klausimas (ABTĮ 142 str. 1 d., 148 str.).
Teismui nenustačius termino trūkumam pašalinti, apeliacinis teismas priima sprendimą panaikinti priimtą teismo nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 142 str. 1 d., 148 str.). (2010 m. spalio 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-580/2010).
93. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki
aplinkybė, kadangi teismas, nurodydamas pateikto skundo trūkumus, suteikia asmeniui
galimybę per nustatytą terminą pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-87/2012).
Kitaip tariant, skundo trūkumų šalinimo institutas nėra savitikslis, jis yra inter alia skirtas suteikti galimybę pareiškėjui pataisyti skundą vietoje to, kad skundas būtų iš karto
nepriimtas, kas yra naudinga pačiam pareiškėjui (2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-599/2011).
94. Trūkumų šalinimo klausimu priimama teismo nutartis (ABTĮ 37 str. 1 d.). Šiuo
aspektu paminėtina administracinė byla Nr. AS438-34/2010. Teisėjų kolegija nustatė, kad
nurodymas pašalinti paduoto patikslinto skundo trūkumus buvo išdėstytas teismo posėdžio protokole, tačiau jame net nebuvo pažymėta, kokius konkrečius skundo trūkumus privalo pašalinti pareiškėja. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatavo, jog dėl
šios priežasties pareiškėja negalėjo tinkamai įgyvendinti savo procesinių teisių ir laiku
pašalinti patikslinto skundo trūkumus. Pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinta, perduodant šiam teismui iš naujo nagrinėti pareiškėjos patikslinto skundo priėmimo
klausimą (2010 m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-34/2010).
95. Teismo nutartis, kuria konstatuojami skundo trūkumai ir nustatomas terminas
jiems pašalinti, taip pat ir teismo nutartis, kuria konstatuojama, kad nurodyti trūkumai
nebuvo pašalinti, turi būti aiškios, t. y. teismas turi nurodyti, kokių reikalavimų neatitinka skundas bei kodėl ir kaip šie trūkumai trukdo priimti skundą ir pradėti administracinės bylos teiseną, taip pat paaiškinti pareiškėjui, kaip šiuos trūkumus pašalinti, kad
pareiškėjas galėtų tinkamai įgyvendinti savo teisę į gynybą (žr., pvz., 2012 m. vasario
3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-101/2012; 2012 m. sausio 13 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS492-46/2012). Teismo bendro pobūdžio nurodymas, kad
pareiškėjo skundas neatitinka ABTĮ įtvirtintų reikalavimų, nedetalizuojant trūkumų ir
nenurodant, ką konkrečiai pareiškėjas turėtų padaryti, kokius papildomus įrodymus pateikti, neatitinka teismo nutarčiai, kuria konstatuojami skundo trūkumai ir nustatomas
terminas jiems pašalinti, keliamų turinio reikalavimų, išaiškintų Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520174/2012). Kaip reikalavimo aiškiai formuluoti pareiškėjui šalintiną skundo trūkumą
nesilaikymo pavyzdys, gali būti apžvelgiama administracinė byla Nr. AS143-242/2011.
Pirmosios instancijos teismas nutartyje dėl trūkumų šalinimo nustatė, kad pareiškėjas iš
esmės skundo reikalavimus siejo su atsakovo Vilniaus 2-ųjų pataisos namų direktoriaus
2008 m. sausio 11 d. įsakymu, tačiau galiausiai teismas paprašė pateikti Vilniaus 2-ųjų
pataisos namų direktoriaus 2010 m. lapkričio 3 d. nutarimą. Pareiškėjas tiek skunde, tiek
patikslintame skunde pažymėjo, kad teismo prašomo nutarimo pateikti negali ir nurodė tai pagrindžiančias aplinkybes. Atsižvelgusi į tai, apeliacinio teismo teisėjų kolegija
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konstatavo, kad pirmosios instancijos teismo netiksliai suformuluotas siūlymas pašalinti trūkumus nulėmė tai, kad pareiškėjas nurodyto trūkumo nepašalino, o pirmosios
instancijos teismas nepagrįstai nutarė pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu (2011 m.
balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS413-242/2011).
96. Nutartys, kuriomis nustatomi trūkumai, kurie turi būti pašalinti, siekiant tinkamai įgyvendinti teisę į teisminę gynybą, yra neskundžiamos. Kaip teisėjų kolegija
pažymėjo administracinėje byloje Nr. AS146-115/2011, pareiškėjams pasekmes sukelia
nutartis, kuria skundas laikomas nepaduotu, kai trūkumai nustatytu terminu nėra pašalinami. Todėl teismo nutartys, kurios neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, tarp jų –
nutartys dėl skundo trūkumų šalinimo, yra neskundžiamos (2011 m. kovo 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146-115/2011).
97. Skundo trūkumai šalinami per nustatytą terminą. Terminą skundo trūkumams
pašalinti nustato teismas (ABTĮ 37 str. 1 d.).
97.1. Vadovaujantis ABTĮ 65 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti gali būti teismo pratęstas. Tokiais atvejais pagrindas
spręsti termino pratęsimo klausimą paprastai yra pareiškėjo prašymas, gautas iki pasibaigiant nustatytam terminui, kuriame nurodomos priežastys, trukdančios laiku įvykdyti teismo nurodymus. Išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą teismas priima nutartį (ABTĮ
105 str.) (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-394/2011). Pažymėtina, kad terminą trūkumams šalinti teismas pratęsti gali tik jei jis nėra pasibaigęs
(2010 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-486/2010).
97.2. Teismas pratęsia terminą skundą trūkumams pašalinti, kai nustato, jog buvo
svarbių priežasčių, dėl kurių pareiškėjui pritrūko laiko pateikti tinkamą skundą. Pavyzdžiui, svarbiomis priežastimis administracinių teismų praktikoje nepripažinti pareiškėjo paaiškinimai, jog skundo trūkumų pašalinimą apsunkino būtinybė rašyti skundus ir
kitus dokumentus kitose bylose bei kitoms institucijoms (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146-394/2011); kasmetinės atostogos (2009 m. rugsėjo 4
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-518/2009) ir kitos subjektyvaus pobūdžio
priežastys.
97.3. Teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundą, jam per nustatytą terminą
nepašalinus skundo trūkumų, be kita ko, atsižvelgia, ar pareiškėjui nutartis dėl trūkumų
šalinimo buvo įteikta laiku. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS525-250/2010 teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas yra kalinamas bausmių vykdymo institucijoje, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, nusprendė, jog nėra pagrindo
abejoti pareiškėjo teiginiu, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjui
nurodytas terminas skundo trūkumams pašalinti, jam nebuvo laiku įteikta. Atsižvelgus į
tai, skundo priėmimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo
(2010 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-250/2010).
97.4. Teisės paduoti atskirojo skundo dėl atsisakymo pratęsti teismo paskirtą nepasibaigusį procesinį terminą ar termino pratęsimo skundo trūkumams šalinti įstatymas
nenumato, t. y. šiuo aspektu pirmosios instancijos teismo nutartis yra neskundžiama.
Teismas, spręsdamas dėl termino skundo trūkumams šalinti, naudojasi diskrecijos teise
(ABTĮ 65 str. 1 d.) (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS60287/2012).
98. Trūkumų šalinimo institutu skundo priėmimo klausimą nagrinėjantis teismas
turi teisę pasinaudoti tik tada, kai skundo turinio bei formos neatitikimai ABTĮ rei691

III. Informacinė dalis

kalavimams trukdo pradėti administracinės bylos teiseną (2012 m. kovo 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS520-174/2012). Aplinkybės, kurios gali būti išsiaiškinamos
rengiant bylą nagrinėjimui arba nagrinėjant bylą iš esmės nėra pagrindas priimti nutartį
trūkumams šalinti:
98.1. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad ABTĮ
23 straipsnyje nėra reikalavimo, kuris pareiškėją įpareigotų, teikiant skundą teismui, jį
pagrįsti konkrečiomis materialinės teisės normomis (pvz., 2012 m. vasario 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS520-170/2012).
98.2. Reikalavimas pateikti įrodymus, susijusius su skundo reikalavimo faktinėmis
aplinkybėmis administracinių teismų taip pat gali būti taikomas ribotai, kadangi pareiškėjo pateiktų įrodymų pakankamumo klausimas svarstytinas nagrinėjant bylą iš esmės
bei sprendžiant pareikštų reikalavimų pagrįstumo klausimą, o ne skundo priėmimo stadijoje (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-898/2011).
98.3. Neteisingas proceso šalių nurodymas nelaikytinas šalintinu trūkumu, kadangi
ABTĮ 37 straipsnio 4 dalis teismui suteikia teisę nustatyta tvarka patikslinti proceso šalis
(2011 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-231/2011). Teismas
negali grąžinti skundo (prašymo) pareiškėjui vien tuo pagrindu, kad pareiškėjas atsakovu įvardino netinkamą asmenį, jei skunde yra pakankamai aiškiai nurodytas skundžiamas aktas, veiksmas ar neveikimas ir nurodytas administravimo subjektas (2011
m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-563/2011). Administracinėje
byloje Nr. AS261-142/2009 apeliacinės instancijos taip pat sprendė dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria konstatuota, kad pareiškėjas neįvykdė teismo nurodytų
įpareigojimų, t. y. nepatikslino atsakovų, teisėtumo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ABTĮ
37 straipsnio 4 dalis numato, jeigu skunde (prašyme) pareiškėjas nenurodo atsakovo ar
trečiojo suinteresuoto asmens arba nurodo ne tą atsakovą ar trečiąjį suinteresuotą asmenį ar nurodo asmenis, su kurių teisėmis ar pareigomis ginčas nesusijęs, tačiau skunde
pakankamai aiškiai suformuluoja ginčo dalyką (nurodo skundžiamą aktą, veiksmą arba
atsisakymą ar vilkinimą atlikti veiksmus) ir administravimo subjektą, dėl kurio priimto
akto, veiksmo ar neveikimo paduodamas skundas, teismo pirmininkas ar teisėjas nutartimi gali pašalinti šiuos trūkumus. Tokiu atveju priimama nutartis priimti skundą (prašymą), kurioje nurodoma, kas įtraukiamas administracinės bylos proceso šalimi kaip
atsakovas (atsakovai) ar (ir (trečiaisiais) suinteresuotas asmuo (asmenys). Galutinai dėl
šalies pakeitimo tinkama teismas nusprendžia teismo posėdžio parengiamojoje dalyje.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimo iš Vilniaus valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos priteisti neturtinę ir turtinę žalą, trūkumus galėjo
pašalinti pats pirmosios instancijos teismas. Šis teismas, remdamasis ABTĮ 37 straipsnio
4 dalimi, galėjo pats nurodyti tinkamas proceso šalis (2009 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-142/2009).
98.4. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog reikalavimas nurodyti
trečiųjų suinteresuotų asmenų asmens kodus yra perteklinis ir nekliudo teismui spręsti
pareiškėjų pateikto skundo priėmimo klausimą (2008 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-348/2008)
98.5. Pareiškėjo skunde nurodytas ne tas teismas administracinių teismų praktikoje
laikytinas neesminiu neatitikimu ABTĮ reikalavimams (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-898/2011).
99. Dokumento, kurį pareiškėjas pateikia, siekdamas pašalinti teikiamo skundo
692

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

(prašymo) trūkumus, forma vertinant skundo priimtinumą lemiamos reikšmės neturi.
Todėl sprendžiant, ar skundas atitinka ABTĮ nustatytus priimtinumo reikalavimus, iš
esmės yra nesvarbu, ar jis atitinka tam tikrus formalius reikalavimus, pvz., tai, kad dokumentas pavadintas paaiškinimu, o ne skundu. Aptarta situacija teismo buvo nagrinėjama
administracinėje byloje Nr. AS146-118/2010. Pareiškėjas iš esmės nesutiko su pirmosios
instancijos teismo išvada, kad jis nepašalino skundo trūkumų ir jo skundas laikytinas
nepaduotu (ABTĮ 37 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas minėtą išvadą pagrindė
vieninteliu argumentu. Šio teismo teigimu, paaiškinimai, pagal ABTĮ 2 straipsnio 20
punktą ir 23 straipsnio nuostatas, nėra skundas. LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad
šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į pareiškėjo
kreipimosi į teismą dokumento, pavadinto paaiškinimu, turinį ir jo priedus. Išvadą, kad
pareiškėjas nepašalino skundo trūkumų, pirmosios instancijos teismas padarė vien tik
pagal dokumento, kurį pareiškėjas pateikė teismui šalindamas teikto skundo trūkumus,
formalųjį pavadinimą. Teismas nesprendė iš esmės, ar pareiškėjas pašalino nutartyje
išvardytus skundo trūkumus. LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, iš pateikto teismui dokumento, pavadinto paaiškinimu, turinio matyti, kad jame yra esminiai elementai, kurie
pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 1−9 punktų ir 2 dalies reikalavimus keliami skundo
(prašymo) formai ir turiniui. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, kad
pirmosios instancijos teismo nutartis nepriimti nagrinėti pareiškėjo skundo buvo nepagrįsta (2010 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-118/2010).
100. Per teismo nustatytą terminą teismo nurodytų trūkumų nepašalinus skundas
laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui (ABTĮ 37 str.). Pastebėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 ir 2 dalyse yra numatytos dvi atskiros teismo priimamų procesinių sprendimų rūšys: nutartis skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui bei atsisakymas priimti skundą. Jeigu per teismo
nustatytą terminą yra nepašalinami skundo trūkumai, skundas laikomas nepaduotu ir
grąžinamas pareiškėjui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.). Jeigu egzistuoja viena iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nurodytų
kliūčių priimti skundą, tuomet skundą atsisakoma priimti (2012 m. sausio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-16/2012).
101. Teismas, spręsdamas, ar per nustatytą terminą trūkumai pašalinti, neturi teisės atsisakyti priimti skundą tuo pagrindu, kad nepašalinti kiti trūkumai, kurie nebuvo nurodyti nutartyje, kuria suinteresuotas asmuo įpareigojamas ištaisyti konkrečius
skundo trūkumus. Administracinėje byloje Nr. AS261-446/2007 teisėjų kolegija nustatė,
kad pirmosios instancijos teismo 2007 m. balandžio 26 d. nutartyje buvo nurodyta, jog
pareiškėjas pateiktame atskirajame skunde nenurodė skundžiamos nutarties, ginčijamų
klausimų, aplinkybių, kuriomis grindžia nutarties neteisėtumą ar nepagrįstumą, nesuformuluotas reikalavimas. Tačiau 2007 m. liepos 2 d. nutartimi teismas, nutaręs laikyti
pareiškėjo skundą nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui, nurodė, kad pareiškėjas nepašalino ne tik 2007 m. balandžio 26 d. nutartyje nurodytų atskirojo skundo trūkumų, bet ir
tokių trūkumų, kurie 2007 m. balandžio 26 d. nutartyje dėl trūkumų šalinimo nebuvo
nurodyti: tai, kad pareiškėjas nenurodė proceso dalyvių pavadinimų ir adresų, kad teismui pateikė atskirojo skundo kopiją, o ne originalą, ir kad pateikė tik vieną atskirojo
skundo egzempliorių. LVAT teisėjų kolegija pabrėžė, kad atsižvelgus į tai, jog pirmosios
instancijos teismas 2007 m. balandžio 26 d. nutartyje dėl trūkumų šalinimo nebuvo
nurodęs šių pareiškėjo atskirojo skundo trūkumų, pareiškėjas nebuvo informuotas, kad
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jo atskirajame skunde yra ir minėti trūkumai ir nežinojo, kad juos reikia ištaisyti. Todėl
teismas 2007 m. liepos 2 d. nutartimi nutaręs laikyti pareiškėjo skundą nepaduotu ir
grąžinti jį pareiškėjui, negalėjo remtis tais atskirojo skundo trūkumais, kurie nebuvo nurodyti 2007 m. balandžio 26 d. teismo nutartyje (2007 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-446/2007; 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS520-174/2012).
102. Nutartis, kuria skundas laikomas nepaduotu tuo pagrindu, kad pareiškėjas per
nustatytą terminą nepašalina ankstesne teismo nutartimi nurodytų skundo trūkumų,
neužkerta jam kelio pakartotinai kreiptis į teismą, t. y. nesuvaržo jam galimybės pasinaudoti ABTĮ 5 straipsnyje garantuojama teise į teisminę gynybą, idant būtų apgintos jo
pažeistos teisės ar įstatymu saugomi interesai, pateikiant skundą, atitinkantį administraciniam teismui paduodamo skundo formai bei turiniui įstatymo keliamus reikalavimus
(ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsniai) (žr., pvz., 2012 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS602-87/2012).

III. Bendrieji teismo proceso klausimai
III.1. Teismo sudėtis, nušalinimai
III.1.1. Administracinio teismo sudėtis
(ABTĮ 46 str.)

1. EŽTK 6 straipsnio 1 dalis be kita ko skelbia, jog kiekvienas asmuo turi teisę, kad
jo byla būtų nagrinėjama pagal įstatymą sudaryto nepriklausomo ir nešališko teismo.
Taigi, viena iš teisės į tinkamą teismo procesą prielaidų yra reikalavimas, kad bylą išnagrinėtų teisėtos sudėties teismas, kas apima tiek teismo sudarymo, teisėjų korpuso
formavimo, konkrečios teismo sudėties bei teisėjų nešališkumui keliamus reikalavimus,
todėl nustačius tokių reikalavimų pažeidimus, konstatuojama neteisėta teismo sudėtis,
kas yra laikoma absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu (ABTĮ 142 str. 2 d.
1 p.) ir vienu iš proceso atnaujinimo pagrindų (ABTĮ 153 str. 2 d. 9 p.).
2. Tiek EŽTK 6 straipsnio 1 dalis, tiek Teismų įstatymo 5 straipsnio 1 dalis,
12 straipsnio 1 dalis pirmiausia įtvirtina, kad bylą gali nagrinėti tik įstatymu įsteigtas
teismas. Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalis numato, jog administracinių, darbo, šeimos
ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai,
kas ir buvo 1999 m. sausio 14 d. Administracinių teismų įsteigimo įstatymu Nr. VIII1030 padaryta, t. y. įsteigti administraciniai teismai. Konstitucinis Teismas ne viename
savo nutarime yra išaiškinęs, kad teismai, kurie pagal Konstituciją vykdo teisminę valdžią Lietuvoje, yra priskirtini ne vienai, bet dviem arba daugiau teismų sistemų. Teismų
instancinė sistema yra įtvirtinta inter alia Konstitucijos 111 straipsnio 1 ir 2 dalyse, bet
ne tik šiose Konstitucijos nuostatose, Konstitucija suponuoja tai, kad instancinė sistema yra nustatyta ne tik bendrosios kompetencijos teismams, bet ir pagal Konstitucijos
111 straipsnio 2 dalį įsteigtiems specializuotiems teismams, kurių instancinė sistema,
palyginti su bendrosios kompetencijos teismų instancine sistema, gali turėti tam tikrų
ypatumų, o specializuotų teismų sistemų – administracinių teismų sistemoje – aukščiausiosios instancijos teismas – Vyriausiasis administracinis teismas (2006 m. sausio 16
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d. nutarimas, 2006 m. kovo 28 d. nutarimas ir kt.).
3. Abejonės dėl teismo sudėties teisėtumo gali būti keliamos tai grindžiant ir teisėjų
korpuso formavimo tvarkos pažeidimu. Pavyzdžiui, byloje pareiškėjas abejojo bylą nagrinėjusios Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegijos sudėties teisėtumu, nes du kolegijos nariai teisėjai L. Alechnavičius ir L. Baltrūnaitė, 2007 m. gruodžio
17 d. priėmę skundžiamą sprendimą, 2007 m. gruodžio 17 d. buvo paskirti Vyriausiojo
administracinio teismo teisėjais. Apeliacinės instancijos teismas, pripažindamas, kad
pirmosios instancijos teismo sudėtis visgi buvo teisėta, konstatavo, kad 2007 m. gruodžio 17 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. gruodžio 4 d. dekretai
Nr. 1K-1187 ir Nr. 1K-1186 dėl šių teisėjų atleidimo iš Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų pareigų ir jų skyrimo Vyriausiojo administracinio teismo teisėjais, kas
reiškia, kad šią kalendorinę dieną nurodyti teisėjai turėjo baigti eiti Vilniaus apygardos
administracinio teismo teisėjų pareigas, todėl teisės taikymo požiūriu 2007 m. gruodžio
17 d. buvo paskutinė šių teisėjų darbo (teisėjų pareigų ėjimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme) diena. Teismas pabrėžė, jog tokios išvados pagrįstumą patvirtina
ir darbo (pareigų ėjimo) santykiams taikomos terminų skaičiavimo taisyklės, nustatytos
Darbo kodekso 26 straipsnyje, pagal kurio 1 dalį terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia. Taikant šią taisyklę prieita išvados, kad minėtuose dekretuose nurodytos teisinės
pasekmės turėjo atsirasti ne 2007 m. gruodžio 17 d., o kitą dieną, t. y. 2007 m. gruodžio
18 d. (2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 1671/2008).
4. Teismo sudėties (teisėjų kolegijos) sudarymui keliami imperatyvūs reikalavimai
pirmiausia įtvirtinti ABTĮ 46 straipsnyje, kur numatytos tam tikrų bylų kategorijos, kurias apygardos administraciniuose teismuose nagrinėja vienas teisėjas ar trijų teisėjų kolegija, Vyriausiajame administraciniame teisme – trijų teisėjų kolegija, išplėstinė penkių
ar septynių teisėjų kolegija bei teismo plenarinė sesija, taip pat nurodyta teisėjų kolegijų
sudarymo tvarka, t. y. teisėjų kolegijos sudėtį sudaro, jos pirmininką ir teisėją pranešėją
skiria administracinio teismo pirmininkas ar Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas nutartimi.
ABTĮ 46 straipsnio 1 dalis numato, jog administraciniuose teismuose bylas, numatytas šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 („žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo“), 4 („mokesčių, kitų privalomų mokėjimų,
rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat
dėl mokestinių ginčų“) ir 5 („tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar
savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus“) punktuose, nagrinėja vienas teisėjas, kitas bylas – trijų teisėjų
kolegija. Toje pačioje straipsnio dalyje taip pat numatyta, jog tam tikrais atvejais teismo
pirmininko nutartimi gali būti sudaroma teisėjų kolegija nagrinėti ir toms byloms, kurioms numatytas vienasmenis nagrinėjimas, tačiau pažymėtina, jog atvirkštinis variantas, t. y. bylai, kuriai nagrinėti pagal ABTĮ turi būti sudaroma kolegija, būtų skiriamas
vienasmenis nagrinėjimas, negalimas (2009 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A525 – 624/2009).
5. Praktikoje buvo iškilęs klausimas, ar galimas vienasmenis bylos nagrinėjamas
ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, kai administracinis ginčas kilęs tarp įstaigos, kurioje dirba valstybės tarnautojas, ir profesinės sąjungos dėl pastarosios atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą. Įstatymų nustatytais atvejais (pavyzdžiui,
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Profesinių sąjungų įstatymo 21 str., Vidaus tarnybos statuto 43 str. ir kt.), prieš skiriant
tarnybinę nuobaudą ar siekiant atleisti asmenį, turi būti gautas profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas, dėl ko neretai kyla ginčai. Nagrinėjamu aspektu sprendžiant
dėl galimybės spręsti tokį ginčą vienasmeniškai, t. y. kvalifikuoti tokį ginčą kaip tarnybinį,
reiktų pažymėti, kad pagal ABTĮ 48 straipsnio 1 dalį ginčo (administracinės bylos) šalys
yra pareiškėjas ir atsakovas. Taigi lingvistiniu požiūriu, minėtas ginčas lyg ir nepatektų į
ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymo sritį, nes tokios bylos šalimi nėra valstybės
tarnautojas (jis dažniausiai yra proceso šalis – trečiasis suinteresuotas asmuo). Tačiau Specialioji teisėjų kolegija yra priskyrusi aptariamų ginčų teismingumą administraciniams
teismams būtent pagal analizuojamą punktą, konstatavusi, jog susiklostęs teisinis santykis
laikytinas valstybės tarnybos santykiu, kuriam būdingas valdžios–pavaldumo arba subordinacijos požymis, todėl santykis tarp pareiškėjo (viešojo administravimo institucijos) ir
atitinkamos darbuotojų profesinės sąjungos vertintinas kaip valstybės tarnybos teisinių
santykių visumos dalis, todėl ginčas pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punktą nagrinėtinas administraciniame teisme (2001 m. rugpjūčio 23 d. nutartis Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 2, 276 – 277 p., 2010 m. sausio 27 d. nutartis).
6. ABTĮ 46 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog Vyriausiajame administraciniame teisme bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, o sudėtingoms byloms nagrinėti teismo pirmininko iniciatyva ar kolegijos siūlymu gali būti sudaroma išplėstinė penkių arba septynių
teisėjų kolegija arba byla gali būti perduota nagrinėti teismo plenarinei sesijai. Iš čia
matyti, jog galimybė Vyriausiajame administraciniame teisme bylas nagrinėti išplėstinėms teisėjų kolegijoms sietina su bylų sudėtingumu, ką pirmiausia apsprendžia ginčo
sudėtingumas dėl teisinių bylos aspektų, taip pat ir kitokio pobūdžio aplinkybės, kaip,
pavyzdžiui, bylos rezultato aktualumas daugeliui visuomenės narių ar jos atskiros grupės nariams ir pan. Pavyzdžiui, išplėstinė penkių teisėjų kolegija kaip sudėtingoms byloms spręsti buvo sudaryta bylose, kurioje buvo keliami aktualūs klausimai reikšmingi
vienodos administracinių teismų praktikos formavimui analogiškose bylose, kai nagrinėjamais aspektais Vyriausiasis administracinis teismas dar nebuvo išsamiai pasisakęs
(administracinės bylos Nr. A520–2136/2012, Nr. A662-368/2012, Nr. A662-58/2012 ir kt.),
taip pat kai byloje sprendžiama dėl itin didelių sumų priteisimo (administracinės bylos
Nr. A62-1119/2011, Nr. A502-3034/2011 ir kt.), kai byloje sprendžiami klausimai, susiję su
Europos sąjungos teisėje galiojančių principų bei nacionalinės teisės normų, kuriose šie
principai įgyvendinti, taikymu (administracinė byla Nr. A602-1218/2012) ir kt. Kaip didelį visuomenės susidomėjimą sukėlusiai bylai išplėstinė penkių teisėjų kolegija sudaryta
buvusio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus V. G. atskirajam skundui nagrinėti (administracinė byla Nr. AS858-310/2012).
7. ABTĮ iš esmės įtvirtina tik vieną atvejį, kuomet Vyriausiajame administraciniame
teisme privalomai sudaroma išplėstinė teisėjų kolegija – kai byla perduodama nagrinėti
iš naujo apeliacinės instancijos teismui atnaujinus procesą ABTĮ įstatymo 153 straipsnio
2 dalies 10 („jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės
teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą,
nutarimą ar nutartį“) ar 12 („kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų
praktikos formavimą pagrindu“) punkto (ABTĮ 160 str. 2 d.) pagrindais. Visais kitais
atvejais nustatant, ar yra būtinybė sudaryti išplėstinę kolegiją, sprendimą priima Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas savo iniciatyva arba teisėjų kolegijos siūlymu
(ABTĮ 46 str. 2 d.), taip pat atsižvelgęs į teisme priimtus įsakymus dėl sudėtingų bylų.
696

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

Pavyzdžiui, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2011 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. TP-34 nustatyta, kad bylas dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų
norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėja išplėstinė penkių teisėjų kolegija.
8. Išplėstinės teisėjų kolegijos sudarymo institutas paprastai yra skirtas labai sudėtingų klausimų sprendimui, todėl tokia aplinkybė gali paaiškėti ne tik apeliacinio skundo
priėmimo ar pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje, bet ir jau nagrinėjant bylą teisme,
be to, ABTĮ nedraudžia prašymą sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją sudaryti teikti ir ginčo šaliai bylos eigoje. Pavyzdžiui, išplėstinė teisėjų kolegija sudaryta Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko iniciatyva reaguojant į pareiškėjo UAB „TELE-3“ prašymą
sudaryti išplėstinę teisėjų kolegiją bylai, kurioje kilęs nenagrinėtas administraciniuose
teismuose klausimas dėl viešosios informacijos skleidėjo ir viešosios informacijos rengėjo
atsakomybės už pažeidimus atribojimo (administracinė byla Nr. A502-1700/2012).
9. ABTĮ 46 straipsnio 5 dalis numato, jog bylas posėdžiui rengia ir atskirus procesinius veiksmus atlieka vienas teisėjas teismo vardu, tačiau klausimus, kuriuos teisėjas turi
teisę išspręsti vienas, taip pat gali spręsti teisėjų kolegija arba teismo plenarinė sesija.
Tokie klausimai paprastai sprendžiami pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje, pavyzdžiui, išsiųsti skundo nuorašus, informuoti apie posėdį ir t.t. (ABTĮ 68 str. 1 d., 2 d., 5 d.,
135 str. 1 d.). Tačiau tais atvejais, kai bylai nagrinėti jau sudaryta teisėjų kolegija, proceso
šalių prašymai, ypač turintys esminės reikšmės bylai, jos nagrinėjimo eigai, paprastai
turi būti sprendžiami kolegialiai. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas pripažino pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria vienasmeniškai atsisakyta priimti pareiškėjo patikslintą skundą, kaip priimtą neteisėtos sudėties teismo, nes administracinei
bylai pagal pareiškėjo pirminį skundą jau buvo sudaryta trijų teisėjų kolegija (2008 m.
sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-69/2008).
10. Nors ABTĮ tiesiogiai ir neįtvirtina, tačiau bylos administraciniuose teismuose
skirstomos laikantis nustatytos bylų paskirstymo tvarkos. Teismų įstatymo 36 straipsnio 9
dalis numato, jog teisėjams ir teisėjų kolegijoms bylos visais atvejais paskirstomos taip, kad
būtų užtikrinta proceso šalių ir proceso dalyvių teisė į nepriklausomą ir nešališką teismą.
To paties straipsnio 10 ir 11 dalyse įtvirtinta, kad bylos teisėjams paskirstomos ir teisėjų
kolegijos sudaromos naudojantis kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Teisėjų
tarybos patvirtintomis Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklėmis, kurios turi užtikrinti, kad bylos teisėjams būtų paskirstomos ir teisėjų kolegijos būtų
sudaromos atsižvelgiant į teisėjų specializaciją, darbo krūvio tolygumą, bylų sudėtingumą,
teisėjų kolegijų sudėties rotaciją, tos pačios sudėties teisėjų kolegijos maksimalią veiklos
trukmę, įstatymuose numatytus draudimus teisėjui nagrinėti konkrečią bylą, teisėjo ar teisėjų kolegijos sudėties pakeitimą, teisėjų nušalinimo ar nusišalinimo aplinkybes, laikinojo
nedarbingumo, atostogų ar komandiruotės atvejus. Teismų taryba dar 2004 m. birželio 11
d. nutarimu Nr. 241 patvirtino Bylų paskirstymo teisėjams Lietuvos apeliaciniame, apygardų, apygardų administraciniuose ir apylinkių teismuose taisykles. Teisėjų taryba 2011
m. kovo 25 d. nutarimu Nr.13P-29-(7.1.2) įpareigojo teismų pirmininkus iki 2011 m. rugsėjo 1 d. Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo pagrindu parengti teismuose konkretaus teismo bylų skirstymo taisykles ir kitus šiuo nutarimu
patvirtintam aprašui įgyvendinti būtinus teisės aktus. Vyriausiajame administraciniame
teisme tokios taisyklės parengtos dar vadovaujantis Teisėjų tarybos 2008 m. spalio 10 d.
nutarimu Nr.13P-178-(7.1.2) ir patvirtintos teismo pirmininko 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.TP-1. Laikinosios administracinių bylų paskirstymo ir teisėjų kolegijų sudarymo
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Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme taisyklės (toliau – Bylų paskirstymo taisyklės), su pakeitimais, galiojančiais ir šiuo metu, detalizuoja bylų paskirstymo teisėjams
pranešėjams, nuolatinių teisėjų kolegijų kalendoriniams metams bei teisėjų kolegijų konkrečiai bylai nagrinėti sudarymo tvarką. Pažymėtina, jog konkrečiam teisėjui pranešėjui konkreti byla parenkama elektroniniu būdu, t. y. visiškai automatizuotai, naudojantis
teismų informacine sistema LITEKO (Bylų paskirstymo taisyklių 8 p., 15 p.), o parinktam
teisėjui negalint nagrinėti nurodytos bylos, sistemoje nurodoma tokia priežastis (Bylų paskirstymo taisyklių 16 p., 17 p.), t. y. toks sprendimas motyvuojamas. Reikia pažymėti, jog
teismo sudėties pakeitimas iki bylos nagrinėjimo teisme pradžios arba bylos nagrinėjimo
metu, kai tai atlikta pagal teisės aktų reikalavimus, savaime nereiškia, kad byla bus nagrinėjama neteisėtos sudėties teismo. Teismo sudėties sudarymo taisyklės negali būti aiškinamas dogmatiškai ir atsietai nuo kitų proceso teisės normų, nes teismų praktikoje gali kilti
įvairiausių priežasčių (pvz. teisėjo liga ir pan.), dėl kurių atsiranda būtinybė keisti teismo
sudėtį, tačiau svarbiausias čia aspektas yra tai, jog būtų laikomasi nustatytų teismo sudėties formavimo reikalavimų, o pakeitus teisėją bylos nagrinėjimo proceso metu turi būti
paisoma ABTĮ 79 straipsnio 2 dalies nuostatų dėl bylos nagrinėjimo iš pradžios (2012 m.
balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-328/2012). Štai Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo, nes teismo
sprendimą priėmė teisėjas, įstatymo nustatyta tvarka nepaskirtas kolegijos nariu, o bylos
medžiaga bei LITEKO įrašai nepatvirtina, kad teisėjų kolegijos sudėtis atskiru Vilniaus
apygardos administracinio teismo pirmininko patvarkymu būtų buvusi keista (2012 m.
vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-176-2012) Apie neteisėtos sudėties aspektus taip pat žr. Apibendrinimo poskyrį VIII.6.9. Jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos
sudėties teismas.
III.1.2. Nušalinimas ir negalimumas nagrinėti bylą
(ABTĮ 46 str. 4 d., 47 str.)

11. Kaip jau buvo minėta kalbant apie vidinį teisėjo ir teismų nepriklausomumą,
teismo ir teisėjo nepriklausomumo ir nešališkumo garantija administraciniame procese
įgyvendinama užtikrinant galimybę proceso dalyviams, abejojantiems teismo nešališkumu, pareikšti teisėjui nušalinimą. ABTĮ 47 straipsnio 1 dalis įtvirtina bendrą nuostatą,
jog teisėjas negali dalyvauti nagrinėjant bylą ir turi nedelsdamas nusišalinti arba būti
nušalinamas, jeigu jis pats tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba
yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių jo nešališkumu. ABTĮ 47 straipsnio 2 dalyje
numatyti pagrindai, kuriems esant teisėjas privalo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo
arba jam gali būti pareikštas nušalinimas, t. y.: 1) jeigu jis pirmiau nagrinėjant tą bylą
dalyvavo kaip liudytojas, specialistas, ekspertas, vertėjas, atstovas, prokuroras, teismo
posėdžių sekretorius; 2) jeigu jis yra šalių, kitų proceso dalyvių ar kolegijos teisėjų giminaitis; 3) jeigu jis pats arba jo giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti
bylos baigtimi arba jeigu yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių jo nešališkumu.
Pažymėtina, jog paprastai administraciniai teismai nu(si)šalinimo normas taiko
tinkamai ir čia didelių probleminių aspektų neiškyla, tuo tarpu teismų praktika rodo,
jog proceso dalyviai, reikšdami nušalinimą teisėjui, remiasi dažniausiai ABTĮ 47 straipsnio 2 dalies 3 punktu, t. y. mano, jog yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių jo
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nešališkumu, tačiau tokios savos pozicijos tinkamai nepagrindžia.
12. ABTĮ 47 straipsnio 6 dalis imperatyviai numato, jog nušalinimas turi būti motyvuotas ir pareiškiamas prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės, o vėliau pareikšti nušalinimą leidžiama tik tais atvejais, kai pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą
nušalinti sužino pradėjus bylą nagrinėti iš esmės. Reikalavimas nušalinimą motyvuoti
reiškia, kad pareiškime dėl nušalinimo turi būti nurodytos aiškios abejonės dėl teisėjo
nešališkumo, jos turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik abstrakčiais asmenų
samprotavimais, prielaidomis (2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS822-728/2011, 2012 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1462009/2012). Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, jog nusišalinimas visais atvejais taip pat turi
būti motyvuotas, nes kitaip išliktų galimybė pačiam nusišalinimą pareiškusiam subjektui (taip pat ir teismui) piktnaudžiauti šia teise. Teisėjas nusišalinimą paprastai pareiškia
surašydamas nutartį arba išdėstydamas tai žodžiu teismo posėdyje savo poziciją motyvuodamas, t. y. aiškiai nurodydamas konkrečias aplinkybes, kurios sudaro prielaidas
negalimumui nagrinėti atitinkamą bylą. Kai teisėjui pareiškiamas nušalinimas, teisėjo
(teisėjų) sprendimas nenu(si)šalinti taip pat turi būti argumentuotas, iš esmės atsakantis
į pareiškėjo iškeltas abejones. Šią procesinę pareigą ne kartą yra pabrėžęs Vyriausiasis
administracinis teismas. Pavyzdžiui, apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą, konstatavęs, jog jis priimtas netinkamos sudėties teismo, nes į asmens pareikštą išsamų ir plačiai motyvuotą teisėjų kolegijos narei pareikštą
nušalinimą buvo atsakyta nepakankamai išsamiai argumentuojant, dėl ko Vyriausiasis
administracinis teismas priėjo išvadą, kad teisėja nepateikė pakankamų garantijų, jog
būtų panaikintos bet kokios pagrįstos abejonės (2011 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62 – 2974/2011).
13. ABTĮ nuostatų dėl nušalinimo (nusišalinimo) taikymas glaudžiai susijęs su
EŽTK 6 straipsnio 1 dalies taikymu, dėl kurio išsamiai yra pasisakęs EŽTT. Šis teismas
savo praktikoje aiškiai nustatė, kad sąvoka „nešališkumas“ turi du aspektus. Pirma, teismas turi būti subjektyviai nešališkas, t. y. teisėjų kolegijos nariams draudžiama turėti
išankstinį asmeninį nusistatymą ar būti tendencingiems. Asmeninis nešališkumas yra
preziumuojamas, jeigu nėra tam prieštaraujančių įrodymų. Ir antra, teismas turi būti
objektyviai nešališkas, t. y. teismas turi suteikti pakankamas garantijas, kurios pašalintų
bet kokias pagrįstas abejones dėl teismo nešališkumo (1989 m. gegužės 24 d. sprendimas
byloje Hauschildt prieš Daniją, 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje Daktaras prieš
Lietuvą, 2005 m. gegužės 1 d. sprendimas byloje Indra prieš Slovakiją ir kt.). Minėta
praktika nuosekliai taikoma administraciniuose teismuose (2001 m. spalio 6 d. nutartis
Nr.A62-2974/2011, 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P520-91/2012
ir kt.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nenustatė nešališkumo pažeidimo, kai pareiškėjai savo pareiškimą dėl nušalinimo grindė teisėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens mokymusi tam tikru laikotarpiu tos pačios mokymo įstaigos viename
kurse ir vienoje grupėje. Apeliacinės instancijos teismas, pasirėmęs jau minėta EŽTT
praktika, nurodė, jog nustatant, ar teismas yra šališkas turi būti remiamasi subjektyvumo ir objektyvumo testais. Sprendžiant klausimą, ar teisėjo nagrinėjančio bylą ir byloje
dalyvaujančio asmens tarpusavio santykiai gali sudaryti pagrindą abejonei dėl teisėjo
nešališkumo, reikia atsižvelgti į šių asmenų tarpusavio santykių pobūdį, materialinę priklausomybę, giminystės ryšius ir pan. Objektyviąja prasme, tokių asmenų mokymosi ar
dirbto (dirbamo) darbo kartu faktas, pats savaime nesudaro pagrindo manyti, kad yra
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pažeidžiamas teisėjo nešališkumo principas, nes tokios abejonės dėl teisėjo nešališkumo
yra pernelyg neapibrėžtos. Teismas pabrėžė, jog byloje kitų aplinkybių, be mokymosi
kartu fakto teisėjo ir vienos iš bylos šalies, nenurodyta, kaip ir nenustatyta, kokie jų buvo
tarpusavio santykiai po studijų ir kokie yra šiuo metu, pastarieji asmenys kartu mokėsi
prieš 20 metų, todėl vien ši aplinkybė pati savaime dėl jos neapibrėžtumo yra nepakankama atsirasti pagrindui abejoti, kad yra pažeidžiamas teisėjo nešališkumo principas
(2008 m. spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1661/2008). Analogiškos
išvados prieita ir byloje, kurioje apeliantas abejojo pirmosios instancijos teismo teisėjos
nešališkumu vien dėl to, jog ši prieš 15 metų mažiau nei metus laiko dirbo institucijoje,
kuri byloje buvo atsakovu (2011 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1461373/2010). Kita vertus, atkreipęs dėmesį į nešališko teismo išskirtinę reikšmę šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje, Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad
prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo išnagrinėtas netinkamos sudėties teismo, nes
minėtą prašymą nagrinėjusios teisėjų kolegijos nariu buvo teisėjas, priėmęs sprendimą
byloje, kurioje ir buvo prašoma atnaujinimo (2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P756-308/2009).
14. Nušalinimas turi būti pareiškiamas prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės, o
vėliau tik tais atvejais, kai pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti sužino pradėjus bylą nagrinėti iš esmės. Galimybė reikšti nušalinimą išlieka iki teisėjui
ar teisėjų kolegijai išeinant į pasitarimų kambarį, t. y. iki teismo procesinio sprendimo
priėmimo stadijos pradžios, todėl asmens pareikštas nušalinimas prieš skelbiant teismo
sprendimą – nebenagrinėjamas (2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-2667/2011).
15. Pažymėtina, jog pareikšto nušalinimo ir nusišalinimo išsprendimo tvarka iki
2012 m. birželio 30 d. buvo įtvirtinta ABTĮ 47 straipsnio 7 dalyje, kurioje tik buvo numatyta, kad pareiškus nušalinimą, teismas turi išklausyti proceso dalyvių nuomonės, taip
pat asmens, kuriam pareikštas nušalinimas, paaiškinimo, jeigu šis asmuo nori paaiškinti,
o nušalinimo ir nusišalinimo klausimus sprendžia bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas
pasitarimų kambaryje. Šios normos pagrindinis probleminis aspektas buvo tas, jog jei
nusišalinimą pareiškia (ar nušalinimo prašymą gauna) teisėjas, teisėjų kolegijos narys
ar net visa teisėjų kolegija, nusišalinimo (nušalinimo) klausimo sprendime dalyvauja ir
pats toks teisėjas. Pavyzdžiui, dviem teisėjų kolegijos nariams pareiškus nusišalinimą,
nušalinimas priimamas visiems trims (taip pat ir nusišalinimą pareiškusiems) teisėjų
kolegijos nariams priėmus nutartį dėl nušalinimo priėmimo (2011 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-25/2011). Analogiškai spręstas ir pareikštas teisėjui
nušalinimas (2010 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-415/2010).
Paminėta tvarka nuo 2012 m. liepos 1 d. pasikeitė, ką lėmė principo, jog niekas negali
būti teisėjas savo byloje, įgyvendinimas.
16. Nuo 2012 m. liepos 1 d. ABTĮ papildytas 471 straipsniu „Pareikšto nušalinimo
išsprendimo tvarka“, kurio 1 dalis numato, jog kai šio įstatymo 47 straipsnio 1, 2 dalyse
nurodytais pagrindais nušalinimą teisėjui (teisėjams) pareiškia proceso dalyvis, nušalinimo klausimą sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas arba jų paskirtas teisėjas, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus. Paminėto
straipsnio 2 dalis numato, jog kai bylai nagrinėti yra sudaryta teisėjų kolegija ir nušalinimas pareiškiamas ne visiems kolegijos nariams, nušalinimo klausimą sprendžia teisėjai
(teisėjas), kuriems nušalinimas nėra pareikštas, ir jeigu balsų už ir prieš nušalinimą yra po
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lygiai, teisėjas laikomas nušalintu, o pareiškus pakartotinį nušalinimą, kuris grindžiamas
tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas, nušalinimo klausimą
nedelsdamas išsprendžia bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegija. ABTĮ 471 straipsnio
3 dalyje išskirtas atvejis, kai nušalinimas pareiškiamas teismo pirmininkui, tokiu atveju
nušalinimo klausimą sprendžia didžiausią teisėjo darbo stažą turintis to teismo teisėjas.
Tais atvejais, kai apygardos administraciniame teisme nėra pakankamo skaičiaus teisėjų,
nušalinimo klausimą sprendžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas arba teismo pirmininko pavaduotojas, arba teismo pirmininko ar teismo pirmininko
pavaduotojo paskirtas teisėjas nedelsdami, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo
nušalinimo pareiškimo gavimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dienos
(ABTĮ 471 str. 4 d.). Pakartotinis nušalinimas negali būti grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriais grįstas nušalinimas buvo atmestas (ABTĮ 47 str. 7 d.).
17. ABTĮ 471 straipsnio 5 dalis numato, jog nušalinimo klausimas turi būti sprendžiamas nedelsiant, ir jeigu, bylą nagrinėjant kolegialiai, žodinio bylos nagrinėjimo metu
nušalinimas pareiškiamas ne visiems kolegijos nariams, nušalinimo klausimas paprastai
išsprendžiamas tame pačiame teismo posėdyje, išklausius proceso dalyvių nuomones,
visais kitais atvejais nušalinimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per tris darbo
dienas rašytinio proceso tvarka, susipažinus su žodiniais ar rašytiniais asmens, pareiškusio nušalinimą, ir asmens, kuriam pareikštas nušalinimas, paaiškinimais, jeigu šie pateikti. ABTĮ 471 straipsnio 7 dalyje įtvirtina dar viena naujovė – tai atitinkamo teisėjo,
sprendžiančio nušalinimo klausimą, teisė skirti baudą nušalinimo teise piktnaudžiaujančiam asmeniui bei galimybė tokią baudą ar jos dalį skirti nukentėjusio nuo piktnaudžiavimo nušalinimo teise asmens naudai, kai yra pastarojo motyvuotas prašymas.
18. ABTĮ neįtvirtina teisėjo nušalinimo padarinių, tačiau savaime suprantama, jog
toks teisėjas keičiamas kitu (pavyzdžiui, Vyriausiajame administraciniame teisme – Bylų
paskirstymo taisyklėse nustatyta tvarka), jeigu teisme tokios galimybės nėra – byla perduodama nagrinėti kitam teismui ABTĮ 70 straipsnyje įtvirtinta tvarka.
19. Abejonių dėl tam tikro teismo teisėjų nešališkumo taip pat gali kilti ir tuo atveju, kai teisėjas yra proceso šalis, o ta byla priskirtina teismui, kuriame jis arba jo artimas giminaitis dirba teisėju (išskyrus Vyriausiąjį administracinį teismą). Šios situacijos
sprendimo būdą pateikia ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 3 punktas, t. y. atitinkamo teismo
teisėjų kolegija arba Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas perduoda tokią
byla nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.
20. Dar vienas pagrindas abejonei dėl teismo nešališkumo atsirasti įtvirtintas
ABTĮ 46 straipsnio 4 dalyje, kur numatyta, kad teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant administracinę bylą ir priimant joje sprendimą (nutarimą, nutartį) išsprendžiant bylą iš esmės,
negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą nei apeliacinės instancijos teisme, nei pakartotinai tą
bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Ši taisyklė netaikoma, kai Vyriausiajame
administraciniame teisme sudaroma išplėstinė teisėjų kolegija arba byla perduodama
nagrinėti teismo plenarinei sesijai. Iš paminėtos nuostatos matyti, jog draudimas pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą pirmiausia siejamas tik su dalyvavimu toje pačioje
byloje, ir kuri jau buvo išnagrinėta iš esmės. Pavyzdžiui, aptariamos taisyklės pažeidimą
teismas nustatė, kai prašymą dėl to paties norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo išnagrinėjo ta pati teisėjų kolegija. Pastaruoju atveju Vyriausiasis administracinis
teismas pažymėjo, jog nors administracinė byla dalyje dėl norminių aktų tyrimo išskirta
į atskirą bylą, tiek ši (išskirtoji) byla, tiek byla, kurioje buvo priimtas ankstesnis pir701
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mosios instancijos teismo sprendimas dėl to paties norminio administracinio akto, yra
susijusios su ta pačia individualia byla, todėl remiantis sistemine ABTĮ 46 straipsnio 4
dalies ir ABTĮ 114 straipsnio 1 dalies analize, teismas padarė išvadą, jog teisėjas, išdėstęs
savo nuomonę procesiniame sprendime dėl bylos esmės, negali dalyvauti nagrinėjant
prašymą dėl to paties norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, nes priešingu
atveju galėtų kilti abejonių, ar teisėjas, kartą išreiškęs nuomonę dėl bylos aplinkybių, gali
išlikti nešališkas, ir tokia situacija neatitiktų objektyviojo nešališkumo kriterijaus (2011
m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2243/2011).
Antra vertus, pažymėtina, jog ABTĮ 46 straipsnio 4 dalies pažeidimo nebus, jei teisėjas nagrinės prašymą dėl termino trūkumams pašalinti atnaujinimo, kai pirmą kartą byloje buvo priimtas tik procesinis sprendimas skundą laikyti nepaduotu (2011 m.
gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-881/2011). Tačiau pastebėtina,
kad Vyriausiojo administracinio teismo praktika rodo, jog tas pats teisėjas neturėtų du
kartus spręsti to paties pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą tam pačiam skundui paduoti (2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-878/2011).
21. Aplinkybės, kad tas pats teisėjas yra dalyvavęs nagrinėjant kitas panašaus pobūdžio bylas arba teisėjas jau yra nagrinėjęs bylas pagal to paties pareiškėjo skundus, nėra
pagrindas pripažinti tokią situaciją kaip keliančią abejonių dėl teismo sudėties teisėtumo
ir savaime nesudaro pagrindo nusišalinimui (2008 m. gruodžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1967/2008). Šiuo apsektu reikia pažymėti ir tai, jog sumažėjus
teisėjų skaičiui apygardos administraciniuose teismuose, o teismui vien šiuo pagrindu
(jau yra nagrinėjęs bylas pagal to paties pareiškėjo skundus) nusišalinant ir nebesant galimybės sudaryti kitos teisėjų kolegijos, kyla bylos perdavimo kitam teismui klausimas,
o kartu su juo ir nepageidaujamos pasekmės, t. y. pailgėja bylos išnagrinėjimo terminai,
proceso dalyviai priversti vykti į bylos nagrinėjimą į kitą apygardą, atitinkamai padidėja
išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu ir t.t.
22. Pažymėtina, jog ABTĮ 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata dėl negalėjimo
dalyvauti nagrinėjant bylą ir įpareigojimo nedelsiant nusišalinti arba būti nušalintam
taikytina ir teismo posėdžių sekretoriui, specialistui, ekspertui ir vertėjui, jeigu jie patys
tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios
kelia abejonių šių asmenų nešališkumu. ABTĮ 47 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog šio
straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodyti nušalinimo pagrindai taip pat taikomi
specialistui, ekspertui, vertėjui ir teismo posėdžio sekretoriui. Ekspertas, be to, negali
dalyvauti nagrinėjant bylą: 1) jeigu jis pagal tarnybą ar kitaip yra priklausomas bent nuo
vienos iš šalių ar kitų proceso dalyvių; 2) jeigu jis darė reviziją, kurios medžiaga buvo
pagrindas tą administracinę bylą iškelti; 3) kai paaiškėja, jog jis yra nekompetentingas.
ABTĮ 47 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog jeigu specialistas, ekspertas, vertėjas ir teismo
posėdžio sekretorius dalyvavo pirmiau nagrinėjant tą bylą atitinkamai kaip specialistas,
ekspertas, vertėjas, teismo posėdžio sekretorius, tai nėra pagrindas juos nušalinti. Šių
subjektų nušalinimo klausimą sprendžia bylą nagrinėjantis teismas (ABTĮ 471 str. 6 d.).
III.2. Administracinės bylos proceso dalyviai
(ABTĮ 48 str., 53 – 56 str.)

23. Proceso šalis apibrėžia ABTĮ 48 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad
ginčo (administracinės bylos) šalys yra pareiškėjas ir atsakovas, o 2 dalyje numatyta, kad
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proceso šalys yra pareiškėjas (skundą padavęs subjektas); atsakovas (institucija, įstaiga,
tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmas skundžiami ) bei tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos).
Pastebėtina, kad teismas, spręsdamas dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų (ne)įtraukimo į procesą, įgyvendina ABTĮ 37 straipsnio 4 dalyje nustatytą teisę, priimant nutartį
priimti skundą (prašymą), nurodyti, kas įtraukiamas administracinės bylos proceso šalimi
kaip atsakovas (atsakovai) ar (ir) trečiasis suinteresuotas asmuo (asmenys). Vadovaujantis
ABTĮ 37 straipsnio 4 dalimi galutinai dėl šalies pakeitimo tinkama teismas nusprendžia
teismo posėdžio parengiamojoje dalyje. Būtent dėl ABTĮ 48 straipsnio 2 dalyje numatytų
asmenų teismas gali spręsti ABTĮ 37 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.
24. Proceso šalių teises ir pareigas numato ABTĮ aštuntojo skirsnio nuostatos. Pagrindinės proceso šalių teisės ir pareigos numatytos ABTĮ 53 straipsnio 2 dalyje. Remiantis ABTĮ 53 straipsnio 2 dalimi, proceso šalys turi teisę pareikšti nušalinimus ir
prašymus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimų kitiems proceso dalyviams, liudytojams, specialistams ir ekspertams, duoti paaiškinimus, pateikti
savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų proceso dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, prašyti teismo priimti nutartį dėl bylos medžiagos neviešinimo, gauti teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių, kuriais išsprendžiama byla,
nuorašus, apskųsti teismo sprendimus, nutarimus bei nutartis ir naudotis kitomis šio
įstatymo numatytomis teisėmis. Atskirai pažymėtina, kad ABTĮ nesuteikia proceso
šalims teisės vertinti pateiktų įrodymų patikimumo ar reikalingumo. Pagal ABTĮ 79
straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo ištirti byloje įrodymus: išklausyti proceso šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, specialistų paaiškinimų ir ekspertų išvadų, susipažinti su rašytiniais įrodymais, apžiūrėti daiktinius
įrodymus. ABTĮ 81 straipsnis įtvirtina, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai
privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir
visapusiškai, objektyviai jas ištirti. Todėl tik teismas, vertindamas į bylą pateiktus įrodymus turi teisę nuspręsti dėl jų patikimumo, būtinumo ir nustatęs, kad jais grindžiamas
skundo reikalavimas, jais remtis, priimant sprendimą (2011 m. gruodžio 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS822-668/2011).
Greta proceso šalių teisių ir pareigų, numatytų ABTĮ 53 straipsnyje, proceso šalys
naudojasi ABTĮ 51 straipsnyje (Proceso dalyvių teisė susipažinti su byla) bei 52 straipsnyje (Skundo (prašymo) atsisakymas) numatytomis teisėmis. Šiame kontekste reikia pabrėžti, kad proceso šalys privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (ABTĮ
53 str. 3 d.). Šiuo klausimu taip pat žr. Apibendrinimo skyrių I.2.14. Sąžiningumo ir
draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principas.
25. Remiantis ABTĮ 48 straipsnio 3 dalimi, administracinės bylos proceso dalyviais
laikomi proceso šalys ir jų atstovai, taip pat prokuroras, administravimo subjektai, organizacijos ir fiziniai asmenys, dalyvaujantys byloje šio įstatymo 56 straipsnyje nurodytais
pagrindais. ABTĮ 56 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis
interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi
interesai. ABTĮ 56 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti
subjektai turi bylos šalies procesines teises ir pareigas. Pastebėtina, kad išsamiau šis aspektas nagrinėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas
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pagal viešojo intereso skundus (prašymus) apibendrinime (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6(16), 2008 m., 325 − 362 p.).
26. Remiantis ABTĮ 54 straipsnio nuostatomis, tuo atveju, jei teismas, nagrinėdamas
bylą nustato, kad skundas (prašymas) paduotas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba netinkamam atsakovui, jis turi teisę pareiškėjo sutikimu juos pakeisti
tinkamu pareiškėju arba atsakovu. Jeigu pareiškėjas nesutinka, teismas nagrinėja bylą
iš esmės, o teismo iškviesti asmenys dalyvauja bylos procese trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėmis. Aiškindamas šį teisinį reguliavimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas ne kartą yra akcentavęs, kad sprendžiant šalių procesinės padėties klausimą yra
reikšminga tai, kokia yra pareiškėjo valia dėl šalių pakeitimo (pvz., 2011 m. gruodžio 1
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-3197/2011). Teismas, nustatęs, kad šalių procesinė padėtis neatitinka ABTĮ 48 straipsnyje apibrėžtų ginčo šalių statuso, remdamasis
ABTĮ 10 straipsnyje įtvirtinta pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir pareigas,
privalo pasiūlyti suinteresuotiems asmenims pakeisti ginčo šalį tinkama. Šios pareigos
nevykdymas gali būti pagrindas apeliacinės instancijos teismui pripažinti, kad padarytas esminis proceso taisyklių pažeidimas, ko pasekoje byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (pvz., 2008 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A248-138/2008). Kita vertus, jeigu teismas siūlo pareiškėjui pakeisti netinkamą
atsakovą tinkamu, tačiau pareiškėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, tai gali būti pagrindas pareiškėjo skundą atmesti (pvz., 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A469-470/2006).
27. ABTĮ 55 straipsnis apibrėžia procesinių teisių perėmimo institutą administracinėse bylose. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš proceso šalių
pasitraukia iš bylos (asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga, institucijos ar organizacijos reorganizavimas arba likvidavimas, reikalavimo perleidimas), teismas tą šalį pakeičia
jos teisių perėmėju. Pastebėtina, kad teismas šalį pakeičia jos teisių perėmėju tik gavęs
oficialius duomenis apie įvykusius juridinius faktus, dėl kurių galimas teisių perėmimas.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS146-599/2008 atskirąjį skundą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme buvo gautas G. N. 2008 m. lapkričio 21 d. prašymas, kuriuo ji
informavo, jog nagrinėjamoje administracinėje byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu
įtraukta M. D. mirė bei prašė ją, bei jos seseris R. K. ir O. A. G. įtraukti trečiaisiais suinteresuotais asmenimis. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad nėra duomenų, jog šie asmenys būtų pripažinti trečiojo suinteresuoto asmens M. D. teisių perėmėjais, konstatavo,
jog tenkinti šį prašymą pagrindo nėra (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-599/2008).
Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (ABTĮ 55 str. 1 d.). Administracinėje byloje Nr. P403-101/2006 teisėjų kolegija pažymėjo, kad procesinių teisių perėmimas galimas ir proceso atnaujinimo stadijoje (2006 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P403-101/2006).
Remiantis ABTĮ 55 straipsnio 2 dalimi, teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo dalyvavimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui,
vietoj kurio dalyvauja teisių perėmėjas. Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad ta
aplinkybė, jog nutartis dėl teisių perėmimo priimta jau įsiteisėjus teismo sprendimui,
nėra reikšminga sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą. Pareiga atlyginti
atsakovo turėtas išlaidas kyla iš pareiškėjo veiksmų, jam kreipiantis į teismą dėl atsakovo
priimto akto dalies panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus. Pareiškėjai perėmus
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proceso šalies, kuri pasitraukė iš proceso, teises bei pareigas, ji atsako ir už palikėjo skolas – šiuo atveju, perima pareigą atlyginti su bylos vedimu susijusias išlaidas atsakovui
(2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-175/2010).
III.2.1. Atsisakymas nuo skundo (prašymo)
(ABTĮ 52 str., 56 str. 2 d., 101 str. 3 p.)

28. Teisė atsisakyti skundo yra viena iš pareiškėjo išimtinių procesinių teisių administraciniame procese, kurios naudojimosi sąlygas aiškiai apibrėžia ABTĮ. Išimtinį šios
teisės pobūdį, be kita ko, patvirtina ir ABTĮ 50 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas reikalavimas specialiai aptarti visišką ar dalinį skundo (prašymo) reikalavimų atsisakymą atstovo pagal pavedimą įgaliojime (žr., pvz., 2008 m. birželio 9 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A502-963/2008). Aiškindamas skundo atsisakymą reguliuojančias ABTĮ teisės
normas, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad jose yra įtvirtintas proceso šaliai – pareiškėjui – taikytinas dispozityvumo principas, pagal kurį pareiškėjas turi
apsisprendimo teisę kreiptis į teismą siekiant apginti teismine tvarka savo (tariamai)
pažeistą teisę ar įstatymų saugomus interesus (ABTĮ 5 str. 1 d., 5 str. 3 d. 1 p., 22 str. 1
d.) ir teisę atsisakyti šios gynybos po tokio kreipimosi (2010 m. gegužės 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-300/2010).
29. Asmens teisė atsisakyti pirmosios instancijos teismui paduoto skundo yra numatyta ABTĮ 52 straipsnyje, pagal kurį pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo bet kurioje
bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Vyriausiasis administracinis teismas, taikydamas skundo atsisakymo institutą, yra išaiškinęs, kad pareiškėjas
gali atsisakyti paduoto skundo ir apeliacinio proceso, inicijuoto atsakovo, metu. Administracinėje byloje Nr. A143-1206/2012 teisėjų kolegija pažymėjo, kad teisės normos, skirtos
paduoto skundo atsisakymo klausimą sprendžiančiam pirmosios instancijos teismui, remiantis ABTĮ 133 straipsniu, gali būti taikomos ir apeliaciniame procese. Tai reiškia, kad
apeliacinės instancijos teismas, gavęs pareiškėjo skundo, paduoto pirmosios instancijos
teismui, atsisakymą, gali nutraukti bylą, remdamasis ABTĮ 101 straipsnio 3 punkto pagrindu (žr., pvz., 2012 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-1206/2012).
30. Skundo atsisakymo institutas yra taikomas išimtinai pareiškėjo iniciatyva ir priklauso tik nuo jo paties apsisprendimo (yra susijęs su jo valine išraiška). Atsisakyme nuo
skundo (skundo dalies) turi būti aiškiai išreikšta pareiškėjo valia, jame paprastai nurodomos atsisakymo priežastys bei pažymima, kad pareiškėjas suprato atsisakymo nuo skundo (jo dalies) pasekmes. Šias išvadas Vyriausiasis administracinis teismas suformulavo
nagrinėdamas administracinę bylą Nr. AS146-148/2011. Teisėjų kolegija nustatė, kad byloje
nebuvo pateiktas pareiškėjo rašytinis skundo ar jo dalies atsisakymas. Pirmosios instancijos teismas prie išvados, kad pareiškėjai atsisako nuo vieno iš skundo reikalavimų, priėjo
pats, remdamasis pareiškėjų patikslintame skunde nurodyta informacija. Teisėjų kolegijos
vertinimu, pirmosios instancijos teismas, savo iniciatyva atsisakęs priimti skundą, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjai galbūt nori atsisakyti nuo skundo, pažeidė procesinės teisės
normas (2011 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-148/2011).
31. Teikiant skundo atsisakymą lemiamą reikšmę turi ne prašymo lingvistinės formuluotės, o tikroji šalių valia. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS575-284/2011 teisėjų
kolegija pažymėjo, kad nors pareiškėjo pateiktame rašte yra painiojamos sąvokos „skundo
atsiėmimas“ ir „skundo atsisakymas“, tačiau iš šio rašto turinio (jame nurodytų ABTĮ nuos705
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tatų bei bylos nutraukimo pasekmių suvokimo) matyti, jog pareiškėjas apeliacinio skundo
atsisako (2011 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS575-284/2011).
32. Jei asmuo nurodo neteisingą teisės normą, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, gali būti
daroma išvada, kad jis išreiškė valią atsisakyti skundo ar jo dalies netinkamai. Administracinėje byloje Nr. AS858-2891/2011 teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėjas, atsisakydamas
pateikto apeliacinio skundo, nurodė ABTĮ 52 straipsnį, tačiau šis straipsnis taikomas tik
atsisakius skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki pirmosios instancijos teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Tačiau teisėjų kolegija, pažymėjusi, kad ABTĮ
132 straipsnio 1 dalimi suteikta teisė apeliacinį skundą padavusiam asmeniui apeliacinio
skundo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso
tvarka, laikė, kad pareiškėjo pateiktas atsisakymas nuo prašymo laikytinas atsisakymu nuo
pateikto apeliacinio skundo (2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A858-2891/2011; apie atsisakymą nuo apeliacinio skundo taip pat žr. Apibendrinimo VII.1.
Bylų pagal apeliacinius skundus procesas 11 paragrafas)
33. Nei ABTĮ 52 straipsnis, nei kitos ABTĮ nuostatos nedraudžia pareiškėjui, kuris
pateikė atsisakymą savo pateikto ir teismo priimto nagrinėti skundo (prašymo), pakeisti savo valią ir iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį prašyti teismą nagrinėti bylą
iš esmės pagal pareikštus reikalavimus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS14658/2009 teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjo Kauno apskrities viršininko administracijos įgaliotai atstovei teismo posėdyje (nagrinėtu atveju prašymų pateikimo stadijoje) pareiškus, jog Kauno apskrities viršininko administracija savo anksčiau pateikto
prašymo atsisakyti skundo nepalaiko ir prašo nagrinėti bylą iš esmės, pirmosios instancijos teismas posėdyje spręsti klausimą dėl administracinės bylos nutraukimo pagal 101
straipsnio 3 punktą neturėjo teisinio pagrindo ir šio klausimo nesvarstė pagrįstai (2009
m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-58/2009).
34. Pareiškėjui atsisakius pateikto skundo, administracinis teismas turi priimti dėl
tokio atsisakymo būtinus sprendimus, t. y. nutraukti skundo nagrinėjimą. Pagrindas nutraukti bylą įtvirtintas ABTĮ 101 straipsnio 3 punkte. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą akcentavo, kad esant pagrindui taikyti skundo atsisakymo
institutą, byla (ar jos dalis), remiantis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, turi būti
nutraukta, o ne atsisakyta priimti skundą. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalis nenumato, kad teismas gali atsisakyti priimti skundą (jo dalį), manydamas, kad pareiškėjas atsisako savo
reikalavimų (2011 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-148/2011).
35. ABTĮ numato skundo, paduoto pirmosios instancijos teismui, atsisakymo ribojimą. ABTĮ 101 straipsnio 3 punkte įtvirtinta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas
atsisakė skundo (prašymo), išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus.
ABTĮ 56 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas gali nepriimti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų (prokurorų, administravimo subjektų, valstybės institucijų, įstaigų,
organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų, kurie kreipiasi į teismą su pareiškimu, kad būtų
apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai) paduoto pareiškimo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja įstatymui ar
viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus.
36. Su skundo atsisakymu glaudžiai susijęs bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas. Administracinėje byloje Nr. AS63-380/2011 teisėjų kolegija išaiškino, kad tuo
atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo (prašymo) po to, kai skundo (prašymo) priėmimo klausimas jau išspręstas, jis neturi teisės prašyti grąžinti sumokėtą žyminį mo706
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kestį. Vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sumokėtas žyminis mokestis
yra grąžinamas, kai pareiškėjas skundą (prašymą) atsiima, t. y. tais atvejais, kai skundas
(prašymas) yra atsiimamas iki jo priėmimo (ABTĮ 52 str.). ABTĮ 42 straipsnio 1 dalyje
žyminio mokesčio grąžinimas pareiškėjui atsisakius skundo ir bylą nutraukus vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 3 punktu nėra reglamentuotas, tad pagrindo vadovaujantis
ABTĮ 42 straipsniu grąžinti pareiškėjui sumokėtą žyminį mokestį nėra (2011 m. liepos
8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-380/2011).
III.3. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu
37. Išlaidos – kiekvieno proceso atributas. Bylinėjimosi išlaidos (kitaip dar vadinamos – teismo išlaidos) – tai pinigai, kurie sumokami už teismo darbą, procesinius
veiksmus ir paslaugas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Iš ABTĮ šeštojo skirsnio nuostatų
galima išskirti dvi pagrindines tokių išlaidų rūšis: 1) žyminis mokestis; 2) kitos išlaidos,
susijusios su bylos nagrinėjimu. Apie žyminį mokestį plačiau žr. Apibendrinimo poskyrį
II.11. Žyminis mokestis ir jo dydis.
III.3.1. Kitos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos
38. Prie kitų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms, taip pat išlaidos,
susijusios su bylos nagrinėjimo laiko ir vietos paskelbimu spaudoje (ABTĮ 43 str. 1 d.),
kitos proceso šalių išlaidos, įtvirtintos ABTĮ 44 straipsnyje. Pažymėtina, jog nors šių
išlaidų teisinis reguliavimas nėra vienalytis, t. y. dalis normų įtvirtinta ABTĮ, dalis CPK,
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme, kituose poįstatyminiuose teisės aktuose, tačiau ABTĮ nesant nuorodų į tam tikrą aktą, numatantį kitas bylinėjimosi išlaidų
rūšis ir pan., toks aktas negali būti taikomas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas yra pažymėjęs, jog ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis nukreipia į CPK tik tiek, kiek tai
yra susiję su teismo proceso metu turėtų atstovavimo išlaidų apskaičiavimu, todėl CPK
normos, numatančios kitas bylinėjimosi išlaidų rūšis, administraciniame procese netaikomos (2009 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 292/2009).
III.3.1.1. Proceso šalių išlaidos
(ABTĮ 44 str. 2 d.)

39. ABTĮ 44 straipsnio 2 ir 6 dalys numato, jog kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas
dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu;
transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus
gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas; atstovavimo išlaidas. To paties
gali reikalauti atlyginti ir tretieji suinteresuoti asmenys, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos jų teisės (ABTĮ 44 str. 5 d.). Atsakovas atitinkamai gali reikalauti
atlyginti: išlaidas, kurias turėjo rengdamas ir raštu pateikdamas teismui dokumentus; kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos
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nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, bei dienpinigių
– 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso
dieną – išlaidas; atstovavimo išlaidas (ABTĮ 44 str. 4 ir 6 d.).
40. Iš paminėtų nuostatų matyti, jog išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sąrašas
nėra baigtinis, tačiau ABTĮ 43–45 straipsnių nuostatos bei jų prasmė patvirtina, jog
priteistinos tik: pirma, su bylos nagrinėjimu teisme ir jos paruošimu teismui susijusios
išlaidos, t. y. tiesiogiai su teismo procesu susijusios išlaidos. Atsižvelgiant į tai, negali būti
priteistos kaip bylinėjimosi išlaidos transporto išlaidos pareiškėjui vykstant pas atsakovą, trečiąjį suinteresuotą asmenį iki skundo pateikimo teismui (2009 m. gegužės 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS575–233/2009), taip pat pareiškėjo išlaidos, susijusios su tyrimo atlikimu iki teismo atitinkamoje institucijoje, pavyzdžiui, Konkurencijos taryboje (2009 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–292/2009).
Sprendžiant, ar tam tikros išlaidos susijusios su teismo procesu, vertintinas tokių išlaidų
atsiradimo laikas, taip pat – kieno iniciatyva tokios išlaidos atsirado ir pan. Pavyzdžiui,
apeliacinės instancijos teismas nepriteisė pareiškėjui rašalo įsigijimo išlaidų, be kita ko,
pažymėdamas, kad rašalas buvo pirktas beveik metais vėliau nei administracinė byla
pagal pareiškėjo skundą buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme (2012 m. kovo 2
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–113/2012). Tačiau prie išlaidų, susijusių su
bylos nagrinėjimu, apeliacinės instancijos teismas priskyrė dokumentų vertimo į lietuvių kalbą išlaidas, kai jas patyrė atsakovas, vykdydamas teismo įpareigojimą pateikti atitinkamus dokumentus (2009 m. gegužės 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–
283/2009), taip pat įrodymų gavimo ir pateikimo išlaidas (2009 m. rugsėjo 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS63–552/2009), bylos dokumentų kopijavimo ir pašto išlaidas (2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–283/2010).
Antra, priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012
m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Sprendžiant, ar prašomos atlyginti išlaidos buvo būtinos, atsižvelgiama į tai, ar proceso šalies išlaidavimas
nebuvo perteklinis, ar atitinkama proceso šalis nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, taip pat į teisingumo ir protingumo principus. Teismų praktika patvirtina, kad
tokioms išlaidoms gali būti nepriskiriamos, pavyzdžiui, automobilio parkavimo teismo
posėdžio metu, gyvenamosios patalpos nuomos, kai suinteresuotas asmuo gyvena tame
pačiame mieste, kur ir vyko teismas, išlaidos ir pan. (2009 m. rugpjūčio 7 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS756-457/2009, 2010 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-296/2010).
41. Išlaidų pagrįstumas reiškia, jog jos turi būti įrodytos, tačiau šiuo atveju nepakanka pateikti dokumentus, pagrindžiančius tam tikras sumas ir (ar) suteiktas paslaugas, būtina įrodyti, kad už jas buvo sumokėta (realios išlaidos) (2009 m. spalio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 144 – 216 p., 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012). Teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, jog pridėtinės
vertės mokesčio sąskaita-faktūra nepatvirtina atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. Tai,
jog proceso šalis patyrė realias išlaidas paprastai patvirtina pinigų apskaitos dokumentas, fiksuojantis vieno subjekto grynųjų pinigų mokėjimo ar pervedimo operacijas įvykdytas kitam subjektui (2008 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261708
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284/2008, 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525 – 422/2009).
Pasitaiko atvejų, kai dėl patirtų proceso metu išlaidų sąskaitos išrašomos ir už tam tikras
paslaugas apmokama jau po teismo sprendimo priėmimo, tačiau tai teisės į bylinėjimosi
išlaidas nepaneigia ir nereiškia, kad išlaidos nebuvo realios (2011 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-672/2011).
42. Laimėjusi bylą proceso šalis turi teisę reikalauti iš kitos šalies tik tų savo patirtų
išlaidų atlyginimo, kurios akivaizdžiai turi materialinę piniginę išraišką, kitaip tariant,
turi teisę reikalauti atlyginti jai pinigines sumas, išleistas bylos nagrinėjimui, todėl atlyginimas už proceso šalies dėl bylos nagrinėjimo tiesiog sugaištą laiką ir pan. į ABTĮ 44
straipsnio veikimo apimtį nepatenka (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-113/2012). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų priteisimą teismas gali išspręsti savo iniciatyva (2012 m. kovo 8 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A143-1206/2012). Panaši situacija kyla ir tais atvejais, kai laimėjusi bylą šalis prašo
priteisti žyminį mokestį iš pralaimėjusios šalies, nors skundas žyminiu mokesčiu neapmokestinamas. Tokiu atveju nustačius, kad už skundą, nors ir neturėjo būti, bet buvo sumokėtas žyminis mokestis, jį kaip permoką turi grąžinti Valstybinė mokesčių inspekcija,
remdamasi teismo ar teisėjo nutartimi (ABTĮ 42 str. 1 d. 1 p., 2 d.). Vadinasi, tokia suma
negali būti priteisiama iš pralaimėjusios bylą šalies bylinėjimosi išlaidų instituto pagalba
(2010 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–657/2010). Žyminis
mokesčio dydis administraciniame procese fiksuotas (neindeksuojamas), todėl iš pralaimėjusios šalies gali būti priteisiama tik 100 Lt (ar 50 Lt apeliacijoje) žyminio mokesčio
suma, o tiek, kiek pareiškėjas sumokėjo daugiau (tai itin dažnas reiškinys) – grąžinama
kaip permoka, vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu (2009 m. gegužės 11
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261–599/2009).
43. ABTĮ numato, jog laimėjusi procesą šalis turi teisę reikalauti transporto bei gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir
dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną, išlaidas (ABTĮ 44 str. 2 d., 4 d.). Transporto išlaidomis laikytinos
tiesioginės kelionės išlaidos ir tokioms išlaidoms nepriskirtinos automobilio amortizacijos išlaidos (2008 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-70/2008,
2011 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-543/2011). Šioms išlaidoms pagrįsti nepakanka pateikti vien kelionės bilietų (jei vykta viešuoju transportu),
būtina įrodyti, kad atitinkamos kelionės išlaidos susijusios būtent su tam tikru teismo
procesu, t. y. vykta į konkretų teismo posėdį (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525–32/2012). Pažymėtina, jog esamas teisinis reglamentavimas leidžia
kelionės ir pragyvenimo išlaidas priteisti, kai jos pripažįstamos papildomomis, t. y. jos
atsiranda būtent dėl teismo proceso. Atsižvelgiant į tai, proceso šalies išlaidos mėnesiniam autobuso ir troleibuso bilietui įsigyti, kai toks asmuo įprastai naudojasi visuomeniniu transportu mieste, iš pralaimėjusios bylą šalies nepriteistinos (2009 m. rugpjūčio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009), kaip ir pragyvenimo išlaidos
asmeniui, kuris gyvena tame pačiame mieste, kuriame ir vyko teismo posėdis (2009 m.
rugpjūčio 7 d. administracinėje byloje Nr. AS756-457/2009).
44. Dėl transporto išlaidų, kai jos patiriamos proceso šaliai vykstant į teismą savo
transporto priemone, atlyginimo teismui turi būti pateikti ir tokie dokumentai, iš kurių
būtų galima nustatyti patirtų išlaidų apskaičiavimui būtinus parametrus, t. y. degalų
kainą, automobilio vidutines kuro sąnaudas, nuvažiuotą atstumą (2011 m. sausio 26 d.
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nutartis administracinėje byloje Nr. A62–180/2011). Spręsdamas dėl tokių išlaidų pagrįstumo, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12
d. įsakymu Nr. 405 patvirtintos Automobilių kuro normų nustatymo metodikoje pateiktais orientacinėmis kontrolinėmis kuro sąnaudomis pagal automobilio markę, modelį
ir kuro rūšį (2011 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-543/2011,
2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-721/2011).
45. Gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko
procesas, ir dienpinigių išlaidos priteisiamos tik tuomet, jei proceso šalies gyvenamoji
vieta yra kitame mieste nei vyko teisminis procesas, ir tokio asmens dalyvavimas teismo
posėdžiuose buvo susijęs su apsistojimu visai dienai kitame mieste nei yra jo gyvenamoji vieta (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009,
2010 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–421/2010). Kitaip patirtos
tokios išlaidos nebus pripažintos būtinomis ir susijusiomis su teismo procesu.
46. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalis inter alia numato,
kad šalis, kurios naudai yra priimtas procesinis sprendimas, turi teisę į išlaidų, susijusių
su bylos nagrinėjimu, atlyginimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnio
1 dalis numato, kokios išlaidos yra priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Tačiau sistemiškai aiškinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2
dalies ir 43 straipsnio 1 dalies nuostatas, darytina išvada, kad šis įstatymas suteikia teisę
asmeniui atlyginti su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas ir ne tik tas, kurios yra įvardintos Administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje. Išlaidų, susijusių su
bylos nagrinėjimu, sąrašas nėra baigtinis. Todėl išlaidos, patirtos dėl ekspertinio tyrimo
rengimo, nesant teismo nutarties skirti ekspertizę, gali būti priskirtos prie kitų išlaidų,
susijusių su bylos nagrinėjimu. Tačiau sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo,
turi būti įvertintos visos bylai reikšmingos aplinkybės, bylinėjimosi išlaidų būtinumas,
racionalumas bei pagrįstumas rašytiniais įrodymais. Kai byloje yra pateikiami papildomi įrodymai, dėl kurių gavimo šalis patyrė išlaidas, ir sprendžiama dėl šių išlaidų
atlyginimo, turi būti įvertinamos bylos aplinkybės ir sprendžiama dėl išlaidų būtinumo,
proporcingumo, atsižvelgiama į bylos eigą, lėmusią poreikį kreiptis į atitinkamų žinių
turinčius asmenis dėl tam tikrų išvadų pateikimo atitinkamais klausimais, ar pats asmuo
turėjo tam tikras žinias atitinkamu klausimu, ar protingas, rūpestingas asmuo, siekdamas
įrodyti savo reikalavimų, atsikirtimų pagrįstumą būtų kreipęsis dėl papildomų įrodymų
gavimo ir panašiai. Priteisiant bylinėjimosi išlaidas, susijusias su papildomų įrodymų
gavimu, neturėtų būti vien tik atsižvelgiama į tai, ar teismas priimdamas sprendimą jais
rėmėsi, kadangi Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalis numato,
kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Taigi tik teismas vertindamas į bylą pateiktus įrodymus turi teisę nuspręsti dėl jų patikimumo, būtinumo ir
nustatęs, kad jais grindžiami skundo reikalavimai, jais remtis priimant sprendimą (2012
m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-398/2012).
III.3.1.2. Liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms išmokėtinos sumos
(ABTĮ 43 str.)

47. ABTĮ 43 straipsnio 3 dalis numato, jog sumas, išmokėtinas liudytojams, specialistams, ekspertams ir ekspertų organizacijoms, iš anksto įmoka ta šalis, kuri pareiškė atitin710
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kamą prašymą. To paties straipsnio 4 dalis įtvirtina, jog jeigu nurodytus prašymus pareiškė abi šalys arba jeigu liudytojai, specialistai ir ekspertai šaukiami ar ekspertizė daroma
teismo iniciatyva, tai reikalaujamas sumas įmoka proceso šalys lygiomis dalimis. ABTĮ 43
straipsnio 6 dalis skelbia, jog sumas, priklausančias liudytojams, specialistams ir ekspertams, teismas išmoka, jiems atlikus savo pareigas, iš teismo specialios sąskaitos. Tuo atveju,
jei šalys tokių sumų į teismo specialią sąskaitą neįmoka, pagal ABTĮ 43 straipsnio 7 dalį jos
priteisiamos į teismo specialią sąskaitą iš proceso šalies, kurios nenaudai priimtas sprendimas, arba iš proceso šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų dydžiui.
48. Priskiriant aptariamas išlaidas prie susijusių su bylos nagrinėjimu neturi reikšmės tai, ar konkrečia eksperto išvada byloje buvo remtasi. Byloje Nr. AS492-45/2012 Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog nei ABTĮ 43 straipsnio 7 dalyje, nei
kitoje teisės normoje nėra numatyta reikalavimo, sprendžiant klausimą dėl iš teismo
depozitinės sąskaitos išmokėtos sumos ekspertizės išlaidoms padengti įmokėjimo į teismo depozitinę sąskaitą, vertinti, kokia apimtimi byloje buvo tokia išvada remtasi, o tai,
kad teismai sprendimus grindė kitos ekspertizės išvada, nesudaro pagrindo nepriteisti
išlaidų už tokį įrodymą. ABTĮ 43 straipsnyje numatytas išlaidų ekspertams atlyginimas
yra besąlyginis ir nepriklauso nuo ekspertų išvadų pagrįstumo, teisėtumo, vertinimo ir
reikšmės byloje priimtam sprendimui, taip pat nepriklauso nuo to, kokios šalies prašymu buvo skirta ekspertizė. Argumentai, susiję su ekspertų išvadų pagrįstumu ir jų vertinimu, gali būti reikšmingi teismui šiomis išvadomis remiantis kaip įrodymu priimant
sprendimą, tačiau nesudaro pagrindo kitaip vertinti (spręsti) teisės gauti iš kitos šalies
patirtų išlaidų atlyginimo klausimą (2010 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146–422/2010). Kita vertus, tokių išlaidų atlyginimas galimas tik tuomet, kai atitinkami ekspertai buvo teismo įpareigoti atlikti ekspertizę. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nustatęs, jog pareiškėjo nurodyti ekspertai byloje teismo nebuvo įpareigoti atlikti ekspertizę, pripažino, kad išlaidos jų paslaugoms apmokėti nepatenka į
ABTĮ 43 straipsnyje numatytų ekspertizės išlaidų kategoriją ir negali būti priteisiamos,
taip pat jos nepriteistinos ir kaip atstovavimo išlaidos, nes pareiškėjas savo teiginių, kad
minėti ekspertai turėtų būti traktuojami kaip atstovai, nepagrindė (2009 m. birželio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 292/2009). Tačiau, kaip minėta, išlaidos susijusios su ekspertiniu tyrimu, gali būti priteisiamos pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį (žr.
Apibendrinimo poskyrio III.3.1.1. Proceso šalių išlaidos 46 paragrafą).
49. Priteisdamas sumas ekspertams ir ekspertų organizacijoms, teismas taip pat
vertina pateiktus dokumentus, siekdamas nustatyti konkrečių sumų išmokėjimo pagrįstumą, todėl jei pateikti dokumentai neišsamūs, priteistinos sumos, vadovaujantis
teisingumo ir protingumo principais, gali būti koreguojamos. Pavyzdžiui, teismui buvo
pateiktas eksperto darbo laiko žiniaraštis ir PVM sąskaita faktūra, iš kurios matyti, kad
ekspertizės išlaidos sudaro 48 314 Lt, tačiau nebuvo pateikti dokumentai, patvirtinantys ekspertizės atlikimo išlaidas, t. y. duomenys, kokiais metodais ir tvarka buvo apskaičiuoti ekspertizės atlikimo įkainiai, todėl teismas pats nustatė galutinę atlygintiną
ekspertizės kainą – 16 000 Lt (2010 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143–1605/2010).
50. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskirtinos ir sumos, išmokėtos specialistams, ir tokių išlaidų buvimą nepaneigia tas faktas, kad pats specialistas į teismo posėdį
nebuvo kviečiamas, nes specialisto paaiškinimai, remiantis ABTĮ 61 straipsnio 2 dalimi, gali
būti ir raštiški (2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–668/2011).
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III.3.2. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas
(ABTĮ 44 str. 1, 4 ir 5 d.)

51. Lietuvos administraciniame procese vyrauja principas „pralaimėjęs moka“, kuris įtvirtintas ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje, nustatančioje, kad proceso šalis, kurios naudai
priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Bylinėjimosi
išlaidų atlyginimas atlieka kelias pagrindines funkcijas: pirma, padeda užtikrinti šalių teisę
į teisminę gynybą, veiksmingą ir kokybišką procesą, nes priešingu atveju, žinodamos, kad
net ir laimėjusios bylą negalės gauti patirtų išlaidų atlyginimo, jos vengtų administracinį
procesą pasirinkti kaip vieną iš ginčo sprendimo formų, taip pat samdytis profesionalius
atstovus ir pan.; antra, atlieka svarbų prevencinį vaidmenį, nes žinojimas, kad pralaimėjimo
atveju šalis turės sumokėti ne tik savo, bet ir bylą laimėjusios šalies išlaidas, apsaugo nuo
nepagrįstų skundų ar atsiliepimų į skundus pareiškimo ir pan.; trečia, padeda reguliuoti
šalių procesinį elgesį, nes rizika apmokėti kitos šalies išlaidas advokatų pagalbai atgraso
nuo nepagrįsto ir ilgo bylinėjimosi; ketvirta, kompensuoja dėl kaltos proceso šalies patirtas išlaidas (2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m., 303 – 316 p., 2010
m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1440/2009).
52. Nepaisant teigiamų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo aspektų, šio instituto prevencinis vaidmuo gali turėti ir teisę į teisminę gynybą ribojantį poveikį, nes rizikuodamas būti įpareigotas padengti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas asmuo gali susilaikyti
nuo savo pažeistos subjektinės teisės gynimo teisme. Šis aspektas tampa ypač svarbus
administraciniame procese, kuriame paprastai privatus subjektas gina savo teises, kurias
tikrai ar tariamai pažeidė viešojo administravimo subjektai. Todėl Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, jog administraciniame procese
turi būti ieškoma pusiausvyros, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas taptų teisę į teisminę gynybą užtikrinančia, o ne ribojančia priemone (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS822-774/2011).
53. Sistemiškai vertinant ABTĮ 44–45 straipsnių nuostatas ir atsižvelgiant į protingumo principą, sprendimas, kurio pagrindu proceso šalis įgyja teisę gauti patirtas
bylinėjimosi išlaidas, laikytinas teismo baigiamuoju aktu, kuriuo konkreti byla išsprendžiama iš esmės. Kiekvieno proceso metu neišvengiamai kyla papildomų procesinių
klausimų, kurių išsprendimas būna susijęs su inter alia teise į teisingą teismo procesą, teise į visapusišką bylos faktinių aplinkybių išnagrinėjimą ar galutinio sprendimo
įvykdymo užtikrinimu, tačiau šiais klausimais nėra sprendžiama byla iš esmės, jais yra
siekiama procesinėmis priemonėmis užtikrinti galutinio teismo sprendimo atitiktį teisingumo kriterijui. Tik galutinis teismo sprendimas yra tas, kuriuo teismas nustato, kas
konkrečioje situacijoje buvo teisus, todėl ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas
turi būti susiejamas su tokiu konstatavimu (2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–696/2010, 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS492-704/2011). Atitinkamai apeliacinės instancijos teismui grąžinus bylą nagrinėti
pirmosios instancijos teismui iš naujo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas dar
negali būti sprendžiamas, nes byla nėra baigta (2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–463/2008, 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS492-704/2011). Priešingu atveju galėtų susidaryti situacija, kai konkrečia712
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me ginče teismo baigiamasis aktas, kuriuo konstatuojamas atitinkamos proceso šalies
reikalavimo pagrįstumas, objektyviai negalėtų užtikrinti tinkamo bylinėjimosi išlaidų
atlyginimo dėl toje pačioje byloje buvusių atskirų procesinių klausimų, išspręstų ne tos
pačios proceso šalies naudai. Atsižvelgiant į tai, atsakovas, pavyzdžiui, neįgis teisės reikalauti bylinėjimosi išlaidų, tenkinus jo atskirąjį skundą reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimu, o šią teisę įgis tuo atveju, jei byla bus išspręsta jo naudai (2011 m. sausio
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–696/2010).
54. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje minima formuluotė „kurios naudai priimtas sprendimas“ – reiškia, kad išlaidos priteisiamos tai šaliai, kuri laimi bylą, t. y. kurios atžvilgiu
priimtas teismo baigiamasis aktas yra palankus (patenkinti materialiniai reikalavimai).
Be to, toks laimėjimas siejamas su kitos šalies veiksmų (neveikimo) neteisėtumo pripažinimu (2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–485/2010,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 500 – 503 p.).
Todėl tais atvejais, kai skundo reikalavimai tenkinami, tačiau atsakovo veika nepripažinta neteisėta ir skundo reikalavimų patenkinimą iš esmės nulemia ne jo veiksmai, o
kitos aplinkybės, toks atsakovas negali būti laikomas atsakingu dėl pareiškėjos teismo
išlaidų atsiradimo ir šios išlaidos iš minėto atsakovo negali būti priteisiamos. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutarties
dalį, kuria buvo priteistos pareiškėjui iš atsakovo išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos administraciniame teisme, konstatavęs, jog atsakovas negali
būti laikomas atsakingu dėl pareiškėjos nurodomų teismo išlaidų atsiradimo ir šios išlaidos iš atsakovo negali būti priteisiamos. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžė, jog
skundžiamo administracinis teisės akto dalis panaikintina tik remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarimu dėl padaryto pažeidimo ir
sankcijos už jį neproporcingumo, taigi pareiškėjos ginčytos atsakovo akto dalies pripažinimą neteisėta ir panaikinimą nulėmė ne atsakovo neteisėtų veiksmų atlikimas, o dėl
bylos teisminio nagrinėjimo metu priimto Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo
2008 m. sausio 21 d. nutarimo pasikeitęs administracinės bylos teisinės situacijos vertinimas. Be to, nurodytas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas įsiteisėjo
jau vykstant aptariamos administracinės bylos procesui pirmosios instancijos teisme,
todėl atsakovas iš esmės neturėjo jokių galimybių daryti įtaką šio administracinio ginčo
eigai ir savo elgesiu pakoreguoti ginčo santykius taip, kad būtų išvengta administracinės
bylos iškėlimo ir atitinkamų pareiškėjos teismo išlaidų atsiradimo pirmosios instancijos
teisme. (2009 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-390/2009, 2010
m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–281/2010, 2010 m. gegužės
10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-509/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 384 - 394 p.).
55. Teismų praktika patvirtina, jog sprendimas laikytinas priimtu atitinkamos proceso šalies naudai ir tais atvejais, kai neatnaujinamas procesas byloje pagal kitos proceso
šalies prašymą. Tokiu atveju suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, jei, pavyzdžiui, buvo ruoštas atsiliepimas į prašymą dėl proceso atnaujinimo, ir tokios
teisės nepaneigia išimtinis proceso atnaujinimo instituto pobūdis ir tai, kad administracinė byla jau buvo užbaigta įsiteisėjusiu teismo sprendimu (2012 m. kovo 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P602-71/2012). Tuo atveju, kai pirmoje instancijoje pareiškėjo
skundas tenkinamas iš dalies, o padavusių subjektų apeliacinis skundas dėl atitinkamos
dalies atmetamas, pareiškėjo patirtos apeliaciniame procese išlaidos atmestų reikalavimų
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pirmosios instancijos teisme daliai nemažintinos, nes apeliacinės instancijos teismo nutartis laikytina kaip visiškai priimta pareiškėjo naudai. Kitaip tariant, apeliacinio proceso
išlaidos turi būti paskirstomos pagal apeliacijos, o ne pirmosios instancijos baigtį (2011 m.
rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2186/2011).
56. Tretieji suinteresuoti asmenys teisę į išlaidų atlyginimą įgyja, kai išnagrinėjus
bylą yra patenkinamos ar apginamos jų teisės (ABTĮ 44 str. 5 d.). Pavyzdžiui, byloje, kurioje pareiškėja I. V., be kita ko, siekė nuginčyti trečiajam suinteresuotam asmeniui AB
„Alvilė“ nuosavybės teise priklausančių inžinerinių tinklų teisinės registracijos teisėtumą, Vyriausiasis administracinis teismas paliko pirmosios instancijos teismo nutartį,
kuria AB „Alvilė“ naudai priteistos iš pareiškėjos atstovavimo išlaidos, galioti, konstatavęs, jog tiek Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu, tiek ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi, kuria nors ir pakeistas pirmosios instancijos teismo sprendimas, buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens AB „Alvilė“ teisės,
todėl ji turi teisę gauti savo turėtų išlaidų atlyginimą (2009 m. lapkričio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS756-57/2009).
57. Anksčiau paminėtas principas „pralaimėjęs moka“ nustato bendrąją bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proceso šalims taisyklę, tačiau ne visada įmanoma vienareikšmiškai nustatyti, kuriai šaliai palankus sprendimas, ir ar apskritai tokių yra, taip pat kas
atsakingas už tokių išlaidų atlyginimą. Su tokiais neaiškumais dažniausiai susiduriama
tuomet, kai skundas tenkinamas iš dalies, byla užbaigiama nepriėmus sprendimo, byloje
yra pralaimėjusių šalių daugetas, todėl prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjantis teismas privalo ne tik formaliai vadovautis ABTĮ 44 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta
nuostata („Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą“), bet įvertinti visas su byla susijusias aplinkybes ir priimti
teisingą bei pagrįstą sprendimą.
III.3.2.1. Išlaidų paskirstymas, skundą tenkinus iš dalies
(ABTĮ 44 str. 1 d. ir 4 d.)

58. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos,
kad jei skundas yra patenkintas iš dalies, proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo
sprendimas, jos patirtos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos atlyginamos proporcingai patenkintų (atmestų) skundo reikalavimų daliai (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012, 2012 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-342/2012). Konkreti proporcija nustatoma atsižvelgiant į tai, kokia apimtimi
įsiteisėjusiu administracinio teismo baigiamuoju procesiniu aktu buvo patenkinti pareiškėjo pirmosios instancijos teisme pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai (2010
m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-68/2010). Minėta proporcija,
jei įmanoma, dažniausiai nustatoma kaip matematinis tenkintos (atmestos) skundo reikalavimo dalies santykis su visais skunde keltais materialiniais teisiniais reikalavimais
ir išreiškiama dalimis arba procentais (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-457/2011, 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492144/2012). Tais atvejais, kai skunde kelti reikalavimai turi vien tik kiekybinę (skaitinę)
išraišką (pavyzdžiui, reikalavimai dėl darbo užmokesčio, kitų išmokų ir kompensacijų
priteisinimo, žalos atlyginimo, reikalavimai dėl baudų sumažinimo ar sprendimų, kuriais
paskaičiuoti mokesčiai bei delspinigiai, pakeitimo ir pan.), proporcija paprastai nustato714
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ma pagal priteistą sumą (2010 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–
120/2010, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-9/2012), neturtinių reikalavimų atveju – paprastai pagal tenkintų savarankiškų reikalavimų vienetų
skaičių (2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-138/2012, 2012
m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-74/2012), o tais atvejais, kai
vienoje byloje pareikšti keli skirtingos prigimties reikalavimai – vėlgi pagal tenkintų
pakankamai savarankiškų reikalavimų vienetų skaičių (2012 m. sausio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS602-68/2012).
59. Pažymėtina, jog proporcijos (santykio) nekeičia tie reikalavimai, kurių pareiškėjas ABTĮ 52 straipsnyje nustatyta tvarka atsisakė (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011), taip pat, kaip jau minėta, procesinio pobūdžio
reikalavimai. Pavyzdžiui, prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą išsprendimas
pareiškėjo naudai ABTĮ 44 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų taikymo prasme negali būti
vertinamas kaip savarankiško reikalavimo pareiškėjo naudai išsprendimas (2010 m.
sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–68/2010).
60. Skundą tenkinus iš dalies ir nustačius proporciją, ją yra įprasta taikyti visoms
prašomoms priteisti išlaidoms, nesiejant jų atsiradimo su konkrečiu tenkintu reikalavimu. Todėl, pavyzdžiui, tenkinus tik vieną iš trijų keltų reikalavimų, gali būti priteisiama
tik trečdalis žyminio mokesčio sumos nepaisant to, jog žyminis mokestis administraciniame procese fiksuotas ir jo dydis nepriklauso nuo pareikštų reikalavimų skaičiaus,
taip pat ir trečdalis išlaidų už ekspertizės atlikimą, atstovavimą ir t.t. (2010 m. gruodžio
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–775/2010).
III.3.2.2. Išlaidų paskirstymas, kai byla užbaigiama nepriėmus teismo sprendimo
(ABTĮ 44 str. 1, 3, 4 ir 5 d.)

61. Byla nepriėmus teismo sprendimo dėl ginčo esmės gali baigtis dviem būdais
– nutraukus bylą (ABTĮ 101 str.) ar palikus skundą nenagrinėtą (ABTĮ 103 str.). ABTĮ
tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šiais atvejais (išimtis tik
ABTĮ 44 str. 3 d., numatanti išlaidų atlyginimą, atsisakius skundo), todėl tokiais atvejais
sprendžiant išlaidų paskirstymo klausimą reikėtų įvertinti kelto ginčo turinį, procesinius šalių santykius ir jų procesinį elgesį, taip pat įvertinti, kokioje bylos nagrinėjimo
stadijoje byla užbaigta nepriėmus sprendimo bei nustatyti atsakingą dėl bylinėjimosi
išlaidų kilimo asmenį.
62. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis numato, jog šio straipsnio 2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus
prašymą (skundą) teismui. Ta aplinkybė, kad atsakovas nekeitė ar nenaikino pareiškėjo
ginčytų sprendimų, šiuo atveju reikšmės neturi, nes pareiškėjo reikalavimų patenkinimu laikytini ir tokie veiksmai, kai anksčiau priimti aktai tiesiogiai nebuvo pakeisti,
tačiau buvo priimti nauji aktai, patikslinantys ankstesniųjų taikymą (2012 m. kovo 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 151/2012). Šiuo atžvilgiu esminės reikšmės
neturi ir tai, kokie vidiniai motyvai paskatino atsakovą geruoju patenkinti pareiškėjo
reikalavimą. Esminė aplinkybė yra ta, kad de facto reikalavimas buvo patenkintas tik
po to, kai pareiškėjas kreipėsi į teismą. Priešingas situacijos aiškinimas būtų pagrindas
atmesti prašymą, jei tik atsakovas rastų kokių nors įrodymų (raštų, dokumentų ar kt.),
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kurie parodytų kitus, nei pareiškėjo kreipimasis į teismą, skundo reikalavimo tenkinimo pagrindus. Tokia situacija būtų neproporcinga ir pažeistų teisėtų lūkesčių principą.
Kiekvieną kartą kreipdamasis į teismą, pareiškėjas negalėtų būti tikras dėl teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atsiradimo, jei vėliau bet kuriuo momentu atsakovas įvykdytų pareiškėjo reikalavimą ir motyvuotų tai bet kokiomis aplinkybėmis. Tokiu būdu
atsakovas nepagrįstai išvengtų pareigos atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, nors ir
kreipimosi į teismą momentu pareiškėjo reikalavimas nebuvo de facto įvykdytas arba
pareiškėjas apie tai nežinojo ir negalėjo žinoti (2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–596/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2012 m., 369 – 374 p., 2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822-774/2011).
63. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, kai pareiškėjas atsisako
skundo ne todėl, kad atsakovas geruoju jį patenkino, ABTĮ egzistuoja teisinio reguliavimo spraga, kuri užpildoma taikant įstatymo analogiją (ABTĮ 4 str. 6 d.). Pagal analogiją
pirmiausia taikytinos tą patį teisės institutą, t. y. bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, reglamentuojančios normos. Skundo atsisakymas ir bylos nutraukimas pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš esmės prilygsta teismo sprendimui, priimtam atsakovo
naudai, t. y. skundo netenkinimui. Pareiškėjui atsisakius savo reikalavimų ir teismui nutraukus bylą, teisė į teisminę gynybą laikoma realizuota, ir pareiškėjas su tapačiu reikalavimu niekada nebeturės teisės kreiptis į teismą. Analogiškos teisinės pasekmės iškyla ir
įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo pareiškėjo skundas netenkinamas (ABTĮ 37 str. 2
d. 4 p., 101 str. 2 p.). Todėl pareiškėjui atsisakius skundo net ir tais atvejais, kai atsakovas
geruoju jo nepatenkina, atsakovas turi teisę reikalauti atlyginti jo patirtas išlaidas, nes
jis jau gali būti ėmęsis aktyvių savo teisių gynybos veiksmų ir patyręs atitinkamų bylinėjimosi išlaidų. Situacija, kai tokios išlaidos būtų pagrįstos, tačiau nebūtų atlyginamos,
nebūtų pateisinama teisingumo ir šalių procesinio lygiateisiškumo požiūriu, nes šios
išlaidos patiriamos dėl pareiškėjo kreipimosi į teismą (2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008).
64. Kai byla nutraukiama jos neišnagrinėjus iš esmės (t. y. kuomet nėra aišku, kieno naudai būtų buvęs priimtas galutinis teismo sprendimas) ir teismo išlaidų atlyginimo prašo trečiasis suinteresuotas asmuo, pirmiausiai būtina įvertinti kelto ginčo turinį,
taip pat nustatyti, kaip pareiškėjo kelti reikalavimai yra susiję su trečiojo suinteresuoto
asmens teisėmis, nustatyti, ar pareiškėjo prašymo patenkinimo atveju trečiojo suinteresuoto asmens teisės būtų pasikeitusios arba pasibaigusios, įvertinti, kokioje bylos nagrinėjimo stadijoje byla buvo nutraukta bei nustatyti, kas yra atsakingas dėl trečiųjų
suinteresuotų asmenų kreipimosi į administracinį teismą (kieno iniciatyva tretieji suinteresuoti asmenys buvo įtraukti į bylos nagrinėjimą), taigi, atitinkamai ir dėl trečiųjų
suinteresuotų asmenų patirtų išlaidų (2010 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-166/2010). Pavyzdžiui, byloje, kurioje pareiškėjas V. J. ginčijo Kauno
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl detaliojo plano žemės
sklypui, priklausančiam trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Unimodus“, patvirtinimo, pripažinta UAB „Unimodus“ teisė į išlaidų atlyginimą iš pareiškėjo teismui bylą
nutraukus dėl to, jog pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti. Teismas pabrėžė, jog
UAB „Unimodus“ į procesą trečiuoju suinteresuotu asmeniu buvo įtrauktas pareiškėjo
iniciatyva, nes būtent jis savo skunde prašė suinteresuotais asmenimis į bylą įtraukti sklypų savininkus, UAB „Unimodus“ bylos nagrinėjimo eigoje su pareiškėjo reikalavimais
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nesutiko ir prašė bylą nutraukti, o bylos nenutraukus – prašė pareiškėjo skundą atmesti,
tokiu būdu palaikydamas atsakovo poziciją, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas. Dėl
šios priežasties konstatuota, jog trečiojo suinteresuoto asmens interesai ir teisės, kurios
pareiškėjo skundo tenkinimo atveju būtų pasikeitusios, buvo visiškai (pilna apimtimi)
apginti (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-71/2012).Teismų
praktika rodo, jog bylą nutraukus ABTĮ 101 straipsnio 6 punkto pagrindu (paaiškėjus,
kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti, arba teismas atmetė tokį prašymą), teismo sprendimas nutraukti bylą pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį taip pat laikytinas
teismo sprendimu priimtu atsakovo naudai, todėl atitinkamu būdu sprendžiamas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas (2010 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556 – 174/2010). Tos pačios pozicijos laikytasi ir byloje, kurioje skundas
dalyje paliktas nenagrinėtu ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto pagrindu, nes suinteresuotas
asmuo nesilaikė nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (2009
m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525–1290/2009).
III.3.2.3. Išlaidų paskirstymas esant šalių daugetui
(ABTĮ 44 str.)

65. Praktikoje labai dažnos situacijos, kai teismo baigiamasis aktas (ne)naudingas ne vienai, o kelioms šalims (keliems pareiškėjams, keliems atsakovams, atsakovui
ir trečiajam suinteresuotam asmeniui ir pan.). Tokiu atveju sprendžiant klausimą dėl
bylinėjimosi išlaidų priteisimo, reikia nuspręsti, kurie subjektai turi pareigą atlyginti
laimėjusios šalies išlaidas, kokiomis dalimis ir kokiu būdu, t. y. solidariai ar lygiomis
dalimis. Vien tas faktas, kad pralaimėjusios šalies pusėje yra keli subjektai automatiškai
nereiškia, kad visi jie privalės atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Teismų praktikoje išskiriamos tokios taisyklės: pirma, jei išlaidų atsiradimą nulėmė tik viena proceso šalis, kai jų
buvo keletas, išlaidos priteistinos tik iš jos vienos, kaip atsakingo už išlaidų atsiradimą
asmens. Pavyzdžiui, pareiškėjas prašė priteisti atstovavimo išlaidas, patirtas bylinėjantis
pirmosios instancijos teisme po to, kai byloje buvo atnaujintas procesas. Teismas priėjo
išvadą, jog už pareiškėjo patirtų atstovavimo išlaidų atsiradimą yra atsakingas prašymą
dėl proceso atnaujinimo padavęs vienas trečiasis suinteresuotas asmuo – D. V., todėl
tik iš jo pareiškėjas gali reikalauti atstovavimo išlaidų atlyginimo (2011 m. sausio 21 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–22/2011). Analogiškai šis klausimas išspręstas
ir byloje Nr. AS822–485/2010, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad
atsakovas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas negali būti laikomas atsakingu dėl pareiškėjos išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, nes registracijos panaikinimą nulėmė ne VĮ
Registrų centro Vilniaus filialo neteisėti veiksmai (registracija atitiko teisės aktų reikalavimus), o ta aplinkybė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pripažinimo tinkamu naudoti
aktas, kaip daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo Nekilnojamojo turto
registre juridinis pagrindas, teismo sprendimu buvo panaikintas, todėl prašoma išlaidų
suma priteistina iš vieno atsakovo – Vilniaus apskrities viršininko administracijos (2010
m. rugpjūčio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–485/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2011 m., 500 – 503 p.).
Antra, sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, kai panaikinamas atsakovo
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individualus administracinis aktas, kuris buvo priimtas remiantis trečiojo suinteresuoto
asmens pateiktais duomenimis, bylinėjimosi išlaidas paskirstyti ir atsakovui, ir trečiajam suinteresuotam asmeniui nėra pagrindo – išlaidos priteistinos iš atsakovo. Sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nevertinama, kokia yra įvairių subjektų įtaka
konkrečiam individuliam administraciniam aktui, nes toks paskirstymas būtų neprotingas ir neadekvatus. Kiekvienu panašiu atveju būtų galima nustatyti įvairių galimai
atsakingų institucijų, kurių žinioje buvo tam tikra informacija, kurios pagrindu buvo
priimtas konkretus individualus administracinis aktas, tam tikrą atsakomybę bylinėjimo išlaidų kontekste, o toks nustatymas nepagrįstai vilkintų bylų nagrinėjimą, pažeistų
proceso ekonomiškumo principą. Tačiau tuo atveju, jei byloje būtų panaikintas aktas,
kurio pagrindu buvo priimtas kitas (taip pat panaikintas aktas), būtų galima reikalauti,
kad bylinėjimosi išlaidas atlygintų ir pirmąjį aktą priėmęs subjektas (2011 m. gegužės
20 d. Nr. AS858–374/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21,
2011 m., 500 – 504 p.).
Trečia, pralaimėjusios šalys įpareigotinos atlyginti išlaidas ne solidariai, o lygiomis
dalimis, nes nei ABTĮ, nei CPK nenumato, jog išlaidų atlyginimas gali būti priteisiamas
iš kelių asmenų solidariai, o pagal CK 6.5 ir 6.6 straipsnių nuostatas solidarioji skolininkų prievolė atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat tais
atvejais, kai prievolės dalykas yra nedalus (2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS556–11/2011).
66. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis aiškiai nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Ir tokia teisė negali būti paneigta argumentuojant kitos šalies (pralaimėjusios šalies) ar subjekto, kuris
kreipėsi dėl teismo išlaidų atlyginimo, teisiniu statusu. Taigi bylinėjimosi išlaidos gali
būti priteisiamos iš pelno nesiekiančio viešojo juridinio asmens (pavyzdžiui, sodininkų
bendrijos) (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-532/2011),
iš vienos biudžetinės įstaigos kitai biudžetinei įstaigai (2011 m. balandžio 8 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-125/2011) ir pan. Jei pralaimėjusi šalis yra prokuratūra, kuri į teismą kreipėsi gindama viešą interesą, proceso šalių išlaidos, kurias jos patyrė
pradėjus procesą dėl prokuroro kreipimosi, atlyginamos iš valstybės biudžeto lėšų (2008
m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-617/2008, 2009 m. liepos 17
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 438/2009).
67. Tais atvejais, kai byloje įvyksta pareiškėjo, pateikusio skundą byloje, teisių perėmimas, ir toks asmuo jokia forma neišreiškia nesutikimo su nagrinėjama byla, negalima
pradinio pareiškėjo pasikeitimu motyvuoti negalimumą atlyginti byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas tokią teisę įgijusioms proceso šalims (2011 m. rugpjūčio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858–550/2011).
III.3.3. Bylinėjimosi išlaidų mažinimas
(ABTĮ 44 str.)

68. Kaip jau buvo minėta, bylinėjimosi išlaidos atlyginamos, kai jos yra apmokėtos
(realios išlaidos), tačiau tai nereiškia, kad visos jos ir bus priteistos. Atitinkama bylinėjimosi išlaidų suma nepriteisiama, kai skundas tenkintas iš dalies, išlaidos nesusijusios
su bylos nagrinėjimu, ne visos jos pagrįstos ir pan. Toks normavimas įtvirtintas ABTĮ
procesinėmis teisės normomis bei teismų praktikos suformuotomis taisyklėmis. Taigi
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sprendžiant klausimą dėl išlaidų, susijusių su administracinės bylos nagrinėjimu, atlyginimo negali būti vadovaujamasi CK 6.251 straipsnio 1 dalies nuostatomis dėl visiško
padarytų nuostolių atlyginimo, nes pastarojoje normoje įtvirtinta asmens nuostolių (žalos) kompensavimo taisyklė taikytina sprendžiant klausimą dėl civilinės atsakomybės
dydžio (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012).
69. Nors įstatymų leidėjas ABTĮ expressis verbis nėra numatęs, kad pralaimėjusi šalis
galėtų būti atleista (visiškai ar iš dalies) nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo kitai šaliai
dėl sunkios materialinės padėties, tokia galimybė visgi išlieka, nes teisinis reguliavimas
neturi kliudyti teismui vykdyti teisingumą ir priimti sprendimą, vadovaujantis teise, inter alia nenusižengiant teisingumo, protingumo, proporcingumo imperatyvams. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo instituto paskirtis nėra nubausti pralaimėjusią šalį, o užtikrinti
kuo geresnį ir racionalų laimėjusios šalies turėtų išlaidų atlyginimą. Taigi, vadovaujantis
bendraisiais – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo – principais, pralaimėjusi proceso šalis gali būti atleista visiškai (ar iš dalies) nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, tačiau
tik išimtiniais atvejais, tokiu atveju įvertinant ne tik proceso šalies turtinę padėtį, bet ir
administracinės bylos proceso šalių procesinį elgesį ir kitas aplinkybes (2008 m. rugsėjo
25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-81/2008, 2009 m. spalio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-913/2009, 2010 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-302/2010). Vien ta aplinkybė, jog pralaimėjusi šalis – biudžetinė institucija, nesudaro pagrindo mažinti prašomas priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidas
(2010 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1440/2009).
70. Pastebėtina, kad administracinėje byloje Nr. AS556-496/2008 apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad tai, jog pareiškėjo turtinė padėtis buvo pagrindas atleisti jį
nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nereiškia, kad jis atleidžiamas nuo pareigos atlyginti
bylą laimėjusios šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas. Priešingu atveju asmenys, pagal
įstatymus atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo valstybei, taip užtikrinant jų
teisę į teisminę gynybą, įgytų galimybę šia teise piktnaudžiauti, nes, nepriklausomai
nuo bylos baigties, išvengtų pareigos kitai šaliai atlyginti šios patirtas išlaidas (2008 m.
rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-496/2008, 2008 m. sausio 3 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-42/2008).
III.3.4. Atstovavimo išlaidos ir jų paskirstymas
(ABTĮ 44 str. 6 d.)

71. Teismų praktika patvirtina, jog didžiausią priteistinų išlaidų dalį dažnai sudaro
atstovavimo išlaidos (čia jos suprantamas plačiąja prasme, kaip visos išlaidos, atsiradusios dėl atstovo teiktų paslaugų, o ne tik dėl atstovavimo teismo posėdyje), todėl jos
aptartinos atskirai.
72. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis atskirai išskiria proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas, kurių atlyginimo
klausimas sprendžiamas CPK ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2
dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,
atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo
ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro
kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsa719
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kymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio
už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus
dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijos pateikia maksimalius dydžius už
konkrečias advokato (advokato padėjėjo) teikiamas teisines paslaugas, apskaičiuojamus
taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Skirtingais laikotarpiais minimalios algos
dydžiai kito (Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 543
,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2007 m. liepos 1 d. patvirtino 700
Lt MMA, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368
,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. 800 Lt MMA),
todėl apskaičiuojant konkrečias sumas už teiktas teisines paslaugas, imamas tas MMA
dydis, kuris galiojo konkrečios teisinės paslaugos teikimo metu (2008 m. spalio 28 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 563/2008).
73. Pažymėtina, jog Rekomendacijose pateiktas nebaigtinis advokato teisinių paslaugų sąrašas, todėl tais atvejais, kai kokia nors teikta paslauga nenumatyta Rekomendacijose, priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas,
numatytas Rekomendacijose (Rekomendacijų 10 punktas). Pavyzdžiui, patikslinto prašymo surašymas gali būti atlyginamas taikant koeficientą, numatytą kitiems dokumentams, susijusiems su atstovavimu bylų procese, parengimui – 0,12 (Rekomendacijų 8.16
p.), o ne kaip už ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį parengimą – 3
(Rekomendacijų 8.2 p.); prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl teisės akto konstitucingumo ar į Vyriausiąjį administracinį teismą dėl teisės akto teisėtumo ištyrimo
arba parengtas atsiliepimas į trečiojo asmens pateiktą prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje gali būti atlyginamas pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, numatantį
koeficientą kaip už kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai (2009 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–292/2009, 2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P602-71/2012); susipažinimas su bylos medžiaga teisme, medžiagos rengimas ekspertui, pasirengimas teismo posėdžiui ir pan., traktuojami kaip atstovavimo klientui teismo
posėdyje sudedamieji elementai ir gali būti atlyginami pagal Rekomendacijų 8.18 punktą (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2008, 2011 m.
gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-29/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012). Tačiau teismų praktika patvirtina, jog kai kurios
Rekomendacijų 8 punkte tiesiogiai neminimos teisinės paslaugos atitinkamais atvejais
gali būti nelaikomos savarankiškomis ir už jų teikimą patirtos išlaidos gali būti atskirai
nepriteisiamos, teismui įvertinus bylos medžiagą ir pripažinus, jog jos įeina į atskirų
paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį. Pavyzdžiui, susitikimas su klientu, teismų praktikos analizė, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas,
teismo sprendimo gavimas gali būti sudėtine skundo parengimo paslaugos dalimi, todėl
ir patirtos išlaidos už minėtas paslaugas gali būti traktuojamos kaip išlaidos už vieną
teisinę paslaugą – skundo parengimą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14619/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1245-/2012);
teismo posėdžio metu pareikštas prašymas dėl papildomų dokumentų išreikalavimo
laikytinas atstovavimo teisme dalimi (2012 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje
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byloje Nr. AS143-29/2012).
74. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Rekomendacijų 8.16 punktas numato rekomenduojamą priteistiną maksimalų užmokesčio dydį ir už kitų dokumentų, susijusių su
atstovavimu bylų procese, parengimą, tačiau išskyrus dokumentus, kuriais šalinami
procesinių dokumentų trūkumai. Pastaroji išimtis turėtų būti taikoma sistemiškai su
Rekomendacijų 2 punkte nurodytais kriterijais ir Rekomendacijų 10 punkte įtvirtinta
teiktų teisinių paslaugų analogija. Todėl tais atvejais, kai šalinami anksčiau to paties
advokato ruoštų procesinių dokumentų trūkumai, išlaidos tokiems dokumentams turėtų būti įskaičiuojamos į išlaidas pirminio skundo surašymui, neviršijant Rekomendacijų
atitinkame punkte nurodyto maksimalaus dydžio, o tais atvejais, kai advokatas teikia
patikslintą ar pataisytą anksčiau kito asmens rengtą procesinį dokumentą (pavyzdžiui,
pareiškėjo rašytą), šalies išlaidos turėtų būti atlyginamos, kaip ir pirminio procesinio
dokumento parengimo atvejais (2012 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552-298/2012).
75. Nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį rekomenduojama atsižvelgti į: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių
žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į
kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių
klausimų naujumą; kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Be to, Rekomendacijų 11 punktas įtvirtina, jog teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos
aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (pavyzdžiui, kai advokatas arba advokato padėjėjas teikia teisines paslaugas itin sudėtingoje
byloje ir pan.) Štai byloje, kurioje buvo sprendžiama, ar buvo padarytas konkurencijos
teisės ir Europos bendrijos steigimo sutarties pažeidimas, nuspręsdamas dėl apeliantui
priteistinų atlygintinų išlaidų dydžio Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo,
jog nuo rekomenduojamų maksimalių dydžių nukrypstama juos padidinant 50 procentų, kadangi byla teisės aiškinimo ir taikymo aspektu buvo itin sudėtinga (2009 m.
spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009). Taigi, matyti, jog išlaidų
sistema yra pakankamai lanksti, o vertinant, ar byla sudėtinga, kreipiamas dėmesys į
sprendžiamų byloje klausimų naujumą ir išskirtinumą, dalyvaujančių asmenų skaičių,
taikomų teisės aktų kiekį, būtinybę rinkti daug įrodymų ar rėmimąsi specialiomis žiniomis, suformuotos vieningos teismų praktikos atitinkamos kategorijos bylose (ne)
buvimą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011).
Pralaimėjusiai šaliai teigiant, kad byla nesudėtinga, ši turi pateikti aiškų ir vienareikšmį bylos vertinimą jos sudėtingumo aspektu, nes tik abstraktūs teiginiai, kad byla nesudėtinga priteistinos sumos dydžio mažinimui įtakos neturi (2011 m. gruodžio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-935/2011). Teismų praktikoje yra buvę atvejų,
kai, vadovaujantis Rekomendacijų 11 punktu, pareiškėjui pirmosios instancijos teismo
buvo priteistas net šešis kartus didesnis nei pagal Rekomendacijas maksimalus išlaidų
dydis, tačiau Vyriausiasis administracinis teismas pripažinęs, jog byla visgi išskirtinė
(labai didelė bylos apimtis, bylos procese patirtos proceso šalių ir teismo labai didelės
darbo bei laiko sąnaudos, byloje nagrinėti klausimai, susiję ne tik su nacionaline, bet
ir su Europos Bendrijos teise, teiktas prašymas dėl norminių aktų teisėtumo ištyrimo
ir juo pasiektas norimas teisinis rezultatas), priėjo išvados, kad išlaidų padidinimas 6
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kartus yra pernelyg didelis ir priteisė išlaidų dydį padidindamas jį du kartus. Teismas
taip pat nurodė, jog visos bylos sudėtingumas lėmė ir kiekvienos advokatų pareiškėjui
teiktos teisinės paslaugos sudėtingumą, o tai sąlygoja maksimalių priteistinų išlaidų dydžių didinimą dėl visų pareiškėjui advokatų suteiktų teisinių paslaugų rūšių. Todėl nėra
pagrindo sutikti su atsakovo pozicija, jog šiuo atveju, taikant Rekomendacijų 11 punktą,
negali būti taikomas toks išlaidų skaičiavimo metodas, kai padidinama visa pareiškėjui
pagal Rekomendacijų 8 punktą apskaičiuota priteistina maksimali išlaidų suma (2009
m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 292/2009).
76. Sprendžiant, ar išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba,
atitinka priteistinoms išlaidoms keliamus kriterijus (su teismo procesu susijusios, būtinos, pagrįstos ir realios išlaidos), vertinamos ne tik konkrečios sąskaitos ir jų apmokėjimo dokumentai, bet ir sudarytos teisinės pagalbos sutartys. Kiekvienoje byloje atstovų
suteiktos teisinės paslaugos turi būti vertinamos visos bylos kontekste, nes procesinio
dokumento parengimas bei atstovavimas teismo posėdžiuose yra atliekami atsižvelgiant
į visos bylos proceso eigą bei kontekstą. Tokių išvadų prieita byloje, kurioje trečiasis
suinteresuotas asmuo UAB „Šiaulių lyra“ nesutiko su pirmosios instancijos teismo jam
priteista bylinėjimosi išlaidų atlyginimo suma, o Vyriausiasis administracinis teismas,
palaikydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, pabrėžė, jog byla nelaikytina itin
sudėtinga, joje spręsti klausimai nėra nauji, specialios kompleksinės žinios, pavyzdžiui,
Europos Sąjungos teisės išmanymas, byloje rengiant atsiliepimą į pareiškėjo skundą nebuvo reikalingos, o pagal Rekomendacijose nustatytus maksimalius koeficientus priteisiamos bylos išlaidos bylose, kurios atitinka tam tikrus kriterijus, t. y. pasižymi teisinių
problemų kompleksiškumu, yra didelės apimties ir pan. Teismas, pripažindamas pirmosios instancijos teismo taikytą sumažintą Rekomendacijų 8.2 punkte nurodytą maksimalų koeficientą pagrįstu, nurodė, jog UAB „Šiaulių lyra“ nepateikė įrodymų, jog byla
buvo itin sudėtinga teisės taikymo prasme, be to, advokatas byloje atstovavo ne tik UAB
„Šiaulių lyra“, bet ir trečiąjį suinteresuotą asmenį UAB „Vaivorykštė“, dėl ko parengė
bendrą trečiųjų suinteresuotų asmenų atsiliepimą į pareiškėjo skundą, todėl priteistina
suma pagrįstai mažintina perpus (2011 m. rugsėjo 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS62–631/2011).
77. Rekomendacijų 5 punktas numato, jog už advokato padėjėjo teikiamas teisines
paslaugas skaičiuojama 80 procentų šių rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio, 4 punktas įtvirtina, kad neatsižvelgiant į tai, kiek advokatų atstovauja
(teikia paslaugas) šaliai, priteistino užmokesčio dydis negali viršyti šių rekomendacijų
8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio vienam advokatui dydžio, išskyrus tuos
atvejus, kai kelių advokatų dalyvavimas būtinas. Pavyzdžiui, byloje Nr. A502-2433/2011
Vyriausiasis administracinis teismas netenkino pareiškėjos reikalavimo priteisti jai atstovavimo išlaidas, kurias ji patyrė sumokėjusi už teisines paslaugas dviem jai atstovavusiems advokatams, kadangi būtinybės dalyvauti procese dviem atstovams pareiškėja
nepagrindė, todėl teisėjų kolegija nurodė, kad turi būti sprendžiama tik dėl tos jos išlaidų dalies, kuri susijusi su pirmiau į procesą įstojusiu advokatu (2011 m. lapkričio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2433/2011).
78. Ta aplinkybė, kad asmuo buvo atstovaujamas teismo posėdyje kito atstovo, kuris
byloje dalyvavo atstovo, su kuriuo sudaryta teisinių paslaugų sutartis, įgaliojimu, neatima iš atstovaujamojo teisės reikalauti atstovavimo išlaidų atlyginimo (2011 m. rugsėjo
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-704/2011).
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79. Vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje laikomasi nuostatos, kad
atstovavimo išlaidos, patirtos ginčą nagrinėjant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per
teismą institucijoje, nepriklausomai nuo to, ar ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka privaloma ar ne, ginčui persikėlus į teismą laikytinos šalies kitomis išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu ir paprastai priteisiamos šaliai, kurios naudai priimtas teismo
sprendimas (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-33/2008, 2008
m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-513/2008). Asmuo, patyręs išlaidų ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo institucijoje, kai byla teisme nebuvo nagrinėjama,
gali šias išlaidas vertinti kaip turėtą turtinį nuostolį ir dėl šios žalos atlyginimo kreiptis į
teismą, vadovaudamasis Civilinio kodekso nuostatomis (2009 m. lapkričio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502 – 1269/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 118 - 127 p.).
80. Teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą neriboja ir proceso šalies statutas – viešojo administravimo subjektas, tačiau atstovavimo išlaidos gali būti atlyginamos šiam
subjektui tik tais atvejais, kai atstovo dalyvavimas buvo būtinas siekiant tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus ir tai spręsdamas teismas turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, atstovo pasitelkimas buvo būtinas. Tokią poziciją
suformulavusi Vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo,
kad ABTĮ neriboja viešojo administravimo subjekto, esančio bylos šalimi, galimybės
būti atstovaujamam advokato. Veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis
subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam
tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas, tuo tikslu jam skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. Nereti atvejai, kai iškilus sudėtingam
teisiniam klausimui viešojo administravimo subjekto vidiniai resursai yra nepakankami, todėl tik profesionalus teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas
tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus teisme. Tuo tikslu Žalos, atsiradusios
dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymo
51 straipsnio 6 dalis numato, kad „Atstovaujant valstybei, gali būti pasitelkiami advokatai (kiti teisininkai, bylos nagrinėjimo valstybėje turintys teisę teikti teisines paslaugas),
jeigu byla yra sudėtinga, reikia specialių žinių, patyrimo, užsienio valstybių teisės žinių
arba kitais atvejais, kai tai yra būtina tinkamam ir efektyviam valstybės interesų gynimui“ (2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–375/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m., 303 – 316 p.).
III.3.5. Sprendimo dėl išlaidų atlyginimo priėmimas
(ABTĮ 45 str.)

81. ABTĮ ne tik įtvirtina asmens teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, bet ir numato tokios teisės įgyvendinimo mechanizmą. Aiškinant ABTĮ 44 ir 45
straipsnių normas sistemiškai ir lingvistiškai, išskirtinos tokios pagrindinės su teisės į
bylinėjimosi išlaidų atlyginimą realizavimu susijusios sąlygos: pirma, turi būti priimtas
asmeniui (proceso šaliai) naudingas teismo sprendimas; antra, minėtas asmuo iki bylos
nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o to nepadarius – ne vėliau kaip per keturiolika dienų
nuo sprendimo įsiteisėjimo, turi išreikšti valią, kad patirtos išlaidos jam būtų atlygintos; trečia, prašymas, kaip tokios valios išreiškimo procesinė forma, turi būti pateiktas
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raštu ir atitikti jam keliamus turinio reikalavimus. Tik esant šių sąlygų visumai, teisme
gali būti sprendžiamas proceso šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas
(2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012).
82. Ką reiškia naudingas teismo sprendimas aptarta anksčiau šiame apibendrinime,
todėl toliau aptariamos likusios teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą sąlygos. ABTĮ
45 straipsnio 1 dalis numato, jog dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Čia iš esmės įtvirtintas
suinteresuotai šaliai adresuotas reikalavimas pagrįsti savo prašyme nurodytas išlaidas
konkrečiais skaičiais bei įrodymais, atitinkančiais ABTĮ 57 straipsnio nustatytus reikalavimus (2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-113/2012). Prašomų sumų apskaičiavimas iš esmės turėtų būti detalus (2010 m. spalio 8 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146–2022/2010), išsamus ir su pagrindimu (2011 m. birželio
6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756–34/2011). Šių reikalavimų nepaisymas gali
lemti prašymo dėl išlaidų atlyginimo atmetimą (2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje AS62–521/2011). Paminėtas prašymas gali būti paduotas: 1) iki bylos
nagrinėjimo iš esmės pabaigos; teismas šį prašymą išnagrinėja priimdamas sprendimą
dėl administracinės bylos (ABTĮ 45 str. 2 d.); arba 2) ne vėliau kaip per keturiolika dienų
nuo sprendimo įsiteisėjimo; tokiu atveju prašymas paprastai išnagrinėjamas rašytinio
proceso tvarka priimant nutartį (ABTĮ 45 str. 1 d., 2 d.).
83. Kai prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų pateikiamas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, yra užtikrinamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo operatyvumas įgyvendinant įtvirtintą teismo pareigą paskirstyti bylinėjimosi išlaidas galutiniame sprendime
dėl bylos esmės (ABTĮ 87 str. 5 d. 2 p.). Tačiau reikia pastebėti, kad šiuo atveju prašymo
atlyginti išlaidas išsprendimas yra sąlygotas būtinumu asmeniui, kuris pretenduoja į
tokių išlaidų atlyginimą, pateikti išlaidų apskaičiavimą ir pagrindimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, o to nepadarius, prašymas paprastai paliekamas nenagrinėtu.
Tokiu atveju asmeniui dar lieka galimybė pasinaudoti ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatyta teise teikti tinkamo turinio prašymą per 14 dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo (2009 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-599/2009). Teismo
išlaidų klausimą išsprendus teismo sprendimu, asmuo, nesutinkantis su tokiu patvarkymu, gali jį skųsti apeliaciniu skundu.
84. Prašymui dėl teismo išlaidų paduoti po teismo sprendimo įsiteisėjimo yra nustatytas aiškiai apibrėžtas terminas – ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Šio termino atnaujinimo galimybės ABTĮ nenumato, todėl jis yra naikinamasis (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–5/2012). Tais
atvejais, kai prašymas dėl išlaidų atlyginimo pateiktas po bylos nagrinėjimo iš esmės
pabaigos, tačiau teismo sprendimui dar neįsiteisėjus, jis išnagrinėtinas tada, kai teismo
sprendimas administracinėje byloje įsiteisėja (2009 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-57/2009). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas
nenustatė prašymo dėl išlaidų atlyginimo pateikimo ir jo išnagrinėjimo pažeidimo, kai
Kauno tardymo izoliatoriaus prašymas dėl išlaidų atlyginimo buvo išnagrinėtas tik bylą
pabaigus nagrinėti apeliacine tvarką ir įsiteisėjus teismo sprendimui, nors jis teismui
išsiųstas jau po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo. Šiuo
atveju buvo atsižvelgta į tai, kad minėto prašymo pateikimo metu teismo sprendimas
dar nebuvo įsiteisėjęs (2011 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63627/2011).
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85. Prašymą dėl išlaidų atlyginimo, pateiktą po bylos išnagrinėjimo, teismas paprastai išnagrinėja rašytinio proceso tvarka (nedalyvaujant proceso šalims), priimdamas nutartį, tačiau, pasinaudodamas diskrecijos teise, įtvirtinta ABTĮ 45 straipsnio 2
dalyje, teismas, įvertinęs tokio prašymo pagrįstumą, spręstino klausimo sudėtingumą ir
kitas aplinkybes, gali nuspręsti rengti teismo posėdį. Bylos nagrinėjimas teismo posėdyje, sprendžiant bylinėjimosi išlaidų klausimą, būtų pagrįstas tais atvejais, jei iš byloje
esančių įrodymų, kitų bylos duomenų, nebūtų galutinai aiškus prašymo dėl bylinėjimosi
išlaidų pagrįstumas, o proceso šalių pakvietimas į teismo posėdį galėtų padėti šiuos
neaiškumus išspręsti. Nusprendus pateiktą prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka,
tokio prašymo nuorašas turi būti išsiunčiamas toms proceso šalims, kurios gali turėti
suinteresuotumą šiuo klausimu, t. y. proceso šalims, iš kurių prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas, nes ABTĮ 72 straipsnyje numatyta nuostata dėl atsiliepimo pateikimo
mutatis mutandis taikytina ir nagrinėjant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo
(2011 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–46/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m., 481 p.). Išsprendus pirmosios instancijos teismui išlaidų atlyginimo klausimą teismo nutartimi, tokia nutartis gali
būti skundžiama atskiruoju skundu (ABTĮ 45 str. 3 d.).
86. Nuosekli administracinių teismų praktika patvirtina, jog bylinėjimosi išlaidos
gali būti paskirstytos tik to teismo ir toje byloje, kurioje jos atsirado, todėl prašymas
dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, paduodamas pirmosios instancijos teismui ir jame nagrinėjamas, atitinkamai prašymas dėl išlaidų, turėtų
nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme. Tokios nuostatos nekeičia ir vėlesnis bylų sujungimas, t. y. jeigu bylos
pirmosios instancijos teisme nagrinėtos atskirai, patirtos bylinėjimosi išlaidos atlyginamos kiekvienoje administracinėje byloje atskirai, nepaisant to, jog bylos apeliacinėje instancijoje buvo sujungtos (2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS492–704/2011). Tais atvejais, kai prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos
teismui (ir atvirkščiai), šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui, o apeliacinės instancijos teismas – pirmosios instancijos teismui (2010 m. liepos
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–421/2010, 2012 m. birželio 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012). Tačiau vien ta aplinkybė, jog pirmosios
instancijos teismas, spręsdamas išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme klausimą,
kartu sprendė ir dėl apeliacinės instancijos teisme patirtų išlaidų atlyginimo, savaime
nereiškia, jog asmuo, nepateikęs prašymo apeliacinės instancijos teismui, praranda teisę į šios instancijos teisme patirtas išlaidas, nes vadovaujantis proceso koncentruotumo principu, nagrinėdama atskirąjį skundą Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija iš esmės gali įvertinti ir tą prašymo dalį, kuria buvo prašoma atlyginti išlaidas, patirtas atstovaujant apeliacinės instancijos teisme (2010 m. rugsėjo 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS822–562/2010), arba perduoti šį klausimą atskirai spręsti apeliacinės instancijos teisme (2010 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS822–421/2010). Pavyzdžiui, vienoje iš išnagrinėtų bylų Vyriausiasis administracinis
teismas nurodė, kad kaip matyti iš teismui pateikto pranešimo, dalis jame nurodytų paslaugų buvo suteiktos atstovaujant apeliacinės instancijos teisme. Taigi prašymas priteisti
atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidas turėjo būti teikiamas apeliacinės instancijos teismui. Tačiau pareiškėja prašymus dėl atstovavimo išlaidų priteisimo teikė tik
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pirmosios instancijos teismui. Vis dėlto išplėstinė teisėjų kolegija šiuo konkrečiu atveju
nevertino šio fakto kaip esminio procesinio pažeidimo, dėl kurio šioje byloje nebūtų
pagrindo svarstyti bei priteisti ir apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas. Iš byloje
pateiktų paaiškinimų buvo matyti, kad pareiškėja mokėjo sąskaitose faktūrose nurodytas sumas už pagal savo pobūdį visą (nedalomą) kompleksą teisinių paslaugų (apimančių ir atstovavimą apeliacinės instancijos teisme), o ne už atskiras pavienes paslaugas
(pvz., pagal valandinius ar fiksuotus dydžius), sumokėtos sumos buvo sutartos atskirai
(darant nuolaidas), jos nebuvo mokamos griežtai laikantis iš anksto nustatytų tarifų. Dėl
šių priežasčių nagrinėjamu atveju išskirti atstovavimo išlaidas už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme ir jų šioje byloje nepriteisti būtų neteisinga ir neatitiktų pavedimo
sutarties šalių santykių turinio (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143-31/2012).
87. Aplinkybė, kad ginčas buvo pradėtas nagrinėti civiline tvarka, negali riboti asmens teisės gauti bylos nagrinėjimo metu patirtų išlaidų atlyginimą, bylą išnagrinėjus
administracinio proceso tvarka. Procesinio klausimo dėl bylos teismingumo išsprendimas ir bylos perdavimas iš bendrosios kompetencijos teismo administraciniam teismui
neužkerta teisės proceso šaliai, kurios naudai buvo priimtas sprendimas byloje, iš bylą
pralaimėjusios šalies reikalauti atlyginti viso proceso metu patirtas išlaidas (2010 m.
balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-219/2010, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010 m., 419 p.).
88. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog kai, vadovaujantis ABTĮ, pareiškėjas turėjo galimybę prašyti priteisti atstovavimo išlaidas, patirtas apygardos administraciniame teisme nagrinėjant atitinkamą skundą, tačiau byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas tokį
prašymą būtų teismui pateikęs ir jis būtų jį atmetęs arba kad buvo kitų priežasčių, dėl
kurių pasinaudoti minėta procesiniame įstatyme numatyta galimybe buvo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga, šios pareiškėjo išlaidos nevertintinos kaip žala CK 6.249
straipsnio 1 dalies prasme. Procesinių (atstovavimo) išlaidų priteisimo pirmiausia turi
būti siekiama tame procese, kuriame jos buvo patirtos (2011 m. birželio 6 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756-34/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 21, 2011 m., 311 p.).
89. Tais atvejais, kai apeliacinės instancijos teismas keičia pirmosios instancijos
teismo sprendimą ar priima naują sprendimą, atitinkamai pakeičiamas ir bylinėjimosi
išlaidų paskirstymas (2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1463235/2011).
90. Sprendimo dalies, kuria priteistos bylinėjimosi išlaidos, vykdymas gali būti išdėstytas. Remiantis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalimi ir CPK 284 straipsnio 1 dalimi, teismas turi
teisę dalyvaujančiųjų byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę
abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat
pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas
klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, nurodė, jog tokiu atveju svarbus
abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą, turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, šalių
lygiateisiškumo principas neturi būti pažeistas. Teismo sprendimo vykdymas gali būti
išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai
nepalankios aplinkybės jam įvykdyti. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas
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neišdėstė bylinėjimosi išlaidų pabrėžęs išdėstymo instituto išimtinį pobūdį bei priteistą iš atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bylinėjimosi išlaidų
nedidelę sumą (vienu atveju priteista – 600 Lt, kitu – 1 000 Lt) (2009 m. balandžio 26 d.
administracinė byla Nr. A444-1440/2009, 2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS556 –385/2010).
III.4. Teismo nuobaudos
(ABTĮ 59 str., 71 str. 7 d., 84 str.)

91. Administracinių bylų teisena yra siekiama greitai ir teisingai išspręsti ginčus dėl
teisės viešojo administravimo srityje. Tačiau proceso dalyvių elgesys ne visada dera su
šiais tikslais, jie gali atsisakyti vykdyti jiems nustatytas procesines pareigas ar pažeisti
administracinių bylų nagrinėjimo tvarką. Tai gali sutrukdyti teismui operatyviai ir visapusiškai išspręsti ginčą. Todėl ABTĮ 84 straipsnyje, taip pat kitose normose yra įtvirtinta
bylą nagrinėjančio teismo teisė skirti baudas, t. y. procesines teisines sankcijas, asmenims pažeidžiantiems atitinkamas proceso teisės normas.
92. Administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas,
jeigu nustatytu laiku be pateisinamų priežasčių pareigūnai ir asmenys neįvykdo teisėjo
ar teismo reikalavimų pateikti atsiliepimą į skundą (prašymą), dokumentus ar kitą medžiagą, taip pat už kitų teisėjo (teismo) reikalavimų, susijusių su bylos nagrinėjimu, nevykdymą (ABTĮ 84 str. 1 d. 1 p.). Aiškindamas nurodytą teisinį reglamentavimą, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog teisėjas (teismas) turi teisę skirti privačiam
asmeniui ar pareigūnui baudą tik nustatęs šių sąlygų (juridinių faktų) visumą, t. y. kad: 1)
pareigūnas (asmuo) per teismo nustatytą terminą neįvykdė konkretaus teisėjo (teismo)
reikalavimo, susijusio su bylos nagrinėjimu; 2) teisėjo (teismo) reikalavimas neįvykdytas be objektyvių, pateisinamų priežasčių (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-28/2012). Taigi, jeigu teisėjo (teismo) reikalavimas per nustatytą terminą yra neįvykdomas dėl priežasčių, kurios teismo pripažįstamos pateisinamomis, skirti
teismo nuobaudą nėra pagrindo. Išimtinai teismo prerogatyva yra kiekvienu konkrečiu
atveju įvertinti, ar priežastys, dėl kurių teismo reikalavimas neįvykdomas, yra objektyvios, t. y. pateisinančios teismo reikalavimo nevykdymą.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS146-28/2012 pirmosios instancijos teismas
tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktoriui paskyrė 1 000 litų baudą už teismo reikalavimų pateikti duomenis apie pareiškėjo kalinimo sąlygas nevykdymą be pateisinamų priežasčių. Tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktorius iki nustatyto termino iš
dalies įvykdė pirmosios instancijos teismo įpareigojimą, t. y. nurodė kameras, kuriose
pareiškėjas buvo laikomas laikotarpiu nuo 2007 m. vasario 27 d. iki 2009 m. gegužės
13 d., ir nurodė išvardintų kamerų plotą, o dėl kamerose laikomų asmenų skaičiaus bylai
aktualiu laikotarpiu tardymo izoliatoriaus – kalėjimo direktorius rašte pirmosios instancijos teismui motyvuotai paaiškino, kad tokios informacijos pateikti negali, nes jos
parengimas yra susijęs su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis, kadangi
prašoma informacijos už ilgą laikotarpį ir reikėtų peržiūrėti šimtus nuteistųjų paskirstymo žiniaraščių, nes nuteistųjų kaita yra labai didelė (per parą atvyksta ir išvyksta apie
150 asmenų). Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog tardymo izoliatoriaus
– kalėjimo direktoriaus nurodytą priežastį, kodėl jis negali įvykdyti teismo reikalavimo, vertinti kaip nepateisinamą šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo, kadangi teismas
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prašė per trumpesnį nei vieno mėnesio laikotarpį pateikti duomenis apie nuteistojo
laikymą atitinkamose tardymo izoliatoriaus – kalėjimo patalpose už ilgą laikotarpį (2
metus). Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad šiuo atveju nėra nustatyta ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytų sąlygų (juridinių faktų) visumos, kurias turi nustatyti
teismas, naudodamasis įstatymo suteikta teise skirti baudas už įpareigojimų, susijusių su
bylos nagrinėjimu, nevykdymą, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinta
kaip neteisėta ir nepagrįsta. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, jog tardymo izoliatoriaus
– kalėjimo direktoriaus motyvuotas raštas apie informacijos nepateikimo iki nustatyto termino pateisinamas priežastis, pirmosios instancijos teismui pagal nagrinėjamos
bylos faktines aplinkybes galėjo būti pagrindas nustatyti naują terminą pateikti bylos
nagrinėjimui reikalingą medžiagą (2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-28/2012). Kitaip tariant, teismas, vertindamas priežastis, dėl kurių teismo reikalavimas yra neįvykdomas, atsižvelgia į suformuluoto reikalavimo dalyką bei objektyvias ir proporcingas jo įgyvendinimo galimybes nustatyto termino atžvilgiu.
93. Išimtinai nuo asmens, kuriam yra adresuotas teismo (teisėjo) reikalavimas, valios
priklausiusios aplinkybės, lėmusios teismo (teisėjo) reikalavimo neįvykdymą, paprastai
nepripažįstamos pateisinančiomis ir gali suponuoti teismo nuobaudos paskyrimą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS822–238/2010 Panevėžio apygardos administracinis teismas nutartimi paskyrė pareiškėjui baudą už tai, kad nebuvo įvykdytas teismo
reikalavimas pateikti prašomus dokumentus. Pareiškėjas neneigė, kad teismo buvo įpareigotas pateikti dokumentus, tačiau tiek teismo posėdžio metu, tiek atskirajame skunde nurodė, kad apie šį įpareigojimą pamiršo. Be to, atskirajame skunde nurodė, kad jis
buvo pavedęs bendrovės darbuotojams surasti prašomus dokumentus, tačiau pastarieji
jo pavedimo taip pat neįvykdė. Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, pareiškėjo ir jo vadovaujamos bendrovės darbuotojų nerūpestingumas nėra objektyvi kliūtis,
sutrukdžiusi įvykdyti teismo pavedimą, todėl pirmosios instancijos teismas baudą už
teismo pavedimo nevykdymą skyrė pagrįstai (2010 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–238/2010).
94. Atsižvelgiant į ABTĮ 84 straipsnio nuostatas, kiekvienu atveju skirdamas baudą
dėl tam tikrų teismo įpareigojimų nevykdymo, teismas privalo nustatyti konkrečius kaltus asmenis (pareigūnus), kurie buvo atsakingi už atitinkamų įpareigojimų nevykdymą.
Tokius asmenis teismas gali nustatyti tik tinkamai ir visapusiškai įvertinęs bylos aplinkybes. Administracinėje byloje Nr. AS8–341/2005 Vyriausiasis administracinis teismas
konstatavo, kad Kauno apygardos administracinis teismas nepagrįstai nusprendė, jog už
teismo įpareigojimų, suformuluotų 2005 m. birželio 7 d. rašte „Dėl duomenų pateikimo“,
nevykdymą buvo atsakingas Alytaus rajono policijos komisariato viršininko pavaduotojas D. V. Įvertinusi bylos aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, jog D. V., kuriam buvo
paskirta bauda už teismo įpareigojimų nevykdymą, neturėjo jokių objektyvių galimybių
užtikrinti, organizuoti ar kontroliuoti teismo įpareigojimų vykdymą bei pats faktiškai
juos įvykdyti, kadangi teismo raštas jam nebuvo perduotas. Todėl šiuo atveju spręstinas klausimas dėl kitų Alytaus miesto bei rajono policijos komisariato darbuotojų ar
šios institucijos vadovo atsakomybės už teismo įpareigojimų nevykdymą. Dėl šios priežasties baudos už teismo įpareigojimų nevykdymą skyrimo klausimas buvo perduotas
teismui nagrinėti iš naujo (2005 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS8–341/2005).
95. Pažymėtina, jog teismo procesiniai dokumentai turi būti aiškūs ir konkretūs, jie
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negali būti grindžiami abejonėmis. Šis reikalavimas taip pat taikomas ir tiems teismo procesiniams dokumentams, kuriais yra skiriamos teismo nuobaudos. Dėl pastarojo reikalavimo nesilaikymo Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos
teismo nutartį, kuria trečiojo suinteresuoto asmens vadovui buvo paskirta bauda už tai,
jog nebuvo įvykdytas teismo reikalavimas pateikti atsiliepimą. Teisėjų kolegija pažymėjo,
jog skirdamas trečiojo suinteresuoto asmens vadovui baudą pirmosios instancijos teismas
neišsiaiškino, kas yra įmonės vadovas, nenustatė jo asmens duomenų, kurie leistų identifikuoti baudžiamą asmenį, taip pat teismas nesiaiškino, ar iš viso teismo reikalavimas
įmonėje buvo gautas, nesiaiškino, ar nebuvo objektyvių priežasčių pateisinančių teismo
nurodymo nevykdymą (2009 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525–
239/2009). Kitaip tariant, teismas, skirdamas asmeniui nuobaudą už teismo reikalavimo
neįvykdymą, turi būti aktyvus bei pagrįsti teismo nuobaudos skyrimą, t. y. motyvuoti,
kokie veiksniai lėmė, jog asmeniui yra skiriama teismo nuobauda. Administracinėje byloje
Nr. AS10–137/2007 Vyriausiasis administracinis teismas taip pat pabrėžė būtinumą motyvuoti baudos paskyrimą. Pastarojoje byloje pirmosios instancijos teismas V. U. skyrė ABTĮ
84 straipsnio 2 dalyje numatytą maksimalią 1 000 Lt baudą, tačiau to iš esmės nemotyvavo. Šiuo atveju paskirtos baudos teisėtumą bei pagrįstumą, atsižvelgiant į bylos aplinkybes,
patikrino Vyriausiasis administracinis teismas, kuris, įvertinęs tai, kad V. U. veiksmai buvo
motyvuoti netinkamu savo pareigų suvokimu, pagrįstu netinkamu teisės normų aiškinimu, o ne piktybiniu atsisakymu vykdyti teismo paskirtas pareigas, sprendė, kad paskirta
bauda nėra proporcinga, todėl pakeitė 1 000 Lt baudą 300 Lt dydžio bauda (2007 m. kovo
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-137/2007).
96. Tam, jog būtų galima taikyti ABTĮ 84 straipsnio 1 dalyje numatytas poveikio
priemones, teisėjo ar teismo reikalavimas taip pat turi būti realiai, įgyvendinamai bei
aiškiai išreikštas. Administracinėje byloje Nr. AS10–137/2007 baudos valstybės įmonės
Valstybės turto fondo direktoriaus pareigas laikinai ėjusiam A. M. skyrimą pirmosios
instancijos teismas motyvavo sąlygų teismo pavedimo įvykdymui neužtikrinimu. Vyriausiasis administracinis teismas įvertino, jog pirmosios instancijos teismas 2006 m.
gruodžio 18 d. nutartimi tiesiogiai valstybės įmonei Valstybės turto fondui jokių reikalavimų nenustatė, todėl sprendė, kad nagrinėjamu atveju A. M. negali būti skiriama
ir jokia poveikio priemonė už nepaskirto reikalavimo nevykdymą (2007 m. kovo 29 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-137/2007).
97. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 1 punktą asmuo gali
būti baudžiamas tik už teismo reikalavimų (teismo nustatytų įpareigojimų), o ne prašymų nevykdymą. Administracinėje byloje Nr. AS442–399/2008 Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog pirmosios instancijos teismo rašte buvo suformuluotas prašymas
Pabradės miesto seniūnei pasirašyti teismo šaukimo šaknelę ir grąžinti ją teismui. Tokia
rašto formuluotė iš esmės turi būti suprasta tik kaip teismo prašymas padėti išspręsti
problemą, susijusią su teismo šaukimo įteikimu. Pareiga Pabradės miesto seniūnei atlikti
tam tikrus veiksmus minėtame teismo rašte nebuvo nustatyta. Taigi, kadangi šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nebuvo nurodęs reikalavimo (privalomo nurodymo)
Pabradės miesto seniūnei atlikti tam tikrus veiksmus, teisėjų kolegija vertino, jog bausti
seniūnę už teismo reikalavimų nevykdymą nebuvo pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria Pabradės miesto seniūnei buvo skirta 500 litų bauda, buvo
panaikinta (2008 m. liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-399/2008).
98. Teismo (teisėjo) formuluojami reikalavimai (privalomi nurodymai) asmenims
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turi būti įstatymiškai pagrįsti, t. y. negalima reikalauti iš asmens to, ko jis pagal įstatymą
neturi pareigos daryti. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS525–239/2009, kurioje
pirmosios instancijos teismas baudą paskyrė trečiojo suinteresuoto asmens vadovui už
tai, kad nebuvo įvykdytas teismo reikalavimas pateikti atsiliepimą, Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog ABTĮ nuostatos nenumato pareigos trečiajam suinteresuotajam asmeniui pateikti atsiliepimą į skundą, trečiasis suinteresuotasis asmuo turi
tik teisę teikti atsiliepimą į skundą. Pareiga pateikti atsiliepimą įstatyme numatyta tik
atsakovui (2009 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525–239/2009).
Kitaip tariant, teismas (teisėjas), nustatydamas tam tikrą reikalavimą asmenims, yra ribojamas įstatymu.
99. Administracinėje byloje Nr. AS438–270/2009, kurioje pirmosios instancijos teismas paskyrė advokatui 400 Lt baudą už neatvykimą į teismo posėdį be pateisinamų
priežasčių, Vyriausiasis administracinis teismas akcentavo tai, jog vadovaujantis ABTĮ
80 straipsnio 1 dalies nuostatomis, proceso šalies atstovo nedalyvavimas teismo posėdyje nėra besąlyginis pagrindas atidėti bylos nagrinėjimą ar esminė kliūtis, trukdanti bylos
nagrinėjimui. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog byloje nėra jokių įrodymų, kad nedalyvaudamas teismo posėdžiuose pareiškėjo atstovas nevykdė konkrečių teisėjo (teismo) reikalavimų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Byloje buvo nustatyta, jog apie bylos nagrinėjimo
vietą ir laiką pareiškėjo atstovui advokatui buvo pranešama teismo šaukimais, tačiau jokių kitų procesinio pobūdžio dokumentų, kuriais pareiškėjo atstovas būtų informuotas
apie konkretų teismo įpareigojimą dalyvauti teismo posėdžiuose, byloje nebuvo. Teisėjų
kolegija konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo advokato veiksmus (neveikimą) kvalifikuoti pagal ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas (2009 m. gegužės 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438–270/2009).
Aptariamu aspektu būtina pabrėžti, kad nuo 2012 m. liepos 1 d. ABTĮ 84 straipsnio
1 dalies 6 punkte yra įtvirtinta administracinio teismo teisė skirti baudas už piktnaudžiavimą procesu. Piktnaudžiavimu administraciniu procesu administracinis teismas
gali pripažinti objektyviai nesąžiningą veikimą ar neveikimą, nukreiptą prieš ekonomišką, operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą. Pagal minėto straipsnio 2
dalį ši nuobauda, be kita ko, gali būti skirta fizinių ir juridinių asmenų atstovams.
100. Pastebėtina, kad bylose dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos atsakovas dar iki 2012 m. liepos 1 d. dažnai prašydavo skirti baudą pareiškėjui dėl piktnaudžiavimo teisėmis. Tačiau nagrinėjant tokio pobūdžio prašymus bylą nagrinėjanti teisėjų
kolegija dažniausiai nenustatydavo pagrindo tenkinti tokį prašymą, kadangi ABTĮ tokia
teismo teisė – skirti nuobaudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – nebuvo numatyta (2011 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62–2858/2011). Teisinis reguliavimas šiuo aspektu, kaip minėta, pasikeitė nuo 2012 m. liepos 1 d.
101. Administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas,
jeigu liudytojas, specialistas ar ekspertas be pateisinamų priežasčių neatvyksta pas bylą
posėdžiui rengiantį teisėją ar į teismo posėdį (ABTĮ 84 str. 1 d. 2 p.). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS146–89/2010 K. K. skirta 300 Lt baudą už vengimą atlikti liudytojo pareigą, t. y. už tai, kad šis neatvyko į 2009 m. lapkričio 30 d. teismo posėdį be
svarbių priežasčių, nors buvo apie jį tinkamai informuotas (2010 m. sausio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146–89/2010).
102. Administracinę bylą nagrinėjantis teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas, jeigu dalyvaujantys byloje asmenys po įspėjimo vėl kalba be eilės, užgaulioja kitus bylo730
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je dalyvaujančius asmenis ar teismą (ABTĮ 84 str. 1 d. 3 p.). Administracinėje byloje Nr.
AS822–352/2011 teismas, remdamasis minėta teisės norma, skyrė pareiškėjui 500 litų baudą. Pareiškėjas teigė, kad yra nubaustas nepagrįstai ir kad teismas nutartyje iškraipė jo pasisakymus. Tačiau šiuos jo argumentus Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
atmetė: skundžiamoje nutartyje atsispindėjo teismo posėdžio protokolo užfiksuoti pareiškėjo pasisakymai, kuriuos apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, sutikdama su skundžiamoje nutartyje padarytomis išvadomis, vertino kaip užgaulius teismo bei teisėjų atžvilgiu.
Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, jog pareiškėjo tyčia įžeisti teismą šiuo atveju nėra reikšminga (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–352/2011).
103. Pagal ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 4 punktą administracinę bylą nagrinėjantis
teisėjas ar teismas turi teisę skirti baudas, jeigu posėdžių salėje esantys asmenys pažeidžia tvarką, neklauso posėdžio pirmininko reikalavimų laikytis tvarkos.
104. Vadovaujantis ABTĮ 84 straipsnio 2 dalimi, administracinę bylą nagrinėjantis
teismas turi teisę skirti baudą fiziniams ir juridiniams asmenims, jų atstovams iki 1 000
litų, o pareigūnams ar institucijų ir įstaigų atstovams – iki 2 000 litų už kiekvieną pažeidimo atvejį, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytą atvejį, t. y. nušalinimo
teise piktnaudžiaujančiam asmeniui teismas turi teisę skirti iki 5 000 litų baudą. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties skirti baudą gali būti duodamas atskirasis skundas.
Be to, vadovaujantis ABTĮ 471 straipsnio 7 dalimi, nukentėjusio nuo piktnaudžiavimo
nušalinimo teise asmens motyvuotu prašymu visa ar dalis baudos, skirtos nušalinimo
teise piktnaudžiaujančiam asmeniui, gali būti skiriama nukentėjusio nuo piktnaudžiavimo nušalinimo teise asmens naudai.
105. Pastebėtina, kad nuostata, jog bauda pagal ABTĮ 84 straipsnį gali būti skiriama
juridiniam asmeniui, įsigaliojo 2012 m. liepos 1 d. Todėl Vyriausiasis administracinis
teismas, aiškindamas iki 2012 m. liepos 1 d. galiojusio ABTĮ 84 straipsnio 1 dalies 1
punktą ir ABTĮ 84 straipsnio 2 dalį, konstatavo, kad įstatymas suteikia teisę teismui
skirti baudą būtent institucijų ar įstaigų atstovams, o ne pačiam juridiniam asmeniui
(2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-529/2010). Administracinėje byloje Nr. AS525-529/2010 teismas baudą skyrė ne įmonės atstovui, o pačiai įmonei.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad tokios teisės ABTĮ teismui nesuteikė, todėl nutarties dalis,
kuria paskirta bauda UAB „Arsenalas“, buvo panaikinta kaip neteisėta, nes pirmosios
instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525–529/2010).
106. Atkreiptinas dėmesys, jog įstatyme nėra numatyta minimali bauda, taigi nuobaudos dydžio parinkimas priklauso nuobaudą skiriančio teismo (teisėjo) diskrecijai,
įvertinus visas bylos aplinkybes bei atsižvelgus į teisingumo, protingumo ir proporcingumo kriterijus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS4-135/2007, kurioje Kauno
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė manė, kad paskirta 200 litų
bauda yra per didelė, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog panaikinti ar
sumažinti baudą nėra pagrindo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad atsakovas apie įvyksiantį
teismo posėdį bei būtinybę dalyvauti jame buvo informuotas iš anksto, beveik prieš du
mėnesius iki posėdžio datos, be to, jokio prašymo pakeisti posėdžio datą ar atidėti bylos nagrinėjimą iš atsakovo nebuvo gauta. Teisėjų kolegija padarė išvadą, jog Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos vadovė, būdama pakankamai rūpestinga, žinodama, jog tarnyboje trūksta darbuotojų, galinčių jai atstovauti teismuose, turėjo galimybę į situaciją reaguoti tokiu būdu, kad būtų įvykdytas teismo įpareigojimas užtikrinti
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atsakovo atstovo dalyvavimą teismo posėdyje ir bylos nagrinėjimas nebūtų vilkinamas.
Be to, tarnybos vadovei skirta bauda yra gerokai mažesnė už ABTĮ 84 straipsnio 2 dalyje numatytą maksimalią baudą, kurią galimą skirti už teismo įpareigojimų nevykdymą
(2007 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS4-135/2007). Kitoje byloje
apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria asmeniui paskirta teismo nuobauda, teisėtumą, įvertinęs bylos aplinkybes, sumažino
paskirtos baudos dydį. Administracinėje byloje Nr. AS822–238/2010, Vyriausiojo administracinio teismo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas gailisi dėl teismo nurodymo nevykdymo, bei į aplinkybę, kuri paaiškėjo vėliau, kad dokumentų pareiškėjas negalėjo pateikti, pirmosios instancijos teismo paskirta 500 litų bauda buvo sumažinta iki
200 litų (2010 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–238/2010).
107. ABTĮ yra numatyta teismo teisė skirti baudas ir kitais, ne tik ABTĮ 84 straipsnyje įtvirtintais pagrindais. Pavyzdžiui, už įpareigojimo pranešti teismui apie savo adreso
pasikeitimą bylos proceso metu nevykdymą, jeigu dėl nepranešimo buvo atidėtas bylos
nagrinėjimas, teismas turi teisę proceso dalyviams ir atstovams skirti baudą iki 200 litų.
(ABTĮ 77 str. 2 d.). ABTĮ 59 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog už neatvykimą į teismą ar
atsisakymą teisme duoti parodymus, paaiškinimus ar išvadą šaukiamam asmeniui gali
būti skiriama bauda iki 1 000 litų ar skiriamas iki vieno mėnesio areštas. Šioje teisės
normoje taip pat nustatyta, kad jeigu šaukiamas asmuo be svarbios priežasties neatvyko
į teismą, jis teisėjo arba teismo nutartimi gali būti atvesdinamas. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog pastarojoje teisės normoje nurodytomis svarbiomis
priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės,
sutrukdžiusios jam atvykti į teismo posėdį, į kurį jis buvo šaukiamas (2008 m. rugpjūčio
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–397/2008).
108. Kitas ABTĮ numatytas atvejis, kuomet administracinis teismas gali skirti baudą, yra teismo reikalavimo užtikrinimo priemonėmis nustatytų draudimų nesilaikymas.
Administracinis teismas, vadovaudamasis ABTĮ 71 straipsniu, gali paskirti šias reikalavimo užtikrinimo priemones: uždraudimą atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymą ir ginčijamo akto galiojimo laikiną
sustabdymą (ABTĮ 71 str. 3 d.). ABTĮ 71 straipsnio 7 dalyje (anksčiau – ABTĮ 71 str. 6
d.) yra numatyta, jog jeigu pažeidžiami draudimai, nurodyti šio straipsnio 3 dalyje, kaltiems asmenims teismo nutartimi skiriama iki 1 000 litų bauda.
109. Nagrinėti prašymus bei skirti kaltiems asmenis baudas už teismo pritaikytomis reikalavimo užtikrinimo priemonėmis nustatytų draudimų nesilaikymą yra būtent
administracinių teismų kompetencija. Klausimą dėl nuobaudos skyrimo turi spręsti tas
teismas, kuris pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS17–318/2007 pareiškėjas V. J. K. Panevėžio
apygardos administraciniam teismui, be kita ko, pateikė prašymą dėl ABTĮ 71 straipsnio
6 dalyje numatytų sankcijų taikymo atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai už pirmosios instancijos teismo nutartimi paskirtos reikalavimo užtikrinimo priemonės – uždraudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus – nevykdymą. Pirmosios
instancijos teismas atsisakė priimti šį pareiškėjo prašymą, konstatavęs, jog pirmosios
instancijos teismo nutarties vykdymo ir sankcijų už šios nutarties nevykdymą klausimai
turi būti sprendžiami civilinio proceso nustatyta tvarka. Tačiau Vyriausiasis administracinis teismas nesutiko su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija ir nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad klausimas dėl ABTĮ 71 straipsnio
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6 dalyje numatytų sankcijų taikymo atsakovui už pirmosios instancijos teismo nutartimi paskirtos reikalavimo užtikrinimo priemonės nevykdymą turi būti sprendžiamas
civilinio proceso nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis buvo panaikinta, perduodant šiam teismui pareiškėjo prašymą dėl sankcijų taikymo nagrinėti iš
naujo (2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17–318/2007).
110. Pastebėtina, jog teismas, sprendžiantis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių
nevykdymo ir sankcijų už tai taikymo, kaip ir skiriant kitas nuobaudas, turi nustatyti kaltus asmenis, kurie pažeidė reikalavimo užtikrinimo priemonėmis nustatytus draudimus.
Administracinėje byloje Nr. AS11–279/2005 Vyriausiasis administracinis teismas
padarė priešingą išvadą nei pirmosios instancijos teismas ir konstatavo, jog rengiamas
teritorijos Šiauliuose, Architektų g. 1 c, detalusis planas gali turėti įtakos pareiškėjo L. K.
nuosavybės teisių atkūrimui, todėl teismo nutartimi nustatytas draudimas rengti kitiems
asmenims teritorijų planavimo dokumentus bei atlikti kitus administracinius veiksmus,
kurie galėtų turėti įtakos L. K. nuosavybės teisių atkūrimui, buvo pažeistas. Vyriausiasis
administracinis teismas šioje byloje taip pat konstatavo, jog kaltus asmenis, pažeidusius
reikalavimo užtikrinimo priemonėmis nustatytus draudimus, turi nustatyti pirmosios
instancijos teismas, o pirmosios instancijos teismas šiuo atveju šios aplinkybės nesiaiškino. Pirmosios instancijos teismo nutartis buvo panaikinta ir teismo nuobaudos skyrimo klausimas buvo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2005 m.
rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11–279/2005).
Kitoje administracinėje byloje Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog
pirmosios instancijos teismas tinkamai identifikavo kaltą asmenį. Administracinėje byloje Nr. AS11–143/2004 pirmosios instancijos teismas uždraudė Panevėžio rajono medžioklės plotų vienetams nustatyti ir riboms keisti komisijai teikti Panevėžio apskrities
viršininkui tvirtinti medžioklės plotų vienetų ar ribų pakeitimo projekto dalį dėl medžiotojų būrelio „Vilnius” ir medžiotojų būrelio „Tauras” iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. I-82–04/2003, t. y. uždraudė atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus.
Tačiau Panevėžio rajono medžioklės plotų vienetams nustatyti ir riboms keisti komisija
pažeidė minėtą teismo nustatytą draudimą ir pateikė Panevėžio apskrities viršininkui
tvirtinti medžiotojų būrelio „Tauras” ir medžiotojų būrelio „Vilnius” medžioklės plotų vienetų projektus, įvardindama tai technine dokumentacija. Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad aptariamoje byloje pirmosios instancijos teismas A. P.
50 Lt baudą už nustatyto draudimo nesilaikymą paskyrė pagrįstai. Byloje buvo konstatuota, jog šiuo atveju teikimą Panevėžio apskrities viršininkui dėl medžioklės plotų
vienetų ribų tvirtinimo pasirašė Panevėžio rajono medžioklės plotų vienetams nustatyti ir riboms keisti komisijos pirmininkas A. P., todėl, įvertinus byloje esančią medžiagą, jis laikytinas teismo nustatytą draudimą pažeidusiu – kaltu asmeniu, kuriam pagal
ABTĮ 71 straipsnio 6 dalį skirtina bauda (2004 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS11–143/2004).
III.5. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas
(ABTĮ 71 str.)

111. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso
stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasun733
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kėtų arba pasidarytų negalimas. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis
kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes
ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu
suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti,
naudotis ja ne pagal paskirtį (2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS525-272/2012).
112. Iš nusistovėjusios Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad
teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų
negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo
priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.)
(pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011). Realus bei veiksmingas iki skundžiamo administracinio akto priėmimo buvusios padėties
atkūrimas, pažeistų pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų atkūrimas ir apgynimas bei realus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas tuo atveju, jei
bylos nagrinėjimo metu galiojantis aktas, kurio teisėtumas ir pagrįstumas ginčijamas,
sukeltų (ar tikėtina, kad sukeltų) tokias neigiamas pasekmes, kurių pašalinimas, teismui
priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., 2008
m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-558/2008, 2010 m. spalio 11 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010).
113. Sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra
nagrinėjama. Todėl prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti grindžiamas su būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo aplinkybėmis, o ne su
ginčo sprendimu iš esmės (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS492-233/2012). Reikalavimų užtikrinimo priemone yra tik laikinai fiksuojama esama
padėtis atitinkamuose materialiniuose teisiniuose santykiuose, tačiau tai neturi įtakos
pačiai teisminio proceso eigai (2012 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS442-41/2012).
114. Pažymėtina, kad prašymas dėl reikalavimo priemonių užtikrinimo paprastai
nėra tenkintinas tuo atveju, jeigu aplinkybės, dėl kurių suinteresuotas asmuo prašo laikinosios apsaugos, jau yra įvykusios. Toks prašymas prieštarauja reikalavimo užtikrinimo priemonių instituto paskirčiai, kadangi pagal savo esmę reikalavimo užtikrinimo
priemonės yra taikomos tik esant grėsmei, jog atitinkamos aplinkybės kils ateityje (2009
m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-381/2009). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS492-757/2011 teisėjų kolegija nustačiusi, kad Maisto tvarkymo
subjekto patvirtinimo pažymėjimas pareiškėjui buvo išduotas sezoninei veiklai, o sezonas Palangos mieste yra nuo gegužės 12 dienos iki spalio 15 dienos, nusprendė, kad
bylos nagrinėjimo metu, kai sezonas yra pasibaigęs, pareiškėjo prašomų reikalavimo
užtikrinimo priemonių – sustabdyti ginčijamo sprendimo, kuriuo iš esmės panaikinta
galimybė vykdyti sezoninę prekybą, galiojimą – taikymas tapo nebetikslingas (2011 m.
spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-757/2011).
115. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi
būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų
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pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010).
115.1. Proporcingumo principas. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad proporcingumo principo taikymas, sprendžiant dėl reikalavimo
užtikrinimo priemonių, reiškia poreikį pasverti neigiamas pasekmes, kurios atsirastų
pareiškėjui, jei reikalavimo užtikrinimo priemonė nebūtų pritaikyta, o pareiškėjo skundas išnagrinėjus bylą būtų patenkintas, ir pasekmes, kurios atsirastų atsakovui, kitiems
subjektams ar visuomenei, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų pritaikytos, tačiau skundas būtų atmestas (2008 m. vasario 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS444-244/2008). Tam, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtų negalimas
dėl proporcingumo principo ar interesų pusiausvyros pažeidimo, nepakanka vien tik
nustatyti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonė sukelia neigiamus padarinius atitinkamam asmeniui, bet turi būti įvertinamas ir tokių padarinių mastas ir pobūdis, jų reikšmingumas ir sunkumas, palyginti su tais neigiamais padariniais, kurie galėtų atsirasti,
jei reikalavimo užtikrinimo priemonės nebūtų taikomos (2008 m. kovo 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS62-217/2008). Taigi sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, vertinama, kokie padariniai gali kilti, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės bus taikomos arba netaikomos, kurie iš šių padarinių labiau tikėtini
ir sunkesni, sudėtingiau pašalinami (2011 m. rugpjūčio 19 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS146-674/2011). Pažymėtina, kad administracinėje byloje Nr. AS146-125/2009
teisėjų kolegija, remdamasi proporcingumo principu, be kita ko, konstatavo, kad taikant
reikalavimo užtikrinimo priemones, negalima pareiškėjo teisių riboti daugiau negu tai
yra būtina (2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-125/2009).
Teisingumo principas reikalauja, kad sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių būtų atsižvelgta ir į atsakovo interesus (2007 m. lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-646/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 13, p. 265−275).
115.2. Viešasis interesas. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikomos administraciniuose ginčuose, kuriose paprastai dalyvauja viešojo administravimo institucija,
įgyvendinanti valstybės valdžią, tad negali būti nepaisoma ir viešųjų interesų (2007 m.
lapkričio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS2-646/2007, Administracinių teismų praktika Nr. 13, p. 265−275). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS556-315/2008
teisėjų kolegija pažymėjo, kad pavojingų atliekų tvarkymas yra specifinė, su padidintos
rizikos šaltiniu besisiejanti veikla, kurios vykdymui taikomi aukštesni kriterijai. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėtu atveju reikalavimo užtikrinimo
priemonės pritaikymas – ginčijamo atsakovo sprendimo sustabdymas, iš esmės sukurtų tokią faktinę situaciją, jog bendrovė galėtų vykdyti padidinto pavojaus šaltinio veiklą, kurios vykdymui reikalinga licencija, neišpildžiusi specialiųjų reikalavimų. Todėl
pabrėžta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas labiau nei jų taikymas
nagrinėjamu atveju užtikrintų viešąjį interesą, t. y. būtų mažesnė tikimybė, kad įvykus
draudiminiam įvykiui, kuriai bendrovė neturi įstatymų numatytos formos laidavimo
draudimo sutarties ar banko garantijos, nebeliktų subjekto, privalančio atlyginti nuostolius bei pašalinti aplinkai ir visuomenei pragaištingas pasekmes, kurias kelia pavojingos
atliekos ir jų tvarkymas. Įvertinusi viešojo intereso apsaugos būtinumą, teisėjų kolegija
nusprendė reikalavimo užtikrinimo priemonės – laikino sprendimo, kuriuo panaikintas
bendrovei išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, sustabdymo,
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netaikyti (2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012).
116. ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje įvardintos galimos reikalavimo užtikrinimo priemonių rūšys – uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, išieškojimo pagal
vykdomąjį dokumentą sustabdymas, ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas.
ABTĮ 71 straipsnio 3 dalis įtvirtina baigtinį reikalavimo užtikrinimo priemonių rūšių
sąrašą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS442-731/2009 teisėjų kolegija konstatavo, kad ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte yra numatyta tik uždraudimo atlikti
veiksmus priemonė, o tokios reikalavimų užtikrinimo priemonės kaip įpareigojimas atlikti veiksmus ABTĮ 71 straipsnio 3 dalis nenumato. Tai yra pagal įstatymą, užtikrinant
skundo reikalavimus, atsakovo veiksmams gali būti daromas tik toks poveikis, kuriuo
atsakovas yra priverčiamas elgtis pasyviai (neveikti tam tikru būdu), bet atsakovui negali būti nurodoma elgtis aktyviai (veikti tam tikru būdu) (2009 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-731/2009). Vis dėlto, nors ABTĮ expressis verbis
tokios reikalavimo užtikrinimo priemonės, kaip įpareigojimas atlikti veiksmus, nenumato, tačiau visais atvejais turi būti atsižvelgiama, kokių veiksmų yra prašoma reikalavimo užtikrinimo priemone, o ne tik vadovaujamasi pareiškėjo pateiktu prašomos
reikalavimo užtikrinimo priemonės lingvistiniu formulavimu (2012 m. balandžio 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012). Iš pirmo žvilgsnio tam tikrais atvejais gali atrodyti, jog asmuo prašo įpareigoti atlikti veiksmus, nors pagal turinį prašoma
pritaikyti priemonė gali būti kvalifikuojama kaip prašymas uždrausti atlikti tam tikrus
veiksmus. Pavyzdžiui, nors administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012 pareiškėjas prašė
„įpareigoti Vidaus reikalų ministeriją sustabdyti <...> paskelbto konkurso <...> vykdymą“, teismas tokį prašymą vertino kaip prašymą „uždrausti Vidaus reikalų ministerijai
laikinai vykdyti <...> paskelbtą konkursą <...>“.
Be to, Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad
Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato tokios reikalavimo užtikrinimo formos kaip įpareigojimas pateikti galimų nuostolių užtikrinimą, pritaikius vieną iš šio įstatymo 71 straipsnio 3 dalyje numatytų reikalavimo užtikrinimo priemonių. Nagrinėjant
tokio pobūdžio prašymą, nėra pagrindo remtis Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso normomis, reguliuojančiomis analogiškus procesinius teisinius santykius, nes
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnis, reguliuojantis reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygas bei tvarką, nenurodo, jog šiais
atvejais privaloma remtis ir minėto kodekso normomis (2010 m. vasario 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-157/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 19).
116.1. Taikant ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždraudimą atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, turi būti konkrečiai
nurodyta, kokius veiksmus, kurių atlikimas teismo sprendimo įvykdymą apsunkintų
arba padarytų negalimu, draudžiama atlikti ir neturi būti nustatoma daugiau suvaržymų, negu yra būtina šio straipsnio 1 dalyje numatytam tikslui pasiekti. Priešingu atveju
būtų pažeisti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tikslingumo, proporcingumo
principai (2012 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012).
116.2. Pastebėtina, kad ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatytos reikalavimo
užtikrinimo priemonės – išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą stabdymo, taikymui
teisinės reikšmės gali turėti Mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnis. Pagal
Mokesčių administravimo 110 straipsnio 1 dalį, skundo, kilus mokestiniam ginčui, pa736
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davimas, jeigu dėl atskiro mokesčio to mokesčio įstatymas nenustato kitaip, stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą, taip pat mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą minėtosioms sumoms padengti
(išskyrus atvejus, kai įskaitoma mokesčių mokėtojo prašymu), tačiau nėra kliūtis taikyti
mokestinės prievolės užtikrinimo priemones, nurodytas šio Įstatymo 95 straipsnyje, arba
pagrindas jas naikinti. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS146‑88/2010, įvertinusi
paminėtas nuostatas, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pareiškėjo ginčijamų mokesčių priverstinis išieškojimas yra sustabdytas pagal įstatymą, nes pareiškėjas yra padavęs
skundą (iškėlęs mokestinį ginčą). Todėl tais atvejais, kai atitinkamus viešojo administravimo subjekto veiksmus (šiuo atveju mokesčio administratoriaus veiksmus išieškoti
ginčijamą mokestį), kilus ginčui (šiuo atveju – mokestiniam ginčui), stabdo įstatymas,
tokių veiksmų uždraudimas teismo skiriamomis reikalavimo užtikrinimo priemonėmis
būtų nepagrįstas ir teisiškai beprasmis. Šiomis aplinkybėmis taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones buvo atsisakyta (2010 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-88/2010; taip pat žr. 2007 m. sausio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr.
AS6-70/2007).
116.3. Akto galiojimo laikinas sustabdymas (ABTĮ 71 str. 3 d. 3 p.) iš esmės yra konservacinio pobūdžio priemonė, skirta užtikrinti, kad tuo metu, kai nagrinėjama byla,
remiantis ginčijamu aktu, nebūtų priimami aktai ar atliekami veiksmai, kurie padarytų
negalimu ar apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą (2007 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007). Laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą paprastai galima tik tada, kai toks aktas dar nėra įvykdytas (2011 m. gruodžio 16
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-734/2011; 2009 m. balandžio 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS63-290/2009).
Pastebėtina, kad Vyriausiasis administracinis teismas, siekdamas subalansuoti pareiškėjo ir atsakovo interesus bei siekdamas išvengti neproporcingos žalos, yra priėmęs
sprendimą sustabdyti skundžiamo administracinio akto galiojimą iš dalies. Administracinėje byloje Nr. AS444-244/2008 pareiškėjas prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės
tarybos sprendimą, kuriuo buvo apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo
18 iki 8 val. pareiškėjo valdomos parduotuvės specializuotame skyriuje. Šiomis aplinkybėmis teisėjų kolegija nusprendė, kad siekiant subalansuoti pareiškėjo ir atsakovo interesus, kol nagrinėjama byla, siekiant išvengti neproporcingos žalos pareiškėjui, tačiau
tuo pačiu nepažeisti ir atsakovo bei visuomenės interesų, skundžiamas administracinis
aktas sustabdytas iš dalies. Atsižvelgdama į įprastinį parduotuvių darbo laiką nuo 8 iki
22 valandos, teisėjų kolegija manė, kad pareiškėjo ir atsakovo interesų pusiausvyrą užtikrintų tokia reikalavimo užtikrinimo priemonė, jei administracinio akto galiojimas
būtų sustabdytas ta apimtimi, kuria nustatomas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 18 iki 22 valandos, o likusioje apimtyje akto galiojimas nebūtų stabdomas. Tai
leistų pareiškėjai išvengti neproporcingų nuostolių atsiradimo, o tuo pačiu nepaneigtų
ir atsakovo interesų (2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS444244/2008).
117. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 3 dalimi spręstinas tik priėmus skundą, todėl skundą laikant nepaduotu ar atsisakius priimti
dalį skundo reikalavimo, pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimą nėra (2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-428/2010). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimui, kai yra paduotas atskirasis skundas dėl pirmosios
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instancijos teismo nutarties, gali būti aktualu ir tai, kad ginčas, dėl kurio pateiktas prašymas taikyti laikinąją apsaugą, yra jau išnagrinėtas iš esmės pirmosios instancijos teisme. Administracinėje byloje Nr. AS525-340/2011 teisėjų kolegija nustatė, jog pirmosios
instancijos teismas bylą, dėl kurios ginčo objekto pareiškėjos prašė taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemones, išnagrinėjo iš esmės ir pareiškėjos skundą atmetė. Nors toks
teismo sprendimas dar nebuvo įsiteisėjęs, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėtu
atveju nebuvo pagrindo tenkinti pareiškėjos atskirąjį skundą ir panaikinti pirmosios
instancijos teismo nutartį, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas ir atsisakyta pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (2011 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-340/2011).
118. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo prašymas nėra sprendžiamas byloje, kurioje priimtas galutinis sprendimas, jeigu nėra priimtas sprendimas procesą atnaujinti. Administracinėje byloje Nr. P63-122/2011 pareiškėjai prašė taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemones, pateikę prašymą atnaujinti procesą. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tol, kol šis sprendimas nėra įsiteisėjęs ir įgavęs jam būdingo stabilumo,
t. y. kol nėra aišku, kaip teismas išspręs administracinį ginčą. Kai administracinio teismo sprendimas įsiteisėja, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nebeatitiktų šių
priemonių paskirties, kadangi ginčas yra laikomas galutinai išspręstu. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas iš naujo įgautų prasmę ir atitiktų šių priemonių paskirtį
tik tais atvejais, jei procesas būtų atnaujintas ir bylos nagrinėjimas grįžtų į ankstesnę
bylos nagrinėjimo stadiją. Tokį aiškinimą patvirtina ir ABTĮ 159 straipsnio 2 dalis, kuri
suteikia teisę procesą atnaujinusiai teisėjų kolegijai sustabdyti skundžiamo sprendimo,
nutarimo ar nutarties vykdymą, kol bus išnagrinėta byla. Tačiau teismui nėra suteikta
teisė sustabdyti teismo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymą vien remiantis tuo,
kad paduotas prašymas atnaujinti procesą, kol procesas nėra atnaujintas (2011 m. balandžio mėn. 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-122/2011).
119. Pagal administracinių teismų praktiką, gali būti teikiami tik tokie prašymai
dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, kurie yra tiesiogiai susiję su teismo
priimtais nagrinėti reikalavimais (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS492-227/2012). Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra
pabrėžęs, jog negalima taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, tiesiogiai nesusijusių
su ginčo dalyku, nes tokio sprendimo vykdymo pasekmėms minėtos priemonės neturės
įtakos (pvz., 2008 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-140/2008).
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012 pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – įpareigoti atsakovą iki bylos išnagrinėjimo ir sprendimo
priėmimo dienos tęsti, t. y. nenutraukti, tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį. Teisėjų kolegija, nustačiusi, jog pareiškėjas skunde jokių reikalavimų, susijusių su
tarnybiniu butu, sudaryta nuomos sutartimi, nepateikė, nusprendė, jog nėra pagrindo
taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę (2012 m. balandžio 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012).
120. Prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones gali būti adresuojamas
tik atsakovui (pvz., 2008 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502159/2008; 2008 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-162/2008).
ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostata, netgi atsižvelgiant į bylos specifiką, negali būti aiškinama plačiai, t. y. kaip, priklausomai nuo faktinės situacijos, taikytina ir
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pareiškėjui, trečiajam suinteresuotam asmeniui ar kitam subjektui, kuris nėra nagrinėjamos bylos ginčo šalis ir kuriam nagrinėjamoje byloje joks materialinis teisinis reikalavimas nėra pareikštas (2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63729/2010; 2008 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-159/2008).
Pavyzdžiui, vadovaujantis minėtais argumentais, administraciniai teismai ginče dėl
mokestinės nepriemokos sumokėjimo termino išdėstymo yra atmetę atsakovo Telšių
apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo
priemonę – uždrausti pareiškėjui perleisti, įkeisti, dovanoti jos turimą nekilnojamąjį ir
kilnojamąjį turtą, jei tokio turi, ir / ar uždrausti išimti iš visų sąskaitų banke / bankuose
bendrą 1 645 978,21 Lt sumą bet kuria valiuta (2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-729/2010).
121. Teismas nėra saistomas pareiškėjo prašomų pritaikyti reikalavimo užtikrinimo
priemonių formuluotės. Vietoje prašomos, teismas gali savo iniciatyva pritaikyti kitą,
t. y. tokią, kuri būtų adekvati byloje susiklosčiusiai situacijai, reikalavimo užtikrinimo
priemonę (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–500/2011).
122. Proceso dalyvių prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi
būti konkretus – būtina nurodyti, kokius konkrečius veiksmus prašoma uždrausti atsakovams atlikti ir argumentuoti bei pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, kad
netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimas gali pasunkėti arba
pasidaryti negalimas (pvz., 2008 m. balandžio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS261-262/2008).
123. Pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra
būtinas, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tenka asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (pvz., 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje suformuluotos taisyklės, pagal kurias asmenys, prašantys taikyti reikalavimo
užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (2008 m. balandžio
24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008; 2011 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-295/2011). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas ne kartą yra konstatavęs, jog reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis (pvz., pareiškėjas turėtų dideliu mastu
keisti savo veiklos praktiką, santykius su partneriais, atsirastų dideli nuostoliai ar išieškoma suma aiškiai apsunkintų jo ekonominę ar socialinę padėtį ir pan.) ir pagrįsta jas
patvirtinančiais įrodymais (2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS858-440/2010, 2011 m. sausio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-13/2011).
Be to, įrodinėjimo pareigos, kuri tenka reikalavimo priemonių taikymu suinteresuotam
asmeniui, netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas ABTĮ 68 straipsnio 1 dalyje
numatytais teismo pasiruošimo administracinės bylos nagrinėjimui metu atliekamais
veiksmais. Administracinėje byloje Nr. AS525-148/2012 pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, be
kita ko, rėmėsi ABTĮ 68 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, jog teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs skundą (prašymą), prireikus įpareigoja pareiškėją
pateikti įrodymus ar pateikti papildomų paaiškinimų raštu dėl keliamų reikalavimų ir
nustato įvykdymo terminą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog ši teisės norma reglamentuoja pasiruošimą administracinių bylų nagrinėjimui teisme, o ne atskiro procesinio
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prašymo – prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo – pateikimą ir
nagrinėjimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, procesinėms teisės normoms aiškiai ir konkrečiai įtvirtinant būtent asmens, besikreipiančio dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės
pritaikymo, pareigą atitinkamai pagrįsti jo prašymą (ABTĮ 71 str. 1 d.), šios pareigos
neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas negali būti pateisinamas tuo, kad teismas
atitinkamai nepareikalavo (nors ir neturėjo tokios pareigos) iš šio asmens papildomų
įrodymų ar pateikti paaiškinimus, pagrindžiančius būtinybę sustabdyti ginčijamo akto
galiojimą. Teisėjų kolegija sprendė, kad priešingas teisės normų aiškinimas šios bylos
faktinių aplinkybių kontekste nebūtų suderinamas su reikalavimo užtikrinimo instituto
tikslais, prieštarautų ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai su prašymu dėl reikalavimo
užtikrinimo priemonių taikymo besikreipiančio asmens pareigai motyvuoti tokį prašymą, taip pat neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų (2012 m. kovo 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-148/2012).
124. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad lemiamos reikšmės, taikant
reikalavimo užtikrinimo priemones, paprastai neturi ir yra vertinamos kartu su kitais
bylos faktais šio pobūdžio aplinkybės:
124.1. Asmens, prašančio taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teiginiai dėl
reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo siekiant išvengti galimų teisinių ginčų, papildomo bylinėjimosi. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad
reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų (pvz., 2008 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-177/2008, 2008 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS442-314/2008).
124.2. Pareiškėjų argumentai dėl proceso šalių galimo pasikeitimo ar bylos nagrinėjimo užvilkinimo, nes aptariamų priemonių taikymą įstatymas sieja ne su bylos nagrinėjimu, o su teismo sprendimo vykdymu (ABTĮ 71 str. 1 d.) (2012 m. kovo 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS442-179/2012).
124.3. Galima tam tikra neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, rodančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas (2009 m. sausio 23
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-103/2009). Galima žala ir pareiškėjų galimi
materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamo administracinio akto priėmimo, iš esmės
gali būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka (2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-612/2010; 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS63-416/2011). Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio
pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, per se nėra pagrindas ABTĮ 71 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones,
tuo labiau, jei pareiškėjas neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui
priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012).
Finansinio pobūdžio argumentai ypač svarbūs bylose dėl ekonominių sankcijų taikymo ūkio subjektams. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pripažinęs, jog jeigu įmonei yra paskirta bauda, kurios privalomą mokėjimą prašoma sustabdyti taikant reikalavimo užtikrinimo priemones, ir reikalavimo užtikrinimo priemonės
nėra taikomos, gali būti, kad dėl paskirtos baudos išieškojimo įmonei atsiras sunkių
padarinių. Sumokėjus ar išieškojus baudą, ypač jei jos suma yra didelė, gali reikšmingai
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pablogėti įmonės finansinė padėtis, sutrikti atsiskaitymai su kreditoriais (taip pat valstybe, darbuotojais ir kt.), kas gali pakenkti ne tik įmonės reputacijai, jos galimybėms plėtoti verslą, bet ir viešajam interesui. Šių praradimų kompensavimas gali būti pakankamai
sudėtingas, nes įvertinti juos pinigais iš esmės gali būti neįmanoma. Kita vertus, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, bet vėliau paaiškėjus, kad bauda buvo paskirta
pagrįstai, baudos išieškojimas atitinkamais atvejais gali tapti apskritai neįmanomu, pvz.,
dėl įmonės bankroto ar kitų aplinkybių. Todėl, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonių, atsižvelgtina į įmonės finansinę padėtį, jos perspektyvų ir pokyčio tikimybę
bei mastą, pritaikius arba nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones. Vyriausiojo
administracinio teismo praktika patvirtina, jog teismas, analizuodamas asmenų, prašančių taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, finansinę padėtį, vertina jų apyvartinių
lėšų kiekį, pajamas, šių pajamų pokyčius, turimus įsiskolinimus, kreditorinius reikalavimus, vykdomą ūkinę veiklą, skirtų baudų dydžius, kitas teisiškai reikšmingas aplinkybes
(2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-527/2009, 2011 m.
balandžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-310/2011, 2011 m. birželio 13
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62-459/2011, 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS62-487/2011, 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-675/2011). Tačiau taip pat pabrėžtina, jog kiekvieną kartą, sprendžiant
dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimo, atsižvelgiama į konkrečią
bylos medžiagą bei faktinę situaciją (2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS492–229/2012).
Pastebėtina ir tai, kad banko garantija dėl pareiškėjui paskirtos baudos sumokėjimo
gali būti reikšminga svarstant, ar yra pagrindas taikyti užtikrinimo priemonę ir sustabdyti ginčijamo akto, kuriuo įpareigota sumokėti atitinkamą pinigų sumą, galiojimą
(2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-205/2012).
125. Spręsdamas reikalavimo užtikrinimo klausimą, teismas atsižvelgia į prašomų
užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą (2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-365/2012). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas yra
pažymėjęs, kad bylose, kuriose sprendžiamas klausimas dėl reikalavimo užtikrinimo
priemonės, susijusios su teisės akto, leidžiančio pradėti statybas, galiojimo sustabdymu, be kitų reikšmingų aplinkybių yra ypač svarbu įvertinti faktinę statybų padėtį.
Konstatavus, kad pastatas yra dar nepradėtas statyti arba jo baigtumas yra nedidelis,
proceso šalių interesų balanso kontekste paprastai suteikiamas prioritetas viešųjų interesų apsaugos principui (pvz., 2009 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS525-226/2009) ir, atvirkščiai, nustačius, kad kreipiantis į teismą ginčo pastatas jau yra
pastatytas arba beveik baigtas (baigtumas artimas 100 proc.) gali būti prieinama prie išvados, kad prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nebeturėtų esminės
reikšmės sprendimo įvykdymo sunkumo laipsniui ir nebebūtų efektyvus (pvz., 2008 m.
spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-565/2008, 2008 m. gruodžio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-627/2008).
126. Pažymėtina ir tai, jog Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad
skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso
nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje konkrečioje byloje paprastai būna specifinis, todėl, sprendžiant skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, iš esmės negalima tapatinti atskirų bylų faktinių
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situacijų (2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012).
127. ABTĮ 71 straipsnio 4 dalis įtvirtina, jog prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo
teisėjas arba teismas išnagrinėja ne vėliau kaip kitą dieną po jo gavimo, nepranešdamas
atsakovui ir kitiems proceso dalyviams. Ši teisės norma negali būti vertinama atsietai,
kadangi to paties straipsnio 4 dalyje (antrajame sakinyje) taip pat numatyta, jog jeigu
prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo paduodamas kartu su skundu (prašymu), jis išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą dieną po skundo (prašymo) priėmimo. Ši ABTĮ nuostata turi būti aiškinama sistemiškai su procesinėmis teisės normomis,
reglamentuojančiomis skundo priėmimo klausimą. Šiuo atveju ABTĮ 37 straipsnio 1
dalis numato, kad gavus teisme skundą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas jo priėmimo klausimą išsprendžia ne vėliau kaip per septynias dienas priimdamas
nutartį. Atsižvelgus į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad reikalavimas gali
būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, į ABTĮ 71
straipsnio 4 dalį, darytina išvada, jog ABTĮ numato atskirus procesinius terminus, per
kuriuos turi būti nuspręsta dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo: tais atvejais, kai skundas jau yra pateiktas teismui, prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo klausimą teisėjas arba teismas išnagrinėja ne vėliau kaip kitą dieną po tokio
prašymo gavimo, o tuo atveju, kai prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo paduodamas kartu su skundu (prašymu), jis išnagrinėjamas ne vėliau kaip kitą
dieną po skundo (prašymo) priėmimo ir turi būti atsižvelgiama į procesinės teisės normas, reglamentuojančias skundo priėmimo terminus (2012 m. balandžio 4 d. nutartis
administracinėje byloje AS858-310/2012).
128. Teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, tiek ir priimti
nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą
(2012 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-39/2012). Taigi proceso
dalyviai gali pakartotinai teikti motyvuotus prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymo, panaikinimo ar pakeitimo. Tačiau tokiais atvejais jie privalo nurodyti naujas aplinkybes bei pateikti įrodymus, dėl kokių priežasčių, atsižvelgiant į ABTĮ
71 straipsnio 1 dalyje numatytus kriterijus, atsirado būtinybė (iš naujo) pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ar vieną reikalavimo užtikrinimo priemonę pakeisti kita
arba nebeliko būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės (2008 m. vasario 13
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-133/2008).
129. ABTĮ 71 straipsnio 5 dalyje numatyta galimybė pakeisti vieną reikalavimo
užtikrinimo priemonę kita. Sprendžiant tiek dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių
taikymo, tiek dėl vienos priemonės pakeitimo kita, turi būti vertinama, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ar nepakeitus vienos reikalavimo
užtikrinimo priemonės kita, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki
jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92
str.). Būtinybė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę turi būti pagrįsta faktinėmis
aplinkybėmis ir turėti tikslą užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tuo tarpu
sprendžiant dėl to, ar tikslinga keisti taikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę kita, turi
būti atsižvelgiama į tai, ar faktinė situacija yra pasikeitusi taip, jog taikyta reikalavimo
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užtikrinimo priemonė nebegali užtikrinti sklandaus būsimo teismo sprendimo įvykdymo ir todėl ją būtina keisti kita, atitinkančia pasikeitusią faktinę situaciją reikalavimo
užtikrinimo priemone, arba, pasikeitus faktinėms aplinkybėms, galiojanti reikalavimo
užtikrinimo priemonė iš esmės pažeidžia proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą ar viešąjį interesą (2012 m. birželio 1 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146-362/2012).
130. ABTĮ 71 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu pažeidžiami draudimai, nurodyti šio straipsnio 3 dalyje, kaltiems asmenims teismo nutartimi skiriama iki 1 000 litų
bauda.
III.6. Įrodymai ir įrodinėjimas
ABTĮ gana glaustai reglamentuoja įrodinėjimo institutą administraciniame procese,
nors tai neabejotinai svarbus institutas, nuo kurio daugiausiai priklauso faktinių bylos
aplinkybių išsiaiškinimas, o tuo pačiu ir tai, ar bus teisingai išspręsta byla. Šiam institutui skirtas ABTĮ devintasis skirsnis, taip pat ir atskiri įstatymo straipsniai. Pagrindinės
įrodinėjimo proceso taisyklės yra įtvirtintos ABTĮ, tačiau gerai suvokti įrodinėjimo specifiką administraciniame procese galima tik sistemiškai išanalizavus tiek procesines, tiek
materialinės teisės normas bei susipažinus su įrodinėjimo taisykles išplėtojusia teismų
praktika. Būtent pastarajai tenka svarbus vaidmuo, nes ABTĮ nesant išsamaus teisinio
reguliavimo, jos pagalba efektyviai užpildomos esamos spragos.
III.6.1. Įrodinėjimo procesas
109. Administracinių bylų teisenos tvarka nagrinėjamos bylos yra susijusios su ypatingu poreikiu apsaugoti viešąjį interesą byloje, kurį nulemia tai, kad teisinio santykio,
iš kurio kyla ginčas, šalys nėra lygiateisiai subjektai. Privaloma tokio santykio šalis yra
valstybė (savivaldybės), kuri, veikdama per savo institucijas, įstaigas ar atskirus pareigūnus, imperatyviais savo sprendimais vienašališkai išsprendžia teisinę situaciją. Tik ginčui pasiekus administracinį teismą, šalys įgyja lygias procesines teises, t. y. administravimo subjektas praranda galimybę vienašaliu sprendimu nulemti ginčo baigtį – ginčo
sprendimas yra administracinio teismo funkcija.
Administraciniame procese, kaip ir bet kuriame kitame, įrodinėjimas nevyksta chaotiškai, o susideda iš kelių etapų: faktų nurodymas, įrodymų nurodymas, įrodymų pateikimas ir rinkimas, įrodymų tyrimas ir įrodymų vertinimas7.
III.6.1.1. Faktų nurodymas
(ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p., 81 str.)

131. Faktų nurodymas administraciniame procese priklauso byloje dalyvaujančių
asmenų diskrecijai. Pareiškėjas, kreipdamasis su skundu į teismą, išdėsto faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, ir tokiu būdu suformuluoja skundo pagrindą
(ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p.). Atsakovas, atsikirsdamas į skundą, atsiliepime gali nurodyti kitus
7

Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 147.
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faktus, kurių nebuvo nurodęs pareiškėjas (ABTĮ 72 str.). Administracinis teismas atskirais
atvejais šalių nurodytas faktines aplinkybes peržengia ir savo iniciatyva imasi tirti faktus,
kurių šalys nebuvo nurodžiusios. Tai pagrindžiama ABTĮ 81 straipsnyje įtvirtintu aktyviu
teismo vaidmeniu ir poreikiu apsaugoti viešąjį interesą byloje.8 Be to, aktyvaus administracinio teismo vaidmens poreikis sietinas ir su viešojo administravimo subjektų veiklai
taikomu įstatymo viršenybės principu, be kita ko, reiškiančiu, kad administraciniai aktai,
susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais
(Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas pripažino norminį administracinį aktą pagal jo priėmimo tvarką neteisėtu (jis nebuvo suderintas su Finansų ministerija), nurodydamas, jog įstatymo viršenybės principo
turi būti paisoma ne tik nustatant norminio administracinio teisės akto turinį, bet ir tokių
teisės aktų priėmimo procedūroje, o viešojo administravimo subjektų kompetencija turi
būti nustatyta įstatymu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, ir bet
kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą
kompetenciją, pripažįstami neteisėtais. Ir nors paminėtoje byloje apylinkės teismas klausimo dėl norminio administracinio akto priėmimo tvarkos pažeidimų nekėlė, išplėstinė
teisėjų kolegija pažymėjo, kad galimas norminio administracinio akto priėmimas įgaliojimų neturinčio subjekto reiškia, jog toks norminis administracinis aktas apskritai negalėjo
būti priimtas, todėl norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis Vyriausiasis administracinis teismas, būdamas įstatymu įpareigotas nustatyti visas bylai svarbias
aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 str., 89 str. 1 d. 2 p., 114 str. 1 d.),
turi teisę savo iniciatyva patikrinti norminio administracinio akto priėmimo tvarkos atitiktį aukštesnės galios teisės aktams (2007 m. gruodžio 28 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. I1-20/2007).
132. Aktyvus teismo vaidmuo nagrinėjant administracines bylas suponuoja tai, kad
byloje gali būti tiriamos ir vertinamos ne tik proceso šalių nurodytos bylos aplinkybės,
bet ir (arba) tos aplinkybės, kurias svarbiomis laiko teismas (2012 m. kovo 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS63–104/2012). Vis dėlto aktyvus teisėjo (teismo) vaidmuo
jokiu būdu nereiškia jo pareigos visais atvejais kelti versijas ir jas įrodinėti ar paneiginėti, siekiant nustatyti, ar neegzistuoja kokios nors papildomos šalių nenurodytos aplinkybės, galinčios turėti įtakos skundžiamo administracinio akto teisėtumui, jeigu nurodytų
aplinkybių visuma nesuponuoja tokios tikimybės. Savo reikalavimų ir atsikirtimų faktinį
pagrindą suformuluoja pačios šalys (ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p.), o jų nenurodytų aplinkybių
tyrimas ir vertinimas reikalingas tik tada, kai yra pakankamas pagrindas manyti egzistuojant tokias aplinkybes, ir šios aplinkybės galėtų nulemti teismo sprendimą byloje. Taigi, jau
šiame įrodinėjimo etape preliminariai apibrėžiamas įrodinėjimo dalykas, kurį sudaro trejopo pobūdžio aplinkybės: pirma, materialiojo teisinio pobūdžio juridiniai faktai (jų pagrindu atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia ginčo šalių teisės ir pareigos); antra, įrodomieji
faktai (tai faktai, kuriais remiantis galima daryti išvadą, kad egzistuoja kiti materialiojo
teisinio pobūdžio juridiniai faktai); trečia, procesinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai
(jiems esant atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia procesiniai teisiniai santykiai)9. Paprastai
įrodinėjimo dalyką teismas aiškiai nurodo teismo sprendime (2011 m. sausio 24 d. nutartis
8
9
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administracinėje byloje Nr. A556-126/2011, 2012 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A492-1239/2012 ir kt.), jis turi esminę reikšmę teisingam bylos išnagrinėjimui,
nes tik teisingai nustačius teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes galima tinkamai
pritaikyti teisės aktą ir teisingai išspręsti kilusį procesinį ar kokį nors kitą klausimą, patį
administracinį ginčą. Nepagrįstai susiaurinus ar išplėtus įrodinėjimo dalyką, įgyvendinti
paminėtų tikslų nebegalima, o ir tokie teismo sprendimai paprastai naikinami apeliacine tvarka. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino Vilniaus apygardos
administracinio teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo nustatęs, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė bylos įrodinėjimo dalyką. Teisėjų kolegija nurodė, jog apygardos administracinis teismas konstatavo, kad pareiškėjas savo argumentų
dėl galimos aplinkos ir akustinės taršos nepatvirtino jokiais objektyviais įrodymais, tačiau
iš pareiškėjo skundo bei patikslintų skundų turinio buvo matyti, kad pareiškėjas skundžiamo akto neteisėtumą iš esmės siejo su netinkamu poveikio aplinkai vertinimo atlikimu
bei ataskaitos parengimu, t. y. kad atliekant poveikio aplinkai vertinimą nebuvo įvertintos
tam tikros aplinkybės. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog būtent šios aplinkybės ir sudaro įrodinėjimo dalyką – t. y. aplinkybės, kurias turi patikrinti bylą nagrinėjantis teismas. Vilniaus
apygardos administracinis teismas motyvuojamoje dalyje dėl šių pareiškėjo argumentų
nepasisakė, t. y. nenustatė faktinių bylos aplinkybių, reikšmingų spręsti pareiškėjo nurodytus klausimus, nesiejo pareiškėjo nurodytų faktų su teisės normomis, nenustatė ar pagrįstai pareiškėjas nurodo konkrečius įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus (2012 m. vasario
23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1231/2012).
III.6.1.2. Įrodymų nurodymas, pateikimas ir rinkimas
(ABTĮ 57 str. 4 d., 68 str.)

133. Įrodymų nurodymas, pateikimas ir rinkimas administraciniame procese taip
pat priklauso šalims, kurios pateikdamos faktinį skundo ar atsiliepimo į jį pagrindus,
kartu nurodo ir įrodymus, pagrindžiančius šias faktines aplinkybes (ABTĮ 23 str. 2 d. 6
p., 72 str.). Tiek pareiškėjas, kreipdamasis į teismą su skundu, tiek atsakovas, gindamasis
nuo pareikšto reikalavimo ir pateikdamas atsiliepimą į skundą, kartu privalo pateikti dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus arba atsikirtimus
(ABTĮ 24 str. 1 d., 72 str.). Todėl administraciniame procese pareiga nurodyti bei pateikti įrodymus tenka šalims, kurios geriausiai žino tarp jų susiklosčiusių materialinių
teisinių santykių specifiką, tačiau tai neatima iš teismo bendro pobūdžio teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva (ABTĮ 57 str. 4 d.)10. Vyriausiasis administracinis teismas vienoje
iš bylų, aiškindamas teismo, kaip įrodinėjimo subjekto padėtį, nurodė, jog pagal ABTĮ
57 straipsnio 4 dalį įrodymus pateikia šalys ir kiti proceso dalyviai, tačiau teismas šalių
pateiktais įrodymais nėra ribojamas, ir turi galimybę bylai reikšmingus įrodymus išsireikalauti savo iniciatyva. Todėl įrodymų nepakankamumu teismo sprendimas turėtų
būti grindžiamas tik tais atvejais, kai nei šalių pateiktų, nei teismo iniciatyva surinktų
įrodymų pagrindu nepavyksta įrodyti egzistuojant bylai reikšmingas aplinkybes (2007
m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10 – 01/2007).
134. Be to, reikia pažymėti, jog teismas dažniausiai turi ne pareigą, o tik teisę rinkti
įrodymus savo iniciatyva. Pavyzdžiui, byloje atmesdama apeliacinio skundo argumentą,
10 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 149.
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jog teismas nenurodo, kokiais įrodymais ar dokumentais turi būti įrodomas pažeminimas, reputacijos ar galimybės bendrauti su gyventojais sumažėjimas, teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas pats pasirenka, kokiais ABTĮ 57 straipsnyje išvardintais
įrodymais grįs skundo dalyką (materialinį teisinį reikalavimą), o teismas tik prireikus
gali pasiūlyti proceso šalims ir kitiems proceso dalyviams pateikti papildomų įrodymų
(2008 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1639/2008).
135. Kada naudotis ABTĮ 57 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teismo teise rinkti įrodymus, sprendžiama atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes. Be to, ABTĮ 10 straipsnis
įtvirtina teismo pareigą išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas,
įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Tokie teismo veiksmai nevertinami kaip teismo
šališkumas ar šalių lygybės procese pažeidimas (2011 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2232/2011). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas,
pasirėmęs ABTĮ 10 straipsnio ir 57 straipsnio 4 dalies nuostatų analize, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą jam nagrinėti iš naujo konstatavęs,
jog nagrinėjamoje byloje turėjo būti siūloma atsakovui pateikti papildomų įrodymų,
kurie pagrįstų jo nurodomas aplinkybes, o įvertinus nagrinėjamoje byloje tirtinų aplinkybių ir būtinų joms pagrįsti įrodymų pobūdį, byloje esančius įrodymus, teismas padarė
išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino ir nenustatė pagrindinių aplinkybių, kurios yra teisiškai svarbios tam, jog būtų teisingai išspręsta byla (2012 m. kovo 2
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-79/2012).
136. Žmogaus teisių apsaugos reikalavimai lemia, kad proceso rezultatas administracinėje byloje turi kuo mažiau priklausyti nuo šalies sugebėjimo ginti savo interesus
administraciniame teisme, o teismo sprendimas turi kuo labiau atitikti tarp šalių realiai
susiklosčiusius teisinius santykius bei jiems taikytinas teisės normas. Todėl teismas turėtų imtis aktyvesnio vaidmens, kai mato, kad šalis yra teisiškai neišprususi, jai neatstovauja advokatas ir dėl to jai gali būti sunku pačiai realizuoti savo procesines teises, kai
kyla abejonių dėl šalių nurodytų faktinių aplinkybių tikslumo, ypač jei galbūt nenurodytos aplinkybės ir įrodymai gali nulemti teismo sprendimą byloje, o jų neištyrus būtų
pažeistas viešasis interesas11, taip pat tų kategorijų bylose, kuriose asmens galimybės
pateikti įrodymus ribotos, pavyzdžiui, ginčuose dėl socialinės apsaugos ir pan. (2009 m.
balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-373/2009, 2011 m. lapkričio 14 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2922/2011, 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėse byloje Nr. A492-1574/2012).
137. Štai byloje Nr. A502-2277/2011 Vyriausiasis administracinis teismas, pasirėmęs
ABTĮ 81 straipsniu, kuris numato, kad nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti, pabrėžė, jog administracinis teismas, turėdamas pareigą
būti aktyvus, paprastai neturėtų įpareigoti atitinkamą instituciją iš naujo atlikti tyrimą
ar išnagrinėti skundą, kai byla administraciniame teisme gali būti teisingai ir iš esmės
išnagrinėta tiesiog kruopščiai ir visapusiškai įvertinant byloje surinktus įrodymus arba
be neproporcingų ir neadekvačių situacijai procesinių priemonių (įvertinant ir poreikį
bylas nagrinėti operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti išklausytu) surinkus tam tikrus
papildomus duomenis ar įrodymus (2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas administraci11 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 149.
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nėje byloje Nr. A502-2277/2011).
138. Visais atvejais, spręsdamas, ar rinkti kokius nors įrodymus, teismas turi atsižvelgti į tai, kokias aplinkybes šie įrodymai galėtų patvirtinti, ar šios aplinkybės teisiškai reikšmingos byloje, ar jos pagrindžiamos leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, t. y.
privalu laikytis įrodymų sąsajumo ir leistinumo reikalavimų. Tai patvirtina ir nuosekli
teismų praktika. Pavyzdžiui, pasisakydamas dėl netenkinto proceso šalies prašymo apklausti liudytoją turinio, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad teismui negali būti reiškiami abstraktūs reikalavimai išreikalauti tam tikrus įrodymus, prašyme
turi būti nurodyta, kokias reikšmingas bylai aplinkybes tais įrodymais siekiama pagrįsti.
Teismui nėra privalomas prašymas dėl įrodymų išreikalavimo. Teismas tenkindamas ar
atmesdamas prašymą dėl įrodymų išreikalavimo turi teisę spręsti įrodymų liečiamumo
klausimą, t. y. ar prašyme nurodytas įrodymas yra reikšmingas nagrinėjamam ginčui
(2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2742/2011).
139. Renkant ir pateikiant įrodymus, svarbu nepamiršti ir to, kad turi būti renkami
tik tokie įrodymai, kurie sudaro įrodinėjimo dalyką byloje. Taigi prieš renkant įrodymus
būtina preliminariai įvertinti tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, preliminariai
parinkti jiems taikytiną teisės normą (galutinis teisinis kvalifikavimas atliekamas teismo
sprendime) ir rinkti tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia taikytinos teisės normos hipotezę sudarančias aplinkybes. Į įrodinėjimo dalyką nepatenka aplinkybės, kurių
nereikia įrodinėti (ABTĮ 58 str.)12.
140. ABTĮ suteikia teisę proceso šalims teikti įrodymus ir kelti prašymus dėl įrodymų išreikalavimo, jei šalys jų negali gauti ir pateikti teismui pačios, tiek pasiruošimo
bylos nagrinėjimui stadijoje, tiek nagrinėjant bylą teisme (iki bylos nagrinėjimo iš esmės
pabaigos), (ABTĮ 53 str., 68 str. 1 d. 4 p., 82 str. 6 d.), t. y. jokių šios teisės apribojimų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nenustatyta, tačiau idealiausia, jei visi būtini
įrodymai surenkami dar pasiruošimo bylos nagrinėjimui stadijoje, nes vėliau atsiradusi
būtinybė rinkti įrodymus reiškia, jog bylos nagrinėjimas dažniausiai bus atidedamas
(ABTĮ 80 str. 1 d.). Paminėta procesinė teisė – teikti įrodymus – ribojama nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. ABTĮ 138 straipsnio 3 dalis numato, jog nauji
įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tiktai tuo atveju,
jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau,
arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (2009 m. rugsėjo 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442 - 999/2009). Prie tokių aplinkybių priskirtini atvejai,
kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako išreikalauti įrodymus, kai dalyvaujantis byloje asmuo pats jų gauti negali, arba įrodymas atsirado jau po pirmosios
instancijos teismo sprendimo priėmimo ir keičia ginčo situacijos vertinimą (2008 m.
liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556- 1361/2008), kai nauji įrodymai yra
priemonė paneigti kitos šalies apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus teiginius
(2007 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-244/2007). Nustačius,
jog tam tikras įrodymas galėjo būti pateiktas dar pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teismas nutartimi tokį įrodymą atsisako priimti (2008 m. spalio 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A39-2377/2008).

12 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 151.
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III.6.1.3. Įrodymų tyrimas
(ABTĮ 79, 82 str.)

141. Įrodymų tyrimas yra labai svarbus įrodinėjimo proceso etapas, atliekamas teismo posėdyje nagrinėjant bylą. Jo metu, laikantis betarpiškumo principo (ABTĮ 79 str.
1 d.), išklausomi šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai, specialistų paaiškinimai ir
ekspertų išvados, susipažįstama su rašytiniais įrodymais, apžiūrimi daiktiniai įrodymai.
Teismas gali savo sprendimą grįsti tik tais įrodymais, kurie buvo ištirti teismo posėdžio metu (2011 m. birželio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-3017/2011).
Vyriausiasis administracinis yra naikinęs pirmosios instancijos teismų sprendimus dėl
šio principo pažeidimo. Pavyzdžiui, byloje panaikindama pirmosios instancijos teismo
sprendimą ir grąžindama bylą nagrinėti iš naujo, teisėjų kolegija nustatė, jog pirmosios
instancijos teismas išsamiai neištyrė nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių, neišsireikalavo ir netyrė vaizdo įrašo, o rėmėsi tik atsakovo pateiktomis vaizdo įrašo kadrų trimis kopijomis, kuriose užfiksuotos trys situacijos iš vaizdo įrašo maždaug 20 sekundžių
laiko intervale, iš kurių iš esmės neįmanoma tiksliai nustatyti svarbių nagrinėjamoje
byloje aplinkybių. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nurodė, jog administracinių
bylų proceso betarpiškumo principas reiškia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, privalo tiesiogiai ištirti byloje įrodymus: išklausyti proceso šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų, specialistų paaiškinimų ir ekspertų išvadų, susipažinti su
rašytiniais įrodymais, apžiūrėti daiktinius įrodymus. Šis principas taip pat reiškia, kad
priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir
kurios nenustatytos. Administracinių bylų proceso betarpiškumo principo įgyvendinimo tvarka įtvirtinta ABTĮ 82 straipsnio 6 dalyje, kuri įpareigoja pirmosios instancijos
teismą ne tik išklausyti proceso šalių ir (ar) jų atstovų paaiškinimų, bet ir imperatyviai
nustato, kad po šalių pasisakymų ištiriami kiti įrodymai: išklausomi liudytojų parodymai, specialistų paaiškinimai ir ekspertų išvados, apžiūrimi daiktiniai įrodymai, paskelbiami rašytiniai įrodymai. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog pirmosios instancijos teismas,
priimdamas skundžiamą sprendimą, rėmėsi byloje surinktais įrodymais, nors jie nebuvo
ištirti teismo posėdyje, taip pažeisdamas procesines teisės normas (2011 m. birželio 30
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2663/2011).
142. Įrodymų tyrimas apeliacinėje instancijoje turi ypatumų, nes pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos
teismo ištirtus bei įvertintus duomenis. ABTĮ 138 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog teismas gali pakartotinai arba papildomai tirti pirmosios instancijos teisme ištirtus įrodymus, kai pripažįsta, kad tai būtina. Be to, teismas taip pat gali tirti įrodymus, kuriuos
pirmosios instancijos teismas atsisakė tirti, o nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tiktai tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis
priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo
būtinybė iškilo vėliau.
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III.6.1.4. Įrodymų vertinimas
(ABTĮ 57 str. 6 d.)

143. Vienas sudėtingiausių įrodinėjimo etapų yra įrodymų vertinimas. Tai baigiamasis etapas, kurio metu teismas, remdamasis bylos nagrinėjimo iš esmės metu ištirtais
įrodymais ir vadovaudamasis vidiniu savo įsitikinimu, pateikia išvadas dėl konkrečių
įrodymų leistinumo, sąsajumo, jų įrodomosios vertės, ryšio su kitais įrodymais, o tuo
pačiu – ar konkrečiais įrodymais grindžiamos faktinės aplinkybės yra nustatytos ar nenustatytos. ABTĮ įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, reiškiantį, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o įrodymus teismas vertina pagal vidinį
savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu bylos aplinkybių visumos išnagrinėjimu,
vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6
d.)13. Nei vienos proceso šalies pateikta įrodymų interpretacija teismui nėra privaloma
(2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-95/2012).
Būtent netinkamas įrodymų vertinimas yra bene dažniausias apeliacinio skundo
argumentas, kurį vertindamas Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, jog konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas
aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų
šaltinių patikimumas. Iš ABTĮ 57 straipsnio taip pat galima daryti išvadą, kad įrodymų
vertinimas, kaip kiek įmanoma objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Tačiau vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis
įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų,
kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinami kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma (2011 m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-3076/2011, 2012 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-318/2012).
144. Laisvo įrodymų vertinimo principas nėra absoliutus. Nors ABTĮ tiesiogiai neįtvirtina oficialių rašytinių įrodymų instituto, atskiri teisės aktai kai kurioms įrodinėjimo
priemonėms gali suteikti didesnę įrodomąją galią, pavyzdžiui, Tarptautinės krovinių vežimo keliais konvencijos 9 straipsnis, numatantis, kad CMR važtaraštis yra prima facie
įrodymas, patvirtinantis, kad yra sudaryta tarptautinio krovinių vežimo sutartis ir kad
krovinys perėjo vežėjo dispozicijon (2011 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-415/2011). Tokiuose įrodymuose nurodytos aplinkybės laikomos teisingomis,
išsamiomis ir įrodytomis, kol jos bus paneigtos kitais įrodymais. Visais atvejais teismas
savo vidinio įsitikinimo susiformavimą privalo motyvuoti, t. y. teismo argumentai dėl
įrodymų vertinimo turi būti aptarti sprendime, nurodant įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, ir argumentus, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus
(ABTĮ 87 str. 4 d.). Įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimas gali lemti teismo sprendimo
panaikinimą ir bylos grąžinimą pirmosios instancijos teismui (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1182/2012). Vyriausiasis administracinis teismas
yra konstatavęs, jog tik pats rinkdamas įrodymus ir vertindamas bylos medžiagą veiktų
13 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 155–156.
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kaip pirmosios instancijos teismas, nors apeliacinės instancijos teismas tikrina priimto
pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, tuo tarpu pirmosios
instancijos teismas privalo ištirti visas faktines bylos aplinkybes ir jas teisiškai įvertinti.
Vien tik Vyriausiajam administraciniam teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, galėtų būti
pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų
teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą (2012 m.
vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1231/2012).
145. Įrodymų vertinimas glaudžiai susijęs su įrodymų pakankamumo problema,
nes vertindamas įrodymus teismas įsitikina, ar jų pakanka reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti. Minėta, kad teismas vertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,
tačiau tai neatsako į klausimą, koks teismo įsitikinimo laipsnis yra pakankamas, kad
būtų galima konstatuoti aplinkybes įrodytomis. Pavyzdžiui, byloje Nr. A17 – 1086/2007
Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog nekyla abejonių, kad absoliučios
tiesos nustatymas byloje nebus įmanomas dėl įvairiausių faktorių, todėl būtų galima
teigti, jog įrodinėjimo metu siekiama tik reliatyvios tiesos nustatymo (2007 m. lapkričio
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17 – 1086/2007).
146. Proceso doktrinoje buvo išsakyta ir nuomonė, jog tose administracinėse bylose, kuriose ginčijamas viešojo administravimo subjekto privačiam asmeniui paskirtos
sankcijos teisėtumas (pvz., ekonominės sankcijos pagal Alkoholio kontrolės įstatymą,
Tabako kontrolės įstatymą; baudos pagal Konkurencijos įstatymą ir pan.), įrodymų pakankamumo standartas turėtų būti panašus, kaip baudžiamosiose bylose, t. y. taikant
nekaltumo prezumpciją turi būti pašalintos bet kokios abejonės dėl pažeidimo padarymo. Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad ekonominė sankcija pagal
savo teisinę prigimtį yra analogiška sankcijoms, taikomoms už administracinius teisės
pažeidimus, o skiriant ekonomines sankcijas turi būti taikomos Administracinių teisės
pažeidimų kodekso bendrosios dalies normos tiek, kiek specialiuose įstatymuose nėra
sureglamentuota kitaip (2004 m. gruodžio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr.
A15-1056/2004). Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad bauda už
mokesčių įstatymų pažeidimus vertintina kaip baudžiamasis kaltinimas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies prasme, o
tai lemia ir baudžiamosioms byloms artimo įrodinėjimo standarto taikymą. Šiek tiek
liberalesnis, tačiau taip pat griežtas įrodymų pakankamumo laipsnis taikytinas bylose,
kuriose viešojo administravimo subjektai siekia įsiterpti į asmens teises ir laisves bei
mėgina įrodyti, kad egzistuoja aplinkybės, pagrindžiančios tokį įsikišimą (pavyzdžiui,
už atliktus pažeidimus panaikinamas leidimas verstis licencijuojama veikla, paskiriama
tarnybinė nuobauda ir pan.). 14
147. Taip pat reikia pažymėti, jog administracinių bylų įvairovė ir tokių bylų daugialypė prigimtis lemia tai, kad net skirtingų faktų byloje nustatymui gali būti taikomi
nevienodo įrodytumo laipsnio ir įrodymų pakankamumo kriterijai. Pavyzdžiui, byloje,
kurioje pareiškėjas UAB „Dominika“ ginčijo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo dalį, kuria UAB „Dominika“ alaus barui nustatytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 8 val. iki 22 val., Vyriausiasis administracinis teismas tenkindamas iš
dalies apeliacinį skundą, t. y. pakeisdamas sprendimo dalį nurodant, jog UAB „Domini14 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 154–155.
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ka“ alaus barui prekybos alkoholiniais gėrimais laikas pratęsiamas iki 24 val., pažymėjo,
jog Alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje numatyta savivaldybės diskrecijos teisė riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, apibrėžiama
tomis pačiomis sąlygomis, kurios vienodai reikšmingos ir priimant sprendimą neišduoti
licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Įstatyme numatytų sąlygų visetas – prekybos alkoholiniais gėrimais vietos pobūdis, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, visuomeninių organizacijų ar kitų institucijų raštu pareikšta
nuomonė, policijos komisariatų pasiūlymai – reiškia būtent viešojo intereso, visuomenės apsaugą nuo galimų neigiamų prekybos alkoholiu ir jo vartojimo padarinių. Todėl
priimant sprendimą riboti prekybos alkoholiu laiką, pakanka nustatyti remiantis teisės
normos dispozicijoje numatytomis sąlygomis viešojo intereso pažeidimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog jei prekybos alkoholiniais gėrimais subjekto padarytam teisės normų
pažeidimui pagrįsti keliami santykinai aukšti įrodinėjimo reikalavimai, dažniausiai turi
būti įrodytas ne tik konkretus pažeidimas, objektyvioji jo pusė, bet ir pažeidėjo kaltė,
kiti subjektyviosios pusės elementai, tai viešojo intereso pažeidimas gali būti nustatomas remiantis faktiniais duomenimis, kuriems daugiau taikytinas tikėtinumo kriterijus
esant juos buvus, negu priešingai (prekybos vieta, gyventojų nuomonė, policijos pasiūlymai). Teismas nustatė, jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą sprendimą jį pagrindė objektyviais duomenimis, patvirtinančiais viešojo intereso
pažeidimą, tačiau sprendimas riboti UAB „Dominika“ prekybos alkoholiniais gėrimais
laiką labiau, negu toje vietovėje jis nustatomas kitiems subjektams, vertintinas kaip neproporcingas, todėl keistinas (2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-2814/2011).
148. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį į tai, kad
neturtinės žalos įrodinėjimas, atsižvelgiant į neturtinės žalos sampratą, negali nepasižymėti atitinkama specifika. Neturtinė žala yra padaroma fizinio ar dvasinio pobūdžio
pakenkimais, kurie sukelia kančias ir išgyvenimus, ji paprastai pasireiškia tam tikrais
žmogaus dvasinio, vidinio pasaulio patyrimais, netekimais ar skausmais ir dažnai yra
susijusi su žmogaus sąmonės lygmens reiškiniais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais, kaip tai galėtų būti padaryta pagrindžiant turtinę žalą, dažnai yra neįmanoma.
Taigi ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys
įrodymų konkretumo standartai kaip nagrinėjant turtinės žalos padarymo klausimus,
šiuo atveju didesnę reikšmę turi visuotinai žinomų aplinkybių, tam tikrų reiškinių atitikimo visuotinai priimtos moralės ir etikos normoms bei vertinimams kriterijai. Taigi
įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio
pobūdžio faktas (nagrinėjamu atveju – neturtinės žalos padarymo faktas). Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės
žalos padarymo faktas (2008 m. balandžio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas
administracinėje byloje Nr. A444– 619/2008).
Taigi neturtinės žalos dydis teismo nustatytinas ne taikant bendras žalos dydžio
įrodinėjimo taisykles, pagal kurias žalos piniginė išraiška turi būti tiesiogiai (atitinkamai) atvaizduota konkrečiais įrodymais, o kiekvienu konkrečiu atveju, nustačius neturtinę žalą sąlygojusias objektyvaus ir subjektyvaus pobūdžio aplinkybes ir atsižvelgiant
į jas, teismas turi vadovautis neturtinės žalos instituto prasme, taip pat teisingumo ir
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protingumo kriterijais. Žalos dydžio įrodinėjimo specifika yra ta, kad pareiškėjas turi
pagrįsti kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžio nustatymui reikšmingų kriterijų.
Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, turi nurodyti, kaip pasireiškė neturtinės žalos atsiradimas ir tai patvirtinančius įrodymus, kurie, jo nuomone, įgalintų teismą patenkinti
visiškai ar iš dalies reikalavimą dėl patirtos žalos atlyginimo (2008 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1639/2008).
III.6.2. Įrodymai
(ABTĮ 57 str. 1 ir 3 d.)

149. ABTĮ 57 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog įrodymai administracinėje byloje yra
visi faktiniai duomenys, priimti bylą nagrinėjančio teismo ir kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybės, pagrindžiančios proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai
teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Remiantis šia definicija išskiriami tokie įrodymų
požymiai:
a. tam tikra informacija apie faktus, sudarančius įrodinėjimo dalyką;
b. įrodymų sąsajumas;
c. įrodymų leistinumas.
150. Įrodymų sąsajumas reiškia, jog renkami, pateikiami ir teismas priima nagrinėti
tik tuos įrodymus, kurie gali patvirtinti ar paneigti byloje pareikštų reikalavimų išsprendimui reikšmingas konkrečias aplinkybes. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą
yra pabrėžęs, jog įrodinėjimo procese reikšmingi tik tie įrodymai, kurie yra susiję su nagrinėjama byla (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-3022/2011).
Tokia sąsaja nustatoma atsižvelgiant į administracinės bylos ribas, kurias apsprendžia pareiškėjo suformuluoti reikalavimai (2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-115/2012). Sąsajumo taisyklių turi paisyti tiek teismas, tiek ir dalyvaujantys byloje
asmenys. Pavyzdžiui, reikšdami prašymus priimti įrodymus ar juos išreikalauti, asmenys
privalo nurodyti, kokias reikšmingas aplinkybės tie įrodymai gali patvirtinti ar paneigti.
Įrodymus, neturinčius ryšio su byla, atsisakoma priimti, o kai jie yra byloje, teismas gali jų
byloje nevertinti pripažinęs, kad tam tikri dokumentai byloje nelaikytini įrodymais (2011
m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63 – 3647/2011).
151. Jei įrodymų sąsajumas yra įrodymų turinio dalykas, tai leistinumas paprastai
reiškia reikalavimus, keliamus įrodymų formai. Leistinumo taisyklės įtvirtintos ne tik
ABTĮ, bet ir kituose įstatymuose (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 83 str.). Taikant paminėtas normas teismų praktika yra suformavusi šias leistinumo taisykles. Pirma, administracinėje byloje įrodinėjama tik ABTĮ
numatytomis įrodinėjimo priemonėmis, kurių sąrašas įtvirtintas ABTĮ 57 straipsnio 2
dalyje. Jokia informacija, jei ji ir reikšminga konkrečioms bylos aplinkybėms nustatyti,
negali būti įrodymu, jei ji gauta ne iš įstatyme numatytų įrodinėjimo priemonių (2008
m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–122/2008). Pavyzdžiui, byloje Nr. A442-1420/2012 Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog atitinkami
ikiteisminio tyrimo duomenys gali būti panaudojami ir įrodinėjimo procese administraciniame teisme, nes ABTĮ 57 straipsnio 2 dalis, nustatant bylai reikšmingas aplinkybes, leidžia remtis įvairiais dokumentais ir kitais rašytiniais įrodymais, neribodama
šių įrodinėjimo priemonių sąrašo. Tačiau teismas taip pat pažymėjo, kad mokestiniais
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aspektais reikšmingi ikiteisminio tyrimo duomenys mokestinio patikrinimo metu bei
nagrinėjant mokestinį ginčą yra naudojami ne tam tikrų asmenų baudžiamosios atsakomybės klausimo išsprendimui, bet mokestinių prievolių atsiradimui reikšmingų
aplinkybių nustatymui. Šie duomenys yra tiriami ir vertinami ne baudžiamojo proceso
požiūriu, o pagal administracinio proceso įrodinėjimo taisykles, kaip ir bet kurie kiti
administraciniame procese pateikti įrodymai (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1420/2012).
152. Antra, įrodymai turi būti surinkti, pateikti, ištirti ir įvertinti laikantis įstatymo
nustatytos tvarkos. Reikia pažymėti, jog nereikšmingas procesinės tvarkos pažeidimas
neturėtų vienareikšmiškai lemti tam tikrų duomenų nepripažinimą įrodymu, tokiu
atveju reiktų vertinti, ar tam tikra pažaida yra esminė ir leidžia abejoti tokio įrodymo
patikimumu (2011 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-31/2011).
Taigi leistinumo reikalavimų pažeidimais teismų praktikos gali būti pripažįstami atvejai,
kai: kaip įrodymas buvo pateiktas pareiškėjo slaptai darytas pokalbio su kitu asmeniu
garso įrašas (2010 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 822/2010);
operatyvinė informacija tarnybinių nusižengimų bylose (2008 m. vasario 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143 – 122/2008); liudytojui neatvykus į teismo posėdį pateikiami jo raštiški parodymai (2010 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-1570/2010); liudytojas iki apklausos buvo teismo posėdžio salėje arba prieš duodant parodymus iš jo nepaimtas pasižadėjimas (2008 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N261-796/2008); pateikiama nepasirašyta specialių žinių reikalaujanti
išvada (2008 m. vasario 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-245/2008); dokumentai neišversti į lietuvių kalbą (2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A63 – 282/2012) ir kt.
153. Nustatant, ar faktinės aplinkybės grindžiamos leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, atsižvelgtina ne tik į nacionalinės, bet ir į tarptautinės teisės normas. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas nevertino pareiškėjos pateiktų dokumentų kaip įrodymų, pažymėjęs, jog Lietuvos valstybė su Ukraina nėra sudariusi dvišalio susitarimo,
kuris nustatytų paprastesnę, negu nustatytoji Hagos konvencijoje, abipusę dokumentų
pripažinimo tvarką, taikytiną privatiems asmenims Ukrainos institucijų išduotiems dokumentams. Todėl nurodytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos pateikti Ukrainos Valstybinės muitinės tarnybos raštai turėjo būti patvirtinti
apostille 1961 m. Hagos konvencijoje nustatyta tvarka. Šie raštai nėra administraciniai
dokumentai, tiesiogiai susiję su prekybos arba muitinės operacijomis, todėl jiems netaikoma paminėtos konvencijos 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta išlyga. Pareiškėjos pateikti
dokumentai nurodytų formos reikalavimų neatitiko (2007 m. gruodžio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A14–1101/07).
154. Trečia, įrodinėjant tam tikras konkrečios bylos aplinkybes būtina naudoti įstatymų tiesiogiai nurodytas įrodinėjimo priemones. Pavyzdžiui, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 12 straipsnio 1 dalį įrodyti buvus ūkinę operaciją ir ūkinį
įvykį būtina naudoti specifinius įrodymus – apskaitos dokumentus (2011 m. kovo 7 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A63-610/2011), pagal Bendrijos muitinės kodekso 26
straipsnio 2 dalį ir Laisvosios prekybos sutarties tarp Europos Bendrijos ir Šveicarijos
Konfederacijos 3 protokolo 33 straipsnio 6 dalį, sprendžiant fakto dėl importuojamų
(importuotų) į Lietuvos Respubliką prekių preferencinės kilmės nustatymo klausimą,
tik EUR.1 prekių judėjimo sertifikatas ir preferencinės kilmės deklaracija sąskaitoje fak753
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tūroje (tuo atveju, kai pagal atitinkamą importo šalies muitinės įstaigos paklausimą jų
autentiškumą patvirtina eksporto šalies kompetentinga muitinės įstaiga) yra tinkamos
(leistinos) nurodytai faktinei aplinkybei įrodyti. Pastaroji išvada padaryta byloje, kurioje buvo nagrinėjamas ginčas dėl pareiškėjo teisės pasinaudoti preferenciniu muito tarifu
už 2006 m. balandžio-gruodžio mėn. iš Šveicarijos Konfederacijos į Lietuvos Respubliką
importuotus ir bendruosiuose administraciniuose dokumentuose muitinės įstaigai deklaruotus keturiolika lengvųjų automobilių. Preferencinis prekių režimas pareiškėjo importuotiems automobiliams buvo suteiktas vadovaujantis susitarimo tarp Europos Ekonominės Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos nuostatomis, todėl sprendžiant fakto
dėl importuojamų (importuotų) prekių preferencinės kilmės nustatymo klausimą, taikytinos ne bendros įrodymų administracinėje byloje leistinumo ir vertinimo taisyklės,
nustatytos ABTĮ 57 straipsnyje, o taisyklės, nustatytos paminėtuose teisės aktuose (2010
m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 117/2010). Tačiau reikia pažymėti, jog aptartoji taisyklė nereiškia, jog kai teisės aktas imperatyviai neriboja įrodinėjimo priemonių, o asmuo neturi įstatyme nurodytos įrodinėjimo priemonės, suinteresuotam asmeniui užkertamas kelias įrodyti tam tikrus faktus kitais leistinais įrodymais.
Pavyzdžiui, byloje, kurioje buvo pripažinta, kad pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos
reglamentą Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems
asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (EEB) Nr. 1408/71; 1972 m. kovo
21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71
Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir
jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką ir Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1996 m. lapkričio 27 d. sprendimą
Nr. 164 „Dėl pavyzdinių formų, reikalingų Reglamentui ir Įgyvendinimo reglamentui
taikyti (E101 ir E102)“ leistinu ir tinkamu įrodymu įrodinėjant asmens apdraudimo
privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje faktą yra
atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės išduota pažyma E101, kurios pareiškėjas
nepateikė, Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad pagal bendrąsias įrodinėjimo taisykles, suinteresuotas asmuo jam reikšmingus, juridinę reikšmę turinčius faktus,
gali įrodinėti ne tik atitinkamais teisės aktais nustatytais leistinais ir priimtinais įrodymais, bet ir kitais leistinais įrodymais. Ši aplinkybė, be kita ko, lemia, kad viešojo administravimo subjektas, tais atvejais, kai asmuo jam nepateikia įrodymų, kurie teisės aktais
yra pripažįstami kaip pirminiai įrodymai, patvirtinantys atitinkamus juridinę reikšmę
turinčius faktus, tačiau pateikia kitus leistinus tuo klausimu įrodymus, privalo įvertinti
ir šiuos įrodymus, atitinkamai atsižvelgdamas į tai, dėl kokių priežasčių nėra pateikti
pirminiai įrodymai, kokias teisiškai reikšmingas aplinkybes patvirtina pateiktieji įrodymai ir pan. (2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1177/2010,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2011 m., 170 – 180 p.).
155. Nors, kaip jau buvo minėta, įrodymų leistinumas yra labiau susijęs su įrodymų
procesinės formos reikalavimais, ABTĮ yra įtvirtintas ir apribojimas, susijęs su įrodinėjimo
priemonės turiniu. ABTĮ 57 straipsnio 3 dalis numato, jog faktiniai duomenys, sudarantys valstybės ar tarnybos paslaptį, paprastai negali būti įrodymai administracinėje byloje,
kol jie bus išslaptinti įstatymų nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog suabejojus šios nuostatos konstitucingumu, Vilniaus apygardos administracinis teismas kreipės į Konstitucinį
Teismą su prašymais ištirti, ar minėta nuostata neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui,
nes neaišku, kada valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija gali būti pripažinta
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įrodymu byloje. Konstitucinis Teismas, spręsdamas paminėtą klausimą, konstatavo, jog
sprendžiant, ar ABTĮ 57 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Konstitucijai, ypač svarbi yra šios
dalies formuluotė „paprastai“. Šioje dalyje yra įtvirtinta taisyklė, kad faktiniai duomenys,
sudarantys valstybės ar tarnybos paslaptį, kaip įrodymai administracinėje byloje gali būti
naudojami tik juos išslaptinus įstatymo (būtent Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo) nustatyta tvarka, t. y. iš esmės yra draudžiama minėta tvarka neišslaptintus duomenis
naudoti kaip įrodymus. Tačiau toks draudimas nėra absoliutus. Tai, ar konkrečioje nagrinėjamoje administracinėje byloje faktiniai duomenys, sudarantys valstybės ar tarnybos
paslaptį, bus įrodymai, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes. O tai,
ar tam tikra valstybės paslaptį sudaranti (ar kita įslaptinta) informacija gali būti įrodymas
atitinkamoje byloje (o jeigu taip, tai kokia apimtimi), priklauso nuo daugelio veiksnių, taip
pat kad jeigu sprendimui teismo nagrinėjamoje byloje priimti ir tokiam teisingumui, kokį
įtvirtina Konstitucija, įvykdyti teismui pakanka tokių įrodymų (medžiagos), kurie nėra
valstybės paslaptį sudaranti (ar kita įslaptinta) informacija, ši neatskleistina informacija,
saugant viešąjį interesą, neturi būti įrodymas toje byloje ir šalys su ja negali būti supažindintos (2007 m. gegužės 15 d. nutarimas).
156. Vadovaudamasis paminėtais Konstitucinio Teismo išaiškinimas bei atsižvelgęs į
konkrečios bylos aplinkybes, Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra neišslaptintus duomenis pripažinęs bylos įrodymais (pvz., 2008 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63 – 1338/2008). Tačiau Konstitucinis Teismas 2007 m. gegužės 15
d. nutarime pabrėžė, jog teismo sprendimas negali būti grindžiamas šalims (vienai iš jų)
nežinoma vien valstybės paslaptį sudarančia (ar kita įslaptinta) informacija. Pasirėmusi
paminėta nuostata bei išanalizavusi EŽTT jurisprudenciją, pagal kurią tokie atvejai, kai
valstybės paslaptį sudarančiais neišslaptintais duomenimis yra remiamasi kaip vieninteliu ir vienai iš bylos šalių nežinomu įrodymu, sudaro prielaidas EŽTK pažeidimams,
teisėjų kolegija byloje Nr. A556 - 57/2011 priėjo išvadą, kad nors ir neišslaptinta operatyvinė medžiaga, kurios pagrindu M. P. įrašytas į policijos operatyvinę įskaitą, pripažinta
įrodymu byloje, atsakovui neįslaptintos informacijos nepateikus, slaptai operatyvinei
medžiagai esant vieninteliam įrodymui byloje, pirmosios instancijos teismas be pagrindo nustatė, jog įslaptintų duomenų turinys byloje nagrinėjamu aspektu sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, kad pareiškėjas dėl jo užfiksuotų ryšių su kitais asmenimis
bei jo elgesio, užfiksuotų veiksmų pagrįstai įrašytas į operatyvinę įskaitą (2011 m. sausio
31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556 - 57/2011). Taigi nuosekli administracinių teismų praktika skelbia, kad teismo sprendimas, kuris priimtas remiantis vien
tik įslaptinta medžiaga, negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu (2009 m. lapkričio 2 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-425/2009, 2009 m. spalio 8 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A822-326/2009).
157. Leistinumo taisyklių svarbą ne kartą yra pabrėžęs Vyriausiasis administracinis
teismas nurodydamas, kad šių taisyklių nesilaikymas pripažįstamas procesinės teisės
pažeidimu, dėl kurių gali būti neteisingai išspręsta byla (2012 m. sausio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A63 – 282/2012).
158. Siekiant geriau atskleisti įrodymų esmę, požymius ir specifinius su jų panaudojimu procese susijusius aspektus, įrodymai proceso doktrinos klasifikuojami įvairiais
pagrindais. Administracinių teismų praktikoje dažniausiai sutinkamos kelios klasifikacijos. Pagal santykio su įrodomuoju faktu pobūdį įrodymai skirstomi į tiesioginius ir netiesioginius. Teisminio proceso mokslo šaltiniuose tiesioginiai įrodymai apibrėžiami kaip
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įrodymai, kuriais pagrindžiamas konkretus įrodinėjimo dalykui priklausantis faktas, t. y.
tarp įrodomojo fakto ir įrodymo yra tiesioginis ryšys. Tuo tarpu netiesioginis įrodymas
pagrindžia įrodinėjimo dalykui nepriklausančius faktus, kurie gali turėti įtaką darant išvadą apie įrodinėjimo dalykui priklausančių aplinkybių buvimą ar nebuvimą15. Pavyzdžiui,
mokestinėse bylose, kuriose įrodinėjimo dalykas buvo aplinkybės, ar pinigų sumos buvo
mokesčių mokėtojo realiais gautos, Vyriausiasis administracinis teismas aptariamu aspektu nurodė, jog paminėtos aplinkybės turėtų būti įrodinėjamos tiesioginiais įrodymais, iš
kurių būtų galima daryti vienareikšmę išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančias aplinkybes (pvz., mokėjimo pavedimai, patvirtinantys lėšų judėjimą; asmenų, iš kurių pajamos
neva gautos, paaiškinimai apie tai, kad lėšos perduotos ar neperduotos; kitų liudytojų, galinčių patvirtinti ar paneigti lėšų perdavimą, parodymai). Įstatymas nedraudžia įrodinėti
ir netiesioginiais įrodymais, t. y. įrodymais, daugiareikšmiai susijusiais su įrodinėjimo dalyką sudarančiomis aplinkybėmis (pvz., įrodymai apie tai, kokiomis lėšomis galėjo disponuoti asmuo, iš kurio galėjo būti gautos pajamos; įrodymai apie gautų lėšų panaudojimo
aplinkybes ir pan.). Tokio pobūdžio bylose išvada, kad mokesčių mokėtojas nepagrindė
pajamų, neturėtų būti daroma vien netiesioginių įrodymų pagrindu (pvz., įrodymai apie
tai, kad paskolos davėjas neturėjo teisėtų pajamų). Tačiau bet kokiu atveju teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo
ir protingumo kriterijais (ABTĮ 57 str. 6 d.), o netiesioginiai įrodymai gali būti naudingi
patvirtinant ar paneigiant tiesioginių įrodymų pagrindu formuluojamas išvadas (2007 m.
kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17 – 301/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 11, 2007 m., p. 103 - 113, 2011 m. vasario 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-201/2011).
159. Netiesioginiai įrodymai visuomet suponuoja tik tikimybę, prielaidas, jog įrodomasis faktas egzistavo ar ne, todėl vien jais remiantis įrodyti byloje tam tikras aplinkybes dažniausiai nepakanka. Pavyzdžiui, byloje, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl
pareiškėjo ligos sąsajų su tiesioginių pareigų vykdymu, teisėjų kolegija konstatavo, kad
tarnybos patalpų būklės konstatavimas gali būti vertinamas tik kaip netiesioginis įrodymas grindžiant pareiškėjo susirgimo priežastį, todėl vien juo vadovautis įrodinėjant,
kad pareiškėjui 2000 m. balandžio 18 d. konstatuotą ligą – pūlingą tonzilitą, sąlygojo jo
tarnyba, nepakanka (2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6623069/2011). Panašios išvados teisėjų kolegija priėjo ir spręsdama tarnybinį ginčą dėl
tarnybinės nuobaudos E. K. pagrįstumo. Šioje byloje nustatyta, kad tarnybinė nuobauda
paskirta už tai, kad E. K. budėjimo namuose metu neatsakė į budėtojo skambutį ir neatvyko į įvykio vietą, tuo pažeisdamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos statutinių valstybės tarnautojų budėjimo organizavimo, vykdymo ir laiko apskaitos tvarkos aprašo bei
Pagėgių rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus tyrėjo pareigybės aprašymo atitinkamus
reikalavimus. Vyriausiasis administracinis teismas, tenkindamas E. K. apeliacinį skundą
ir panaikindamas šiam skirtą nuobaudą, nurodė, jog teisinis reglamentavimas lemia, kad
pareiga pareigūnui veikti kaip tai numatyta budėjimo metu, gali atsirasti tik tais atvejais,
kai yra įvykdoma visuma sąlygų, o būtent: budėjimo grafikas turi būti nustatytu laiku
ir tvarka patvirtintas; su budėjimo grafiku pareigūnas turi būti supažindintas pasirašytinai. Teismas pabrėžė, jog nustatyta tvarka patvirtintas budėjimo grafikas ir pareigūno
rašytinis supažindinimas su šiuo budėjimo grafiku yra pirminiai ir tiesioginiai įrodymų
15 Driukas, A.; Valančius, V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. II tomas. Vilnius: Teisinės informacijos
centras, 2006, 616–617 p.
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šaltiniai, kuriais yra nustatomas pareigūno pareigų budėjimo metu atsiradimo momentas bei apimtis, tačiau byloje duomenų, kad pareiškėjas su budėjimo grafiku buvo pasirašytinai supažindintas, nėra. Taigi, pareiškėjo kaltė dėl jam inkriminuoto pažeidimo
padarymo yra grindžiama ne tiesioginiais įrodymais, o netiesioginiais, kurie duoda pagrindą daryti prielaidą, jog pareiškėjas galėjo elektroninės informacinės sistemos „Kontora“ pagalba susipažinti su budėjimo grafiku, tačiau tai nėra pagrindas šiuo klausimu
daryti atitinkamas, abejonių nekeliančias, išvadas, kurios patvirtintų pareiškėjo kaltę
(2009 m. spalio 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-1138/2009).
160. Kita vertus, yra tam tikrų kategorijų bylų, kur visas įrodinėjimas remiasi būtent
tokiais įrodymais, ir čia ypatingas dėmesys kreipiamas įrodymų pakankamumo klausimui. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas palaikė pirmosios instancijos
teismo poziciją, jog pasinaudojimo viešai neatskleista informacija bylos yra specifinio
pobūdžio, kadangi jose nėra galimybių remtis tiesioginiais įrodymais, todėl Europos Sąjungos valstybėse yra visuotinai priimta remtis netiesioginių įrodymų visuma, o byloje
aptartų įrodymų visuma yra susijusi tarpusavyje ir nagrinėjamu atveju yra pakankama
konstatuoti, kad pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų
įstatymo 62 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą (2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1492/2011).
161. Teismų praktikoje galime aptikti minint pirminius bei išvestinius (antrinius)
įrodymus. Šis skirstymas paremtas informacijos atsiradimo pobūdžiu, t. y. pirminiu įrodymu laikytinas įrodymas, atsiradęs tiesiogiai iš įrodomojo fakto, išvestinis – iš kitų, su
įrodomuoju faktu susijusių, šaltinių. Nuo to, ar įrodymas pirminis, ar išvestinis, priklauso
įrodymų patikimumas, todėl išvestiniai įrodymai vertinami atidžiau. Pavyzdžiui, byloje,
kurioje spręstas tarnybinis ginčas, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs,
jog sprendžiant viršvalandžių buvimo ar nebuvimo klausimus, kai yra dėl to prieštaringų įrodymų, remiantis įrodymų patikimumo ir jų priimtinumo taisyklėmis, visų pirma,
išvados turėtų būti grindžiamos pirminiais įrodymų šaltiniais (darbo laiko apskaitos
žiniaraščiais) ir tik nesant galimybės remtis pirminiais įrodymų šaltiniais, išvados galėtų
būti grindžiamos išvestiniais įrodymais (atitinkamomis pažymomis ir pan.) (2009 m.
balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-475/2009).
162. Pagal įrodomąją galią įrodymai skirstomi į įrodymus, turinčius įprastą įrodomąją
galią, bei įrodymus, turinčius didesnę įrodomąją galią, dar vadinamus prima facie įrodymais, kuriuose nurodyti faktai yra preziumuojami kaip teisingi ir nurodytos aplinkybės
laikomos įrodytomis tol, kol jos bus paneigtos kitais bylos įrodymais. Pažymėtina, jog nors
ABTĮ 57 straipsnio 6 dalis įtvirtina, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos
galios, administracinių teismų praktikoje pasitaiko bylų, kuriose prima facie įrodymai sutinkami. Tačiau ne visada jais remiamasi pagrįstai. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas mokestinį ginčą ir atmesdamas pareiškėjo argumentą, kad CMR
važtaraštis patvirtina, kad jo tiekiamos prekės išvežtos iš Lietuvos teritorijos, be kita ko,
konstatavo, jog prekių realaus išgabenimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos nepatvirtina
pareiškėjo pateikti CMR važtaraščiai, kuriais grindžiamas tarptautinio krovinių (prekių
(šaldytos žuvies) tiektų Latvijos pirkėjams – įmonėms) pervežimo į užsienio valstybę joje
esantiems gavėjams faktas. CMR važtaraštis yra prima facie įrodymas, patvirtinantis kad
yra sudaryta tarptautinio krovinių vežimo sutartis ir kad krovinys perėjo vežėjo dispozicijon (Tarptautinės krovinių vežimo keliais konvencijos 9 str.), tuo tarpu krovinio pristatymu į paskirties vietą (Tarptautinės krovinių vežimo keliais konvencijos 13 str. 1 p.)
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laikytinas krovinio pristatymas į CMR važtaraštyje nurodytą vietą arba pakeistą siuntėjo
reikalavimu paskirties vietą (Tarptautinės krovinių vežimo keliais konvencijos 12 straipsnio 1 punktas) (2011 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-415/2011).
III.6.3. Įrodinėjimo priemonės
163. ABTĮ 57 straipsnio 2 dalis nustato, jog administracinėje byloje faktiniai duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimais, liudytojų parodymais, specialistų paaiškinimais ir ekspertų išvadomis, daiktiniais įrodymais, dokumentais ir kitais rašytiniais, garso bei vaizdo įrodymais. Nors įrodymai ir
įrodinėjimo priemonės netapačios sąvokos, tačiau teismų praktikoje vartojamas žodis
įrodymai dažnai apima abi įrodymų prasmes, t. y. tiek jų turinį (faktinius duomenis),
tiek jų formą (įrodinėjimo priemones).
ABTĮ nepateikia nei daiktinių, nei rašytinių įrodymų sąvokų, beveik nereglamentuoja jų pateikimo ir tyrimo, nėra įtvirtinto oficialių rašytinių įrodymų instituto, taip pat
nedetalizuota liudytojų apklausos tvarka ir t.t., tačiau teismams dėl įrodymų tyrimo ir
vertinimo paprastai didelių problemų nekyla, o esamas reglamentavimo spragas pamažu užpildo teismų praktika.
Daugiausia ABTĮ normų, susijusių su įrodinėjimo priemonėmis, skirta proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimams, liudytojams, ekspertams ir specialistams.
III.6.3.1. Proceso šalių ir jų atstovų paaiškinimai
(ABTĮ 57 str. 2 d.)

164. Proceso šalys administraciniame procese laikytinos pareiškėjas (skundą, prašymą padavęs subjektas; teismas, priėmęs nutartį); atsakovas (institucija, įstaiga, tarnyba,
tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys (t. y. tie,
kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos) (ABTĮ 48 str. 2 d.). Tais
atvejais, kai į teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos
valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai, įstatymų nustatytais atvejais kreipiasi prokuroras, administravimo subjektai, valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys, jie turi bylos šalies procesines teises ir
pareigas (ABTĮ 56 str. 1, 2 d.). ABTĮ 53 straipsnio 2 dalyje inter alia įtvirtinta, jog proceso šalys turi teisę duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus. Taigi
visi paminėti subjektai ir jų atstovai gali teikti paaiškinimus, kas laikytina leistina įrodinėjimo priemone. Paprastai paaiškinimai duodami bylos nagrinėjimo žodinio proceso
tvarka metu (ABTĮ 79 str. 1 d., 138 str. 2 d.), tačiau ABTĮ nenumato apribojimų, kokia
forma (rašytine ar žodine) ši procesinė teisė gali būti įgyvendinama (2011 m. rugsėjo 9
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011). Be to, pasiruošimo administracinių bylų nagrinėjimui teisme stadijoje teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs
skundą (prašymą), prireikus gali įpareigoti pareiškėją pateikti papildomus paaiškinimus
dėl keliamų reikalavimų raštu (ABTĮ 68 str. 1 d. 2 p.).
165. Paaiškinimai teismo posėdyje duodami stovint, pirmas kalba pareiškėjas, vėliau atsakovas, tretieji suinteresuoti asmenys ir (ar) jų atstovai, kalbėjimo trukmė neribojama, tačiau teismo posėdžio pirmininkas gali įspėti kurią nors iš šalių ar jų atstovų,
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jeigu šie nukrypsta nuo bylos esmės (ABTĮ 82 str. 1 d., 6 d.). Nagrinėdamas apeliacinius
skundus, paduotus po 2012 m. liepos 1 d., išimtiniais atvejais, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos sudėtingumą ir konkrečias faktines aplinkybes, Vyriausiasis administracinis
teismas gali nustatyti kalbų trukmę (ABTĮ 138 str. 7 d.). Paaiškinimai fiksuojami darant
teismo posėdžio garso įrašą (ABTĮ 83 str. 1 d.). Nuo 2013 m. sausio 1 d. proceso dalyvių
dalyvavimas (taigi ir paaiškinimų davimas) teismo posėdžiuose galės būti užtikrinamas
naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas,
telekonferencijas ir kitaip).
166. Galimos situacijos, kai pripažįstama, kad byloje ypatingai reikšminga įrodinėjimo priemonė yra pareiškėjo paaiškinimai, todėl, teismo manymu, byla visapusiškai ir
objektyviai negali būti išnagrinėta nesant paties bylą pradėjusio asmens – pareiškėjo.
Nors įstatymas numato administracinio teismo teisę įpareigoti pareiškėją pateikti papildomų paaiškinimų raštu dėl keliamų reikalavimų (ABTĮ 68 str. 1 d. 2 p.), pareiškėjui
teismo posėdyje nedalyvaujant, teisėjai ir kitos šalys negalėtų jam užduoti klausimų
(ABTĮ 82 str. 6 d.), išklausyti žodinių paaiškinimų, kurie padėtų aiškiau suprasti reikalavimų apimtį, aplinkybes, kurioms patvirtinti galėtų būti pateikta papildomų įrodymų,
ir pan., o ABTĮ nenumato, kad atstovo pagal pavedimą paaiškinimai prilygtų proceso šalies paaiškinimui. Dėl šių aplinkybių ABTĮ numato galimybę pripažinti pareiškėjo
dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir bylos nagrinėjimą atidėti (ABTĮ 80 str. 1 d.), o
pastarajam neatvykus – skundą palikti nenagrinėtu (ABTĮ 103 str. 5 p.) (2012 m. kovo
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–104/2012; plačiau apie skundo palikimą
nenagrinėtu šiuo pagrindu žr. Apibendrinimo poskyrio IV.6.2. Skundo (prašymo) palikimas nenagrinėtu paragrafą 72).
167. ABTĮ neįtvirtintas priesaikos institutas, tačiau tai nereiškia, kad šalys gali duoti
melagingus parodymus. Proceso šalys turi pareigą savo procesinėmis teisėmis naudotis
sąžiningai (ABTĮ 53 str. 3 d.). Už piktnaudžiavimą administraciniu procesu ABTĮ nuo
2012 m. liepos 1 d. numato galimybę skirti baudą (ABTĮ 84 str. 1 d. 6 p.) Vis dėlto, atsižvelgiant į proceso šalių išskirtinę padėtį (jos tiesiogiai susijusios su kilusiu administracinių ginču ir yra teisiškai suinteresuotos), pastarųjų paaiškinimai vertinami ypatingai
atidžiai ir paprastai teismų praktikoje laikomasi taisyklės, jog vien proceso šalies pateikiama informacija priimti teismo sprendimo negalima (2010 m. gruodžio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A525-1611/2010).
168. Daugiausia pavyzdžių, kur kaip viena iš kertinių įrodinėjimo priemonių – paaiškinimais – remiasi pareiškėjai yra bylos pagal užsieniečių skundus dėl prieglobsčio
nesuteikimo, kuriose, be kita ko, įstatymas įpareigoja prieglobsčio prašytojus teikti tikrovę atitinkančius paaiškinimus. Pavyzdžiui, byloje, kurioje paliktas galioti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimas dėl
laikino teritorinio prieglobsčio bei prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo piliečiui A. K. ir jo išsiuntimo iš Lietuvos
Respublikos, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 71 straipsnio 3 dalies 4 punktą prieglobsčio prašytojas turi pareigą prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu pateikti
visus turimus dokumentus ir tikrovę atitinkančius išsamius paaiškinimus dėl prašymo
suteikti prieglobstį motyvų, savo asmenybės bei atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje aplinkybių. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pareigos pateikti tikrovę atitinkančius
visapusiškus paaiškinimus dėl prašymo suteikti prieglobstį motyvų neįvykdė, o byloje
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esantys įrodymai – paties pareiškėjo paaiškinimai, Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus pažymos nesudaro pagrindo daryti prielaidą, jog pareiškėją grąžinus į atitinkamą valstybę, kiltų grėsmė pastarojo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei,
nes nėra įrodymų, kad šioje valstybėje vyksta chaotiško, aklo smurto protrūkiai (2012
m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2033/2012).
III.6.3.2. Liudytojų parodymai
(ABTĮ 60 str.)

169. Liudytoju administracinėje byloje gali būti bet kuris teisiškai nesuinteresuotas
bylos baigtimi asmuo, turintis žinių apie bylai reikšmingas aplinkybes ir nepatenkantis
į asmenų, negalinčių būti liudytojais, sąrašą. Toks sąrašas nustatytas ABTĮ 60 straipsnio
3 dalyje, kurioje įtvirtinta, kad negali būti šaukiami ir apklausiami kaip liudytojai: 1)
atstovai civilinėje byloje ar gynėjai baudžiamojoje byloje – apie aplinkybes, kurias jie
sužinojo eidami atstovo ar gynėjo pareigas; 2) asmenys, kurie dėl fizinių ar psichinių
trūkumų nesugeba teisingai suvokti turinčių bylai reikšmės aplinkybių arba duoti apie
jas teisingų parodymų; 3) dvasininkai apie aplinkybes, kurias sužinojo per tikinčiojo
išpažintį.
Jei asmens suinteresuotumas bylos baigtimi yra ne teisinis, o, pavyzdžiui, grįstas
giminystės, draugystės, tarnybinio pavaldumo ir pan. ryšiais su vienu iš byloje dalyvaujančių asmenų, toks asmuo gali būti liudytoju, tačiau asmeninį suinteresuotumą lemiančios aplinkybės turės reikšmės vertinant jo parodymus (2011 m. gruodžio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A62-3753/2011).
170. Šaukiamas liudytoju asmuo privalo atvykti į teismą ir duoti teisingus parodymus (ABTĮ 60 str. 1 d.). Tais atvejais, kai liudytojas yra įkalintas, teismas sprendžia
tokio asmens konvojavimo ir pristatymo į teismo posėdį klausimą. Tai pagrindžiama
ne tik paminėta liudytojo pareiga, bet ir teismui nustatytu imperatyvu bylas nagrinėti
visapusiškai ir išsamiai įvertinus visas faktines aplinkybes ir įrodymus (2011 m. spalio
20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011). Už liudytojo pareigų nevykdymą ABTĮ įtvirtina tam tikras sankcijas: už žinomai melagingų liudytojo parodymų davimą – atsakomybė BK ir ATPK nustatyta tvarka (ABTĮ 59 str. 2 d.), liudytojui be
pateisinamų priežasčių neatvykus pas bylą posėdžiui rengiantį teisėją ar į teismo posėdį
gali būti skiriama bauda (ABTĮ 84 str. 1 d. 2 p.).
171. Asmuo, prašantis šaukti liudytoją, privalo nurodyti jo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ar darbo vietą ir tas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, kurias šis liudytojas
gali patvirtinti (ABTĮ 60 str. 2 d.). Iš čia matyti, jog prašymas turi būti pagrįstas ir vien
šio reikalavimo neišpildžius, teismas gali prašymo netenkinti. Be to, teismų praktika patvirtina, jog aptariamo prašymo tenkinimas neturi trukdyti sklandžiam procesui, todėl
liudytojų šaukimas į bylą turi būti ne tik pagrįstas, bet ir užtikrinti racionalų procesą
(2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-115/2012).
172. ABTĮ liudytojo apklausos tvarkos iš esmės nereglamentuoja, tik nurodoma,
jog iki apklausos liudytojai iš posėdžių salės pašalinami (ABTĮ 82 str. 5 d.), prieš liudytojui duodant parodymus, posėdžio pirmininkas nustato jo asmens tapatybę ir įspėja jį
dėl atsakomybės už atsisakymą ar vengimą duoti parodymus ir už žinomai melagingus
parodymus, paimamas atitinkamas pasižadėjimas (ABTĮ 82 str. 6 d.). Liudytojai parodymus duoda žodžiu konkrečios bylos teismo posėdyje, išskyrus kelias ABTĮ įtvirtintas
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išimtis (ABTĮ 60 str. 1 d., 64 str. 1 d.), todėl rašytiniai šių asmenų paaiškinimai negali
būti prilyginami liudytojų parodymams ir jų nepakeičia. Vadinasi, administracinėje byloje galima remtis tik tokių liudytojų, kurie buvo apklausti ABTĮ nustatyta tvarka, parodymais (2010 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 - 121/2010, 2010
m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1570/2010).
III.6.3.3. Eksperto išvada
(ABTĮ 62 str.)

173. Jeigu administracinėje byloje kyla klausimų, reikalaujančių specialių mokslo,
meno, technikos ar amato srities žinių, teismas ar teisėjas skiria ekspertą arba paveda
daryti ekspertizę atitinkamai ekspertizės įstaigai (ABTĮ 62 str. 1 d.). ABTĮ nepateikia
aplinkybių, kurias nustatant reikia atlikti ekspertizę, tačiau administracinių teismų praktika patvirtina, jog ji dažniausiai skiriama sprendžiant iš tiesų sudėtingus ir specifinius
klausimus, kai ekspertizės išvada tampa tiesiog būtinu įrodymu. Pavyzdžiui, ekspertizės
buvo skirtos atsakyti į byloje iškilusius svarbius klausimus statybos teisinių santykių
sferoje – dėl statinių defektų priežasčių, mokestiniuose ginčuose – nustatant turto vertę, tarnybiniuose ginčuose – darbingumo lygiui nustatyti, nelaimingo atsitikimo darbe
atvejais – apdraustojo būklei nustatyti, energetikos teisinių santykiuose – šilumos energijos sąnaudų skaičiavimams, dujų paskirstymo kainų, konkrečių dujų reguliuojamiesiems vartotojams kainų nustatymo tinkamumui ir pagrįstumui įvertinti, žemės teisiniuose santykiuose – istorinių-archyvinių dokumentų vertinimui, ginklų ir šaudmenų
kontrolės bylose – dėl ginklo priskyrimo tam tikrai kategorijai ir kt.
174. Eksperto išvada pateikiama raštu ekspertizės akte (ABTĮ 62 str. 3 d), kuriai
reikalavimai įtvirtinti Teismo ekspertizės įstatyme. Tuo atveju, jei eksperto išvada yra
nepakankamai aiški ar neišsami, teismas gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę
(2008 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-190/2008).
175. Pažymėtina, jog eksperto išvada yra savarankiška įrodinėjimo priemonė, todėl
jos nereikia painioti su rašytiniais įrodymais. ABTĮ 62 straipsnio 2 dalis numato, jog
klausimus, kuriais reikalaujama eksperto išvados, turi teisę pateikti teismui kiekvienas
proceso dalyvis, tačiau galutinai juos nustato teismas ar teisėjas. Ekspertas (ekspertizė)
skiriamas teismo nutartimi, kuri neskundžiama (ABTĮ 149 str. 1 d.), ir kuri gali būti
priimta jau pasiruošimo bylos nagrinėjimui stadijoje pranešus apie tai proceso šalims
(ABTĮ 68 str. 1 d. 5 p., 2 d.). Eksperto išvada kaip įrodymas administracinių bylų procese
yra tik iškeltoje administracinėje byloje teismo nutartimi paskirtos ekspertizės metu
gauta išvada, kurią pateikia ekspertas, pritaikęs specialias žinias. Tais atvejais, kai koks
nors ekspertinis tyrimas byloje atliekamas ne pagal teismo nutartį, priimtą nagrinėjamoje administracinėje byloje, tai, nepaisant to, kad toks rašytinis aktas yra tiriamojo–
mokslinio pobūdžio, jame pateikta išvada negali būti laikoma įrodymu – eksperto išvada ABTĮ 62 straipsnio prasme, o toks dokumentas gali atitikti rašytinį įrodymą ABTĮ 57
straipsnio 2 dalies prasme, nes jame gali būti žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės
bylai (2009 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1304/2009, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009 m., 329 – 336 p.).
176. ABTĮ nenumatyta, kad ekspertizės skyrimui būtinas bylos šalių sutikimas ar
prašymas. Šią išvadą patvirtina ABTĮ 43 straipsnio 4 dalis, reglamentuojanti išlaidų ekspertizei paskirstymą, kai ekspertizė daroma teismo iniciatyva. Toks reglamentavimas
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reiškia, jog teismui manant, kad byloje iškilo klausimų, reikalaujančių specialių žinių,
teismas gali pats skirti ekspertizę. Šios išvados padarytos byloje, kurioje pareiškėja ginčijo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos sprendimą dėl jos tinkamumo Lietuvos vidaus reikalų ministerijos sistemos tarnybai. Aptariamoje byloje kilo ginčas ir teismui kilo abejonės dėl
pareiškėjos tinkamumo tarnybai, pareiškėja ekspertizės skyrimui neprieštaravo, teikė
klausimą galimam ekspertui, tačiau ekspertizė neskirta pirmosios instancijos teismui
konstatavus, jog pareiškėja ekspertizės atsisakė. Vyriausiasis administracinis teismas,
panaikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžindamas bylą nagrinėti
iš naujo, nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėja
atsisakė nuo ekspertizės, be to, nagrinėdami administracines bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes ir visapusiškai
objektyviai jas ištirti (ABTĮ 81 str.). Teismo tikslas nagrinėjant bylą – teisėtas ir pagrįstas procesinis sprendimas (ABTĮ 86 str. 1 d.). Teismas privalo išnaudoti visas įstatymų
jam suteiktas pareigas ir teises, kad šis tikslas būtų pasiektas. Nagrinėjamoje byloje tai
padaryta nebuvo, todėl teismo sprendimas, kuriame nepašalintos abejonės dėl CMEK
sprendime išdėstytų išvadų teisingumo, nesurinkti ir neištirti visi galimi įrodymai, negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu ir yra naikintinas (2008 m. vasario 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756-228/2008).
177. ABTĮ 62 straipsnio 4 dalis numato, jog eksperto išvada teismui neprivaloma,
tačiau teismo nesutikimas su eksperto išvada turi būti motyvuojamas. Iš čia matyti, jog
tai tik vienas iš įrodymų, kuris turi būti vertinamas kitų įrodymų visumoje, nesuteikiant
jam jokios viršenybės kitų įrodymų atžvilgiu. Eksperto išvados, kaip įrodymo, specifiškumas ir reikalavimas nesutikimą su eksperto išvada atitinkamai motyvuoti lemia, kad
eksperto išvada, jos pagrįstumo aspektu, gali būti paneigta taip pat naudojant specialias
žinias, kurios patvirtintų, jog buvo naudojami netinkami tyrimo metodai, kad ekspertui
buvo pateikti neteisingi išeities duomenys ir pan. Teisėtumo aspektu eksperto išvada
galėtų būti paneigta, jei būtų nustatyta, kad ekspertizė paskirta ir atlikta neteisėtai, kad
ekspertas nekompetentingas šioje mokslo srityje ir pan. (2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-1077/2009).
178. Jeigu tai reikalinga išvadai duoti, ekspertas turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, būti teismui nagrinėjant bylą, užduoti proceso šalims, liudytojams klausimų,
prašyti teismą pateikti jam papildomą medžiagą (ABTĮ 63 str. 1 d.), taip pat jis turi teisę
atsisakyti duoti paaiškinimus ar išvadą, jeigu laiko, kad pateiktoji medžiaga yra nepakankama paaiškinimams ar išvadai duoti arba kad jam pateiktas klausimas peržengia
specialių jo žinių ribas (ABTĮ 63 str. 2 d.).
Pabrėžtina, jog ekspertizės dalyku negali būti teisiniai klausimai, nes preziumuojama,
kad teismas išmano teisę. Tai akcentuojama ir Teismo ekspertizės įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje įtvirtinant, kad teisinės žinios teismo ekspertizėje nelaikomos specialiomis
žiniomis. Teismo ekspertai negali duoti išvadų teisiniais klausimais. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nepripažino ekspertizės akto įrodinėjimo priemone byloje
konstatavęs, kad ekspertizės akte padaryta teisės išvada, kas priskirtina spręsti tik teismo
kompetencijai, iš administracinėje byloje turimos medžiagos nėra aišku, ar valstybinis inspektorius turi eksperto kvalifikaciją ekspertizės akte nagrinėtu klausimu, ekspertizės aktas
surašytas institucijos, kuri yra šios administracinės bylos vienas iš proceso dalyvių (tretysis suinteresuotas asmuo, pateikęs ir apeliacinį skundą) suinteresuotas bylos baigtimi, be
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to, ekspertinis tyrimas atliktas remiantis vien Šiaulių universiteto Technologinių bandymų
centro atitikties įvertinimo saugos reikalavimams bandymų protokolu, daugiau jokia kita
medžiaga nesinaudota, taip pat nėra aiški ir ekspertinio tyrimo eiga (2008 m. lapkričio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 1952/2008).
179. Už žinomai melagingos išvados davimą ekspertas atsako BK ir ATPK tvarka
(ABTĮ 59 str. 2 d.). Ekspertas gali būti nušalintas ABTĮ 47 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punkte įtvirtintais bendrais pagrindais (jeigu jis yra šalių, kitų proceso dalyvių ar kolegijos
teisėjų giminaitis, jeigu jis pats arba jo giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi arba jeigu yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių jo nešališkumu), taip pat specialiais pagrindais – jeigu jis pagal tarnybą ar kitaip yra priklausomas
bent nuo vienos iš šalių ar kitų proceso dalyvių, jeigu jis darė reviziją, kurios medžiaga
buvo pagrindas tą administracinę bylą iškelti arba paaiškėja, jog jis yra nekompetentingas (ABTĮ 47 str. 3 d. ).
III.6.3.4. Specialisto paaiškinimai
(ABTĮ 61 str.)

180. Specialistas kviečiamas tais atvejais, kai nagrinėjant administracinę bylą teisme
reikia specialių žinių dokumentams, daiktams ar veiksmams ištirti bei įvertinti (ABTĮ
61 str. 1 d.). Specialisto paaiškinimai gali būti surašomi atskirame dokumente, kuris turi
būti pasirašytas (ABTĮ 61 str. 2 d.). Teismų praktika patvirtina, jog specialisto paprastai
prireikia tuomet, kai byloje surinkti duomenys yra prieštaringi (2010 m. gruodžio 6 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A438–3362/2010) ir reikia vertinti įrodymus, kurie
jau buvo surinkti panaudojant specialias žinias, kurių teismas neturi (2011 m. vasario
14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-203/2011). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti
iš naujo konstatavęs, jog byloje esančios dvi turto vertinimo ataskaitos – tai įrodymai,
kurie buvo surinkti panaudojant specialias žinias, todėl ir jų turinio vertinimas, nesant
imperatyvių teisės normų pažeidimų, gali būti atliekamas tik pasinaudojus tokiomis
pačiomis specialiomis žiniomis, kurių šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neturi.
Tokiu atveju, vertinant tokio pobūdžio įrodymus (gautus panaudojus specialias žinias),
procesinis įstatymas numato galimybę pasitelkti specialisto arba eksperto pagalbą atitinkamai kviečiant į teismo posėdį tinkamą specialistą ar skiriant ekspertizę. Teismas
šiais procesiniais instrumentais nepasinaudojo, o pats vertino aplinkybes, reikalaujančias specialių žinių, tokiu būdu pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir toks procesinės
teisės normų pažeidimas neleidžia teismo sprendimo laikyti teisingu (2010 m. gruodžio
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1655/2010).
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog specialių žinių poreikis paminėtų kategorijų bylose dažniausiai būna susijęs su specialaus turto – akcijų – vertinimo ypatybėmis arba
byloje nesant pakankamai kitų duomenų, kurie teismui sudarytų galimybę tinkamai
įvertinti į bylą pateiktas turto vertinimo ataskaitas (2010 m. gruodžio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-1655/2010, 2011 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-203/2011), tuo tarpu kitokiose bylose, kuriose yra pateiktos kelios
turto vertinimo ataskaitos, joms taikytinos bendros įrodymų vertinimo ir nuginčijimo
taisyklės, atsižvelgiant į kiekvienos bylos individualias aplinkybes (2010 m. gruodžio 31
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1752/2010, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis
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administracinėje byloje Nr. A442-2927/2011, 2011 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A143-644/2011).
181. Teismų praktika patvirtina, jog dažniausiai specialistai buvo pasitelkti medicininiams dokumentams, projektinei dokumentacijai, žemėtvarkos bei teritorijų planavimo dokumentams ir kt. dokumentams ištirti bei įvertinti. Pažymėtina, jog skirtingai
nuo ekspertų, vieningo specialistų sąrašo nėra, tačiau yra mokslo sričių, kur tokios kategorijos asmenys (kaip atestuoti specialistai ir pan.) išskirti, ir kas turi reikšmę vertinant
jų pateiktus paaiškinimus. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo,
jog tai, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pakvietė specialistu habilituotą mokslų daktarą, gydytoją ortopedą traumatologą N. P., kuris Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-688 įtrauktas į Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų sąrašą, vertintina kaip aplinkybė, kuri padėjo teismui
pilniau ir visapusiškiau išnagrinėti bylą (2012 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A146-184/2012).
182. Specialistas turi tokias pat kaip ir ekspertas teises (ABTĮ 63 str.), jis taip pat
įspėjamas dėl administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už žinomai melagingų paaiškinimų davimą (ABTĮ 82 str. 5 d.), jis gali būti nušalintas ABTĮ 47 straipsnio 2 dalies
2 ir 3 punkte įtvirtintais bendrais pagrindais, už neatvykimą be pateisinamų priežasčių
pas bylą posėdžiui rengiantį teisėją ar į teismo posėdį specialistui gali būti skirta bauda
(ABTĮ 84 str. 1 d. 2 p.). Jei teismui kyla abejonių dėl specialisto raštiškų paaiškinimų,
teismas gali kviesti į teismo posėdį ir prašyti specialistą atsakyti į iškilusius klausimus,
nesant galimybės pašalinti tokiu būdu trūkumų, gali būti skiriamas papildomas arba
pakartotinas tyrimas (2008 m. vasario 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438190/2008). Specialistas – nešališkas teismo pagalbininkas, sprendžiant klausimus, kuriems reikalinga specialių žinių. Todėl netoleruotini suinteresuotos šalies advokato susitikimai su specialistu, siekiant jį atitinkamai parengti bylai (2009 m. spalio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-34/2009).
III.6.4. Įrodinėjimo naštos paskirstymas
(ABTĮ 57 str. 4 d.)

183. Įrodinėjimo naštos (lot. onus probandi) paskirstymas yra vienas sudėtingiausių
administracinio proceso elementų, nes nuo to, ar teisingai bus paskirstyta įrodinėjimo
našta, gali priklausyti ir bylos baigtis vienos ar kitos šalies naudai. Įrodinėjimo naštos
paskirstymas svarbus ir šalims, nes dar prieš prasidedant procesui žinodamos, ką turės
įrodinėti, gali apsispręsti dėl teisminio proceso pradėjimo, ir teismui, nes įrodinėjimo
naštos paskirstymo taisyklių pagalba apsisprendžiama, kaip reikia išspręsti bylą, jei tam
tikros aplinkybės teisminio nagrinėjimo metu lieka nenustatytos ir pan.
184. Teismų praktikoje skiriami du, tarpusavyje susiję, įrodinėjimo naštos aspektai.
Pirmasis apima pareigą pateikti įrodymus ir vadinamas pozityviu įrodinėjimo naštos
paskirstymo aspektu. Ši pareiga pagal bendrąją taisyklę tenka visiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Pagal ABTĮ 57 straipsnio 4 dalį įrodymus pateikia šalys ir kiti proceso dalyviai. Šia prasme įrodinėjimo subjektas taip pat yra teismas, nes jis gali rinkti
įrodymus savo iniciatyva (ABTĮ 57 str. 4 d.). Kitas įrodinėjimo naštos paskirstymo aspektas – negatyvusis – tampa aktualus tais atvejais, kai nepakanka įrodymų patvirtinti
nei pareiškėjo, nei atsakovo nurodomoms aplinkybėms. Tokiu atveju sprendimas pri764
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imamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo našta
(2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 963/2009, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2010 m., 78 – 97 p., 2010 m. birželio
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-862/2010).
Jeigu pozityvusis elementas neturi lemiamos reikšmės priimant teismo sprendimą,
t. y. nėra svarbu, ar įrodymą pateikė pareiškėjas, ar atsakovas, ar teismas jį išreikalavo
savo iniciatyva – įrodymas turės vienodą įrodomąją reikšmę, tai negatyvusis atsako į
klausimą, kuriai šaliai tenka byloje teisiškai reikšmingų aplinkybių neįrodymo rizika16.
Pavyzdžiui, byloje, kurioje spręstas klausimas dėl valstybės tarnautojo, profesinės sąjungos nario, atleidimo teisėtumo, teisėjų kolegija, pritaikiusi negatyvųjį įrodinėjimo naštos
aspektą, pažymėjo, jog atleidžiant pareiškėją T. R. iš valstybės tarnybos reikėjo gauti
profesinės sąjungos, kurios nariu jis buvo, sutikimą. Lietuvos apskričių ir savivaldybių
profesinė sąjunga neigė gavusi raštą dėl sutikimo davimo, todėl Marijampolės apskrities
viršininko administracijai, veikusiai savo rizika ir pasirinkus tokį rašto siuntimo būdą
(faksu ir neregistruotu paštu), kuris apsunkina gavimo fakto nustatymą, ir teko šio fakto įrodinėjimo našta. Visa tai lėmė, kad teismas pripažino, jog Marijampolės apskrities
viršininko administracija neįrodė, kad minėtas raštas faktiškai pasiekė adresatą, t. y. kad
jis buvo gautas Lietuvos apskričių ir savivaldybių profesinėje sąjungoje, todėl ir Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 134 straipsnio 2 dalies nuostatos, pagal kurias profesinės
sąjungos neveikimas (atsakymo per 14 dienų nedavimas) iš esmės yra prilyginamas
sutikimo išreiškimui, nagrinėjamu atveju negalėjo būti taikomos (2011 m. vasario 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A62–1007/2011).
185. Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė skelbia, kad kiekviena šalis
privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (2011 m. spalio
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2329/2011). Ką kuri šalis turi įrodyti numato tiek procesinės teisės normos, tiek materialinės. Pavyzdžiui, pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 ir 2 dalis įrodinėjimo našta dėl termino pateikti skundą praleidimo priežasčių tenka
pareiškėjui (2010 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556 – 379/2010).
Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnį mokesčių administratorius privalo pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas,
o mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus apskaičiuotomis
konkrečiomis mokesčio ir su juo susijusiomis sumomis, privalo pagrįsti, kodėl jos yra
neteisingos (2012 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-360/2012) ir
kt. Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė ne visada pateikia aiškų ir vienareikšmį atsakymą, ką šalis konkrečiu atveju turi įrodyti, todėl tokiais atvejais būtina
sistemiškai analizuoti tiek proceso, tiek materialinės teisės normas.
186. Administracinių ginčų įvairovė lemia tai, kad bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė skirtingose administracinėse bylose yra modifikuojama jose nagrinėjamų administracinių teisinių santykių specifikos, atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir
šalių tarpusavio santykių pobūdį (2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-835/2007). Naujausias bylų pasiskirstymas pagal kategorijas atskleistas 2011
metų Vyriausiojo administracinio teismo metiniame pranešime, iš kuriame pateiktos
statistikos matyti, kad didžiausias dalis tarp išnagrinėjamų visų administracinių bylų
16 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 157.
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Vyriausiajame administraciniame teisme sudaro valstybės tarnybos, mokestinės ir žalos
atlyginimo bylos. Būtent šiose bylų kategorijose ir suformuluotos reikšmingiausios įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės.
187. Tarnybos teisinių santykių srityje suformuota reikšminga Vyriausiojo administracinio teismo praktika, pagal kurią įrodinėjimo našta dėl neigiamų pasekmių tarnautojui taikymo paprastai perkeliama darbdaviui. Tarnybos teisinių santykių specifika pasireiškia tuo, kad tarnautojas iš esmės yra silpnesnioji šalis, o tarnybos teisiniai santykiai
yra jautrūs, vertinant socialiniu aspektu17. Atsižvelgiant į tai, būtent darbdaviu esantis
viešojo administravimo subjektas privalo įrodyti, kad yra pagrindas taikyti drausminę
atsakomybę tarnautojui, atleisti jį iš pareigų, perkelti į kitas pareigas ir pan. (2011 m.
vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62–773/2011, 2011 m. rugsėjo 22 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A62–2207/2011). Pavyzdžiui, byloje kilus ginčui dėl
pareiškėjo atleidimo iš pareigų teisėtumo pareiškėjas, be kita ko, teigė, kad Valstybės
tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvada bei Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvada yra nepagrįstos. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjas
nepateikė įrodymų, paneigiančių padarytas išvadas, ir nenurodė jų buvimo vietos, t.
y. teismas iš esmės konstatavo, kad pareiškėjas turėjo įrodyti jo atleidimo iš darbo neteisėtumo ir nepagrįstumo faktą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas
su tokiu įrodinėjimo naštos paskirstymu tarp šalių, nurodė, kad bylose dėl valstybės
tarnautojo atleidimo iš pareigų būtent atsakovas paprastai privalo įrodyti atleidimo iš
valstybės tarnybos teisėtumą ir pagrįstumą, aplinkybes, kuriomis grindžiamas sprendimas dėl atleidimo iš pareigų (2006 m. gruodžio 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A6–2160/2006). Kitoje byloje, kurioje pareiškėjas kėlė ginčą dėl to, kad su juo atleidimo dieną nebuvo visiškai atsiskaityta, Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė,
kad nė vienas iš atsakovų nepateikė jokių įrodymų, kad su pareiškėju buvo atsiskaityta
jį perkeliant iš vienos vidaus reikalų įstaigos į kitą, nors bylose, kuriose ginčai kilę iš
valstybės tarnybos teisinių santykių, būtent atsakovas paprastai privalo įrodyti visiško
atsiskaitymo su atleidžiamu pareigūnu faktą. Šalis paprastai objektyviai negali įrodyti to,
ką neigia (pavyzdžiui, tam tikrų faktų, kurių egzistavimą nurodo kita šalis, nebuvimo).
Todėl įrodinėti bylos aplinkybes paprastai turi ta šalis, kuri teigia buvus tas aplinkybes
(2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-156/2012).
187.1. Kitoje tarnybos valstybei byloje buvo kilęs ginčas dėl tarnybinės nuobaudos
pagrįstumo, kuri pareiškėjai skirta už tarnybinio nusižengimo padarymą neveikimu, t.
y. iki nustatytos datos sutvarkyti tam tikrus duomenis, parengti lokalų aktą. Pareiškėja, ginčydama jai paskirtos nuobaudos pagrįstumą, nurodė, kad užduočių įvykdymo
terminai buvo nepagrįsti, pavedimui vykdyti neveikė tam tikros duomenų posistemės.
Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas atsakovo apeliacinį skundą, nurodė, jog byloje nustatytos aplinkybės įrodinėjimo naštos paskirstymo prasme lemia, kad
atsakovui tenka pareiga paneigti pareiškėjos teiginius bei įrodyti, jog pareiškėja turėjo
objektyvią galimybę laiku ir tinkamai atlikti jai pavestas užduotis, ko būtent šis ir neatliko (2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1112/2009).
187.2. Iš paminėtų įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklių tarnybinių ir su jais susijusių santykių sferoje yra išimčių. Štai byloje, kurioje pareiškėjas ginčijo Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo šis pripažintas pažeidęs Lietuvos Respu17 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 161.
766

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

blikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, pareiškėjas
tvirtino, kad negalėjo žinoti apie savo artimo asmens privatų interesą, kad įrodyti žinojimo faktą buvo atsakovo pareiga. Vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs
šiuos argumentus, konstatavo, kad valstybės tarnyboje dirbančio asmens pareiga žinoti
apie artimų asmenų privačius interesus neturi būti suprantama kaip šio asmens pasyvus elgesys, tapatinamas su atsitiktiniu faktų, lemiančių tokių interesų egzistavimą,
sužinojimu. Įstatymo leidėjas nustatė pozityvią pareiškėjo pareigą deklaruoti privačius
interesus, taip pat ir susijusius su artimų asmenų interesais, todėl teismas padarė išvadą,
jog valstybės tarnyboje dirbantis asmuo turi žinoti faktus, susijusius su privačių interesų egzistavimu. Tokiu atveju įrodinėjimo našta, kai siekiama paneigti tokias teisiškai
reikšmingas aplinkybes, tenka asmeniui, jas neigiančiam, todėl būtent apeliantas turi
pateikti objektyvius duomenis, kad jis neturėjo galimybių žinoti apie AB „Specializuota
komplektavimo valdyba“ laimėtą rangos darbų konkursą renovuoti Vilniaus „Ąžuolyno“ pagrindinę mokyklą ir Vilniaus Karoliniškių gimnaziją (2012 m. kovo 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A492-1322/2012).
188. Vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje suformuluotos tokios
įrodinėjimo naštos paskirstymo mokestinių ginčų bylose taisyklės. Pirma, nustačius, jog
ūkinės operacijos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose, kuriais remdamasis mokesčių mokėtojas siekia įgyti teisę į PVM atskaitą, ir
tai mokesčių administratoriui sudaro pagrįstą pagrindą manyti, kad šiomis ūkinėmis
operacijomis buvo arba galėjo būti piktnaudžiaujama (sukčiaujama) PVM, mokesčių
administratorius turi teisę reikalauti iš pirkėjo įrodyti tikrąjį ūkinės operacijos turinį (2009 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1097/2009, 2011 m.
gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-3582/2011). Antra, jei mokesčių
mokėtojas pagrindžia gautas pajamas įstatymų nustatytos formos sandoriais ar juridinę
galią turinčiais dokumentais, įrodyti, jog pajamų nebuvo, turi šias aplinkybes neigiantis
mokesčių administratorius, tačiau pateikti įrodymus apie realų pajamų gavimą turėtų
tiek šias aplinkybes siekiantis įrodyti mokesčių mokėtojas, tiek jas siekiantis paneigti
mokesčių administratorius (2007 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17301/2007, 2008 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502-70/2008). Trečia,
įrodinėjimo našta įrodyti įstatymines sąlygas atleidimui nuo delspinigių ar konkrečiam
PVM tarifo dydžio pritaikymui arba atleidimui nuo mokesčio tenka pačiam mokesčių
mokėtojui, siekiančiam pasinaudoti atleidimo teisine galimybe ar pritaikiusiam atitinkamą tarifą (2010 m. lapkričio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1725/2010,
2011 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 - 364/2011). Plačiau apie
įrodinėjimo naštos paskirstymo ypatumus mokestinių ginčų bylose skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo II dalį Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 22, 2011 m., 420 – 509 p.
189. Ypatinga specifika pasižymi ir žalos atlyginimo bylos. Remiantis Vyriausiojo
administracinio teismo praktika, bylose dėl valstybės institucijų ar pareigūnų neteisėtais
veiksmais ar neveikimu padarytos žalos žalą (nuostolius) privalo įrodyti pareiškėjas,
todėl būtent jis turi pareigą įrodyti konkretų patirtos žalos dydį, pateikiant patirtą žalą
patvirtinančius konkrečius įrodymus ir įrodant, jog nurodyta žala kilo būtent dėl neteisėtais pripažintų viešojo administravimo subjekto veiksmų (2007 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-180/2007, 2011 m. lapkričio 21 d. nutartis adminis767
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tracinėje byloje Nr. A525-3063/2011). Tačiau reikia pažymėti, jog paminėta taisyklė nėra
absoliuti, nes pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai
įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Kitaip tariant, teismas yra įpareigojamas nustatyti
žalos dydį, o ne atmesti pareiškėjo reikalavimą, kai nustatoma, kad žala yra padaryta, bet
pareiškėjas negali įrodyti tikslaus jos dydžio (2010 m. gruodžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-3420/2010). Štai byloje, kurioje pareiškėjas siekė turtinės žalos
atlyginimo iš Neringos savivaldybės ir Lietuvos valstybės, Vyriausiasis administracinis
teismas konstatavo, kad nors pareiškėjo pateiktuose dokumentuose esantys duomenys
negali būti laikomi leidžiančiais apskaičiuoti tikslų žalos dydį, susijusį su kreditavimo
sutartimi, visgi jie yra pakankami, kad išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į teisingumo ir protingumo principus, CK 6.249 straipsnio 1 dalį, taip pat aplinkybę, kad pareiškėjas dėl žalos atlyginimo kreipėsi praėjus daugiau kaip pusantrų metų po to, kai
civilinėje byloje buvo panaikinti anksčiau minėti aktai, bendrovės patirtą žalą, susijusią
su kredito paėmimu ir panaudojimu (įskaitant palūkanas ir kitas išlaidas, susijusias su
kredito sutarties sudarymu ar pakeitimu), vertintų 40 000 Lt dydžio suma (2011 m.
gruodžio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011).
190. Svarbios įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės suformuluotos ir kitų kategorijų administracinėse bylose. Štai iš bylų dėl informacijos iš viešojo administravimo
subjekto pateikimo matyti, kad įrodyti aplinkybes, pagrindžiančias faktinį pagrindą priimti asmens teises ir laisves bet kokiu būdu ribojantį administracinį aktą, privalo viešojo administravimo subjektas. Pavyzdžiui, byloje buvo kilęs ginčas dėl pareiškėjo teisės
gauti ir atitinkamos atsakovo pareigos suteikti pareiškėjui informaciją apie pareiškėjui
mokamos Vidaus reikalų ministerijos pareigūno pensijos apskaičiavimus ir perskaičiavimus, atliktus atitinkamais laikotarpiais, kai keitėsi pensijos dydį reglamentuojantys
teisės aktai, pateikti duomenis, iš kurių matytųsi, kaip buvo gautas mokėtos pensijos
dydis ir kokių teisės aktų pagrindu jis buvo gautas. Atsakovas suteikti prašomą informaciją atsisakė, motyvuodamas tuo, jog tokio prašymo įvykdymas būtų susijęs su neproporcingomis darbo ir laiko sąnaudomis, ką įtvirtina Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau – Įstatymas). Teisėjų kolegija, nagrinėjusi bylą, konstatavo, jog nagrinėjamu atveju atsakovui
remiantis Įstatyme įtvirtinta išimtimi, pagal kurią besikreipiančiam asmeniui gali būti
nesuteikta jo prašoma informacija, būtent atsakovas turi pateikti įrodymus, kad buvo
pagrindas taikyti tokią išimtį. Minėtų įrodymų nepateikus, bylos medžiagai nepatvirtinant galimybės taikyti Įstatymo 16 straipsnio dalies 1 punkte nustatytą išimtį, tokios
išimties pritaikymas negali būti vertinamas kaip pagrįstas ir teisėtas. Priešingas teisės
normų ir atitinkamai atsakovo pareigos suteikti informaciją aiškinimas, teisėjų kolegijos
vertinimu, nepagrįstai perkeltų įrodinėjimo naštą asmeniui, prašančiam valstybės įstaigą suteikti jam informaciją, bei pažeistų pareiškėjo konstitucinę teisę gauti su juo susijusią informaciją iš valstybės įstaigų (2010 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525 – 419/2010). Analogiškai aiškinta įrodinėjimo našta ir byloje Nr. A756–485/2010,
kurioje Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog našta pagrįsti, kad prašoma
pateikti informacija yra neatskleistina, tenka institucijai, kuri atsisako pateikti prašomą
informaciją, teigdama, kad ji yra komercinė paslaptis (2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756–485/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 20, 2011 m., 486 – 499 p.).
191. Bylose dėl klaidinančios reklamos pabrėžta, kad įrodinėjimo našta įstatymo
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leidėjo patvarkymu yra perkeliama reklamos davėjui, kuris ir turi pagrįsti skelbiamų teiginių atitikimą tikrovei. Priešingu atveju reklamos davėjo atsakomybė nėra paneigiama,
tačiau kiekvienu konkrečiu atveju vis dėl to būtina išsiaiškinti, ar reklamoje pateikiami
teiginiai tikrai neteisingi. Pateikiamų teiginių teisingumas negali būti grindžiamas duomenimis asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su pateikiamos informacijos turiniu
(2008 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556- 997/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008 m., 80 – 90 p.). Kadangi pareiga įrodyti reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą tenka reklamos davėjui, būtent jis
suinteresuotas užtikrinti tokių įrodymų saugojimą atitinkamą protingą laikotarpį, per
kurį gali būti ar yra atliekamas tyrimas (2011 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A444-391/2011).
192. Įrodyti asmens padarytą pažeidimą turi tai konstatavęs subjektas, ir jokio teisinio pagrindo perkelti įrodinėjimo naštą pareiškėjui, kad jis nedarė tam tikrų teisės pažeidimų, nėra (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2457/2011).
Pavyzdžiui, bylose, kuriose Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo priėmusi sprendimus dėl pareiškėjų atžvilgiu konstatuotų pažeidimų, teisėjų
kolegija konstatavo, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip savarankiška Lietuvos
Respublikos vykdomosios valdžios institucija, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir
Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas bei atliekanti jų mokėjimo
ir kontrolės funkcijas, privalo surinkti tokius įrodymus, kurie aiškiai, neprieštaringai
įrodytų pareiškėjų padarytus pažeidimus, nes priešingu atveju tie pažeidimai laikytini
menamais (2011 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-134/2011, 2011
m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-3076/2011).
193. Pirmiau paminėta taisyklė taikytina ir konkurencijos bylose, t. y. pažeidimą
turi įrodyti Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, tačiau tais atvejais, kai pareiškėjai remiasi atitinkamomis išimtimis, įrodinėjimo našta įrodyti sąlygas tokioms išimtims taikyti tenka patiems pareiškėjams (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-1245/2012).
194. Teismų praktikoje ne kartą konstatuota, jog bendrosios įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės (šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus
bei atsikirtimus) taikymas nereiškia reikalavimo iš pareiškėjo neprotingų įrodymų atsakovo sprendimų neteisėtumui ir nepagrįstumui įrodyti (2011 m. liepos 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A444-3076/2011). Yra bylų, kurių pobūdis lemia tai, kad tam
tikrų veiksmų atlikimas priskirtas viešojo administravimo subjektui, o privatus asmuo
neturi galimybių tokių veiksmų kontroliuoti arba įstatymas privačiam asmeniui nenustato jokių reikalavimų tam tikrų veiksmų atžvilgiu, dėl kurių netinkamo vykdymo vėliau gali kilti teisinės pasekmės ir pan. Štai byloje, kurioje buvo kilęs ginčas iš nuosavybės teisinių santykių, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog už prašymų
atkurti nuosavybės teises tvarkymą bei jų nagrinėjimą yra atsakingas išimtinai viešojo
administravimo subjektas, o privatus asmuo, pateikęs prašymą atkurti nuosavybės teises
į išlikusį nekilnojamąjį turtą, neturi galimybių kontroliuoti tokio prašymo registravimo
ir nagrinėjimo eigos, todėl reikalavimas, kad privatus asmuo įrodytų prašymo viešojo
administravimo subjektui pateikimo faktą, jeigu jam neišduodamas rašytinis patvirtinimas apie prašymo gavimą, reikštų probatio diabolica, t. y. neįmanomas įrodyti aplinky769
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bes, nes neturėdamas įgaliojimų kontroliuoti viešojo administravimo subjekto veiklos,
asmuo turėtų itin ribotas galimybes įrodyti, kad tam tiktas prašymas viešojo administravimo subjektui buvo pateiktas. Taigi įrodinėjimo našta apie tai, kad prašymas atkurti
nuosavybės teises nebuvo gautas, tokio pobūdžio bylose tenka už šių prašymų registravimą ir tvarkymą atsakingam viešojo administravimo subjektui (2007 m. rugsėjo 6
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A1-835/2007). Tokios išvados prieita ir mokestinėje byloje, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, kad taikant Mokesčių
administravimo įstatymo 67 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad fiziniams asmenims (išskyrus įstatymų nustatytus
atvejus, kai šie asmenys vykdo ūkinę veiklą) įstatymai nenustato jokių reikalavimų tvarkyti buhalterinę apskaitą, todėl reikalavimas, kad įrodinėjimo našta apie gautų pajamų
realumą priklausytų pajamas deklaruojančiam mokesčių mokėtojui, reikštų probatio diabolica, t. y. neįmanomas įrodyti aplinkybes, kadangi neprivalėdamas vesti buhalterinės
apskaitos, kaupti dokumentus, fiksuoti piniginių srautų judėjimo, mokesčių mokėtojas
turėtų itin ribotas galimybes įrodyti šias aplinkybes. Tačiau pateikti įrodymus apie realų
pajamų gavimą turėtų tiek šias aplinkybes siekiantis įrodyti mokesčių mokėtojas, tiek
jas siekiantis paneigti mokesčių administratorius (2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2502/2011).
195. Siekiant paneigti prezumpciją, įrodinėjimo našta tenka būtent ją neigiančiam
asmeniui (2010 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–1519/2010).
Pavyzdžiui, byloje, kurioje buvo kilęs ginčas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos nutarimo, kuriuo pareiškėjai UAB „Kosvila Baltic“ skirta bauda dėl platinamos
pavojingos produkcijos, teisėtumo ir pagrįstumo, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Higienos normos 26.8 punkto bei Informacijos apie kosmetikos gaminio sudėtį ir
turimų duomenų apie gaminio nepageidaujamą poveikį pateikimo visuomenei taisyklių
7 punkto nuostatas, priėjo prie išvados, kad ant kosmetikos gaminio pakuotės nurodžius gaminio sudėtį yra preziumuojama, jog tokia gaminio sudėtis ir yra, todėl šiuo
atveju institucijoms (Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos
ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai) pakako įvertinti ant pakuotės nurodytą ginčo kosmetikos gaminių sudėtį, kad būtų konstatuotas Produktų saugos įstatymo
pažeidimas. Paneigti ant kosmetikos gaminio pakuotės nurodytą gaminio sudėtį šiuo
atveju tenka šio gaminio platintojui – UAB „Kosvila Baltic“ (2012 m. kovo 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A492-14/2012).
196. Iš nurodytų bylų matyti, kad nustatant, kas turi įrodyti tam tikras aplinkybes,
remiamasi skirtingais doktrinoje išskiriamais kriterijais, tokiais kaip: galimumo įrodyti (kuriai šaliai lengviau įrodyti konkrečias aplinkybes, tai ir priklauso jų įrodinėjimo
našta), teigiamų teisinių pasekmių (kuriai šaliai iš įrodytųjų faktinių aplinkybių kils teigiamos teisinės pasekmės, ta šalis ir privalo šias aplinkybes įrodyti), teisę sukuriančių
aplinkybių (šalis, kuri siekia įgyti tam tikrą teisę, turi įrodyti, kad egzistuoja prielaidos
šiai teisei įgyti), pareigą panaikinančių aplinkybių (šalis, kuri siekia nevykdyti atitinkamos pareigos, turi įrodyti, kad egzistuoja prielaidos šiai pareigai nevykdyti), išimties
(šalis, kuri remiasi išimtimi iš bendrosios taisyklės, turi įrodyti sąlygas išimčiai taikyti),
įsikišimo (institucija, siekdama suvaržyti asmens teises ir laisves, privalo įrodyti prielaidas tokiam įsikišimui) ir pan.18
18 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 158–159.
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Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, įrodinėjimo naštos paskirstymas dažnai lemia
teismo sprendimą byloje vienos ar kitos šalies naudai. Siekdamas teisingai paskirstyti
įrodinėjimo naštą, teismas turėtų prieš pradėdamas nagrinėti bylą preliminariai išsiaiškinti, kokia norma reglamentuoja ginčo teisinius santykius ir kaip ji paskirsto įrodinėjimo naštą, atkreipti šalių dėmesį, kokias aplinkybes jos privalėtų įrodinėti, ir kokios būtų
šių aplinkybių neįrodymo pasekmės. Taip pat teismas turėtų bendradarbiauti su bylos
šalimis visuose įrodinėjimo proceso etapuose: atkreipti šalių dėmesį, jei jų pateikiami
faktai yra netikslūs ar neišsamūs ir pasiūlyti patikslinti juos; nurodyti, kokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis turėtų būti įrodinėjamos vienos ar kitos aplinkybės;
pasiūlyti pateikti papildomus įrodymus, jei šalių pateikti įrodymai teismui atrodo nepakankami, ir, reikalui esant, rinkti įrodymus savo iniciatyva19.
III.6.5. Neįrodinėtinos aplinkybės ir faktai
(ABTĮ 58 str.)

197. ABTĮ 58 straipsnis įtvirtina aplinkybes ir faktus, kurių nereikia įrodinėti. Tai:
1) aplinkybės, teismo pripažintos visiems žinomomis; 2) faktai, nustatyti įsiteisėjusiu
teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami
nagrinėjant kitas administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys; 3) faktai,
kurie pagal įstatymą preziumuojami kaip nustatyti; 4) įsiteisėjusio teismo nuosprendžiu
baudžiamojoje byloje nustatytos asmens veiksmų administracinės teisinės pasekmės.
198. Visiems žinomomis aplinkybėmis paprastai teismas pripažįsta faktus, žinomus
visiems vidutinio išprusimo žmonėms. Pavyzdžiui, visiems žinomomis aplinkybėmis
pripažįstami žymiausi istoriniai įvykiai – 1940 m. liepos 22 d. priėmus Liaudies seimui
žemės nacionalizavimo deklaraciją, įvykęs turto pagal TSRS (LTSR) įstatymus nacionalizavimas ar kitoks nusavinimas (2008 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-809/2008); valstybinių švenčių dienos ir pan. Tokiomis aplinkybėmis gali
būti pripažįstama ir kita bendro pobūdžio informacija. Pavyzdžiui, byloje dėl draudžiamos alkoholio reklamos tokia aplinkybe pripažintas faktas, jog alkoholio vartojimas
gali kenkti žmogaus organizmui (2010 m. gegužės 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556–691/2010), byloje dėl atleidimo iš valstybės tarnybos tokia aplinkybe pripažintas faktas, jog B1 yra aukštesnis anglų kalbos mokėjimo lygis nei A2 (2011 m. spalio 10
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-3380/2011) ir pan.
199. Visiems žinomomis aplinkybėmis teismas taip pat pripažįsta ir faktus, žinomus visiems konkrečioje vietovėje (teritorijoje) gyvenantiems asmenims. Pavyzdžiui,
tokia aplinkybe pripažintas Kuršių nerijos, kaip unikalaus gamtos ir žmogaus sukurto
kraštovaizdžio komplekso – saugotinos teritorijos, kuriai turi būti nustatytas ypatingas
teisinis režimas, statusas (2010 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822463/2010).
200. Iš analizuojamo laikotarpio teismų praktikos matyti, kad dažniausia teismo
pripažinta visiems žinoma aplinkybe administracinėse bylose laikyti faktai apie sunkią
Lietuvos valstybėje susiklosčiusią ekonominę situaciją tam tikru laikotarpiu (2011 m.
vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62–1007/2011, 2011 m. gegužės 12
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-677/2011), iš to atitinkamai kylančius faktus
19 Norkus, R. Įrodymai ir įrodinėjimas administraciniame procese. Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 2(12). Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2007, p. 162.
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apie sunkią atsakovų – Lietuvos valstybės ir kitų valstybinių institucijų – turtinę padėtį
(2010 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–120/2010), paplitusią bedarbystę (2010 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–619/2010), nekilnojamojo turto kainų sumažėjimą (2009 m. vasario 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556–95/2009) ir pan. Sprendžiant klausimus dėl procesinių terminų eigos
ir skaičiavimo, visuotinai žinomomis aplinkybėmis pripažįstamos valstybinių švenčių
dienos, perėjimas prie žiemos ir vasaros laiko, tas faktas, jog ambulatorinis gydymas
yra skiriamas dėl nepavojingų organizmo būklių ir pan. (2010 m. sausio 15 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146–31/2010).
Kitais žodžiais tariant, visiems žinoma aplinkybe paprastai laikytinas toks faktas,
kurio nustatymui byloje nėra jokios būtinybės naudotis atitinkamais papildomais informacijos šaltiniais. Remdamasis tokia pozicija, Vyriausiasis administracinis teismas
nepripažino visiems žinoma aplinkybe tam tikro automobilio vidutinio kuro sąnaudų
kiekio, todėl pareiškėjui, prašiusiam atlyginti dėl teisminio proceso atsiradusiais transporto išlaidas, išliko pareiga tokias aplinkybes įrodyti (2011 m. sausio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A62– 180/2011).
201. Kitai grupei aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, priklauso prejudiciniai faktai.
ABTĮ 58 straipsnio 2 dalis numato, jog faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu
vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas
administracines bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Vadovaujantis šia nuostata, darytina išvada, jog prejudicinę galią teismo procese turi ir neįrodinėtinais faktais
pripažįstamos tik tos aplinkybės (faktai), kurios buvo nustatytos įsiteisėjusiu, t. y. res
judicata galią įgijusiu, teismo sprendimu. Būtent įsiteisėjęs teismo sprendimas, kaip teisės taikymo aktas, pasižymi išskirtine teisine galia ir yra privalomas visiems asmenimis ir visoms valdžios institucijoms. Tokio sprendimo priėmimas ir atitinkamų faktų
(aplinkybių) konstatavimas jame reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai, visiems laikams ir teismo nustatytos aplinkybės (faktai) nebegali būti revizuojami kokių
nors kitų institucijų. Teisės teorijoje akcentuojama, jog būtent teismo sprendimai kartu su pozityviosios teisės normomis garantuoja tam tikrą visuomenės gyvenimo stabilumą, visuomeninių santykių apibrėžtumą ir aiškumą (2012 m. sausio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-54/2012). Dėl šių priežasčių ABTĮ 58 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta taisyklė netaikoma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos priimtiems sprendimams (2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-560/2010), taip pat ikiteisminio tyrimo pareigūnų priimtiems sprendimams ir
nutarimams (2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2279/2011)
ar įvairių kitų institucijų bei ekspertų vertinimams, raštams, rekomendacijoms (2011 m.
spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63 – 2790/2011).
202. Pažymėtina, jog prejudicinių faktų taisyklė taikytina ir tada, kai įsiteisėjusiu
apeliacinės instancijos administracinio teismo sprendimu nustatomi atitinkami faktai
išsprendus iš esmės atitinkamą dalį byloje pareikštų reikalavimų, o kitoje dalyje bylą
perdavus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo dėl tų reikalavimų, kuriuos apeliacinės instancijos teismas perdavė išnagrinėti iš naujo, turi remtis faktais, nustatytais įsiteisėjusiu
apeliacinės instancijos teismo sprendimu, kuriuo byla atitinkama apimtimi buvo išspręsta iš esmės (2009 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-71/2009).
203. Svarbus prejudicinių faktų aspektas yra tas, jog pirmesnėje civilinėje ar adminis772
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tracinėje byloje nustatyti faktai pripažįstami prejudiciniais tik tuomet, kai jie toje byloje
buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis (2011 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-99/2011). Prieidamas tokios išvados, Vyriausiasis administracinis teismas
yra taip pat pabrėžęs, jog teismo padarytos išvados ir teisiniai vertinimai negali būti tapatinami su prejudiciniais faktais. Teismo padarytos išvados ir teisiniai vertinimai turi precedento galią kitoje byloje tik tiek, kiek jame pateiktas teisės aiškinimas yra aktualus kitoje
byloje (2012 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-229/2012).
204. Kitas ne mažiau svarbus momentas, susijęs su taikoma prejudicija, yra ABTĮ
58 straipsnio 2 dalies reikalaujamas tų pačių asmenų bylose dalyvavimas. Tai yra būtina sąlyga analizuojamos taisyklės taikymui, tačiau paminėta norma nereikalauja, kad
atitinkamo subjekto procesinė padėtis abejose bylose būtų tapati, taip pat neturi reikšmės ar toks subjektas dalyvavo teismo posėdžiuose, o svarbu tai, kad toks asmuo būtų
įtrauktas byloje dalyvaujančiu asmeniu (2011 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A143-3020/2011). Jei naujoje byloje dalyvauja kiti atstovai, prejudicija bus taikoma. Be to, ABTĮ 55 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teisių perėmėjui visi veiksmai,
atlikti procese iki jo dalyvavimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam
asmeniui, vietoj kurio dalyvauja teisių perėmėjas.
205. Teismų praktika patvirtina, jog šalys kartais nepaiso ABTĮ 58 straipsnio 2 dalyje
įtvirtintos įrodinėjimo taisyklės ir nesėkmingai bando prejudicinius faktus nustatinėti iš
naujo ar kvalifikuoti juos kitaip nei nustatyta ankstesnėse bylose priimtais įsiteisėjusiais
teismų procesiniais sprendimais. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys į žalos atlyginimo bylas, o būtent į tai, jog administracinio akto panaikinimas pats savaime nereiškia, kad yra
nustatyti neteisėti veiksmai CK 6.246 ar 6.271 straipsnių prasme (2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011), kas iš esmės reiškia, jog prejudicinis šiuo
atveju yra tik pats faktas, kad administracinis aktas buvo panaikintas, tačiau tai nereiškia,
kad jis yra neteisėtas CK prasme, nes ginče dėl akto panaikinimo jo teisėtumo klausimas
yra sprendžiamas ne pagal CK, bet pagal viešosios (administracinės) teisės normas.
206. Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, jog ta aplinkybė, kad kai
kurie faktai byloje, vadovaujantis ABTĮ 58 straipsnio 2 dalimi, neįrodinėtini, nereiškia,
kad jie turi lemiamą reikšmę byloje, nes tokie faktai turi būti vertinami kitų įrodymų
kontekste, t. y. turi būti vertinama visa surinktų ir byloje esančių įrodymų visuma (2009
m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 1315/2009).
207. ABTĮ 58 straipsnio 4 dalis prie teismo procese neįrodinėtinų aplinkybių ir
faktų priskiria įsiteisėjusį teismo nuosprendį baudžiamojoje byloje, kuris yra privalomas teismui, nagrinėjančiam administracines bylas dėl asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų administracinių teisinių pasekmių. Ši nuostata reiškia, kad
įsiteisėjęs teismo nuosprendis turi prejudicinę galią tik asmeniui, kurio atžvilgiu nuosprendis buvo priimtas, be to, reikšmingi yra tik tie tokio asmens veiksmai, nustatyti
teismo nuosprendžiu, kurie sukelia administracines teisines pasekmes (2009 m. sausio
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-107-/2009). Kitaip tariant, nebereikia iš
naujo nustatyti teismo nuosprendžiu nustatytų nusikalstamos veikos pasekmių, esančių administracinės bylos įrodinėjimo dalyko sudėtyje. Prejudicinę galią turi visų rūšių
nuosprendžiai, prie kurių priskiriamas ir baudžiamasis įsakymas (2010 m. balandžio 12
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556 – 646/2010).
208. Teismų praktika patvirtina, jog dažniausiai ABTĮ 58 straipsnio 4 dalies taisyklė taikytina mokestinėse bylose, kai asmuo ginčija mokesčių administratoriaus spren773
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dimus, priimtus pagal nuosprendyje nustatytus faktus, t. y. asmuo yra nuteisiamas už
veiksmų, kurių pagrindu mokesčių mokėtojui atsiranda mokestinė prievolė, padarymą
(2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-110/2012).
209. Pagal ABTĮ 58 straipsnio 3 dalį nereikia įrodinėti faktų, kurie pagal įstatymą
preziumuojami kaip nustatyti, tačiau tokios prezumpcijos gali būti paneigiamos bendra tvarka. Įstatymuose numatytos prezumpcijos paprastai yra susietos su tam tikromis
aplinkybėmis, kurioms esant preziumuojami faktai pripažįstami egzistuojančiais tikrovėje. Kokiomis aplinkybėmis vieni ar kiti faktai preziumuojami, paprastai įtvirtinta materialinės teisės normose. Preziumuojamus faktus paprastai galima nuginčyti visomis
leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.
210. Teismų praktika patvirtina, jog administracinėse bylose dažniausiai remtasi
prezumpcijomis, įtvirtintomis Mokesčių administravimo įstatyme, jog siunčiant dokumentus registruotu paštu ir įteikus juos mokesčių mokėtojo atstovui, dokumentai
bus įteikti ir asmeniškai atstovaujamajam (2012 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1162/2012), Nekilnojamojo turto registro įstatyme įtvirtinta registro
duomenų teisingumo prezumpcija (2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-1094/2010) ir kt.

IV. Pasiruošimas ir bylos nagrinėjimas teisme
IV.1. Pasiruošimas administracinių bylų nagrinėjimui teisme
(ABTĮ 68, 135 str.)

1. Pasiruošimas (pasirengimas) administracinės bylos nagrinėjimui – tai viena iš
administracinio proceso stadijų, kurios pagrindinis tikslas galutinai suformuluoti įrodinėjimo dalyką, išsiaiškinti šalių nuomonę dėl įrodymų bei stengtis sudaryti sąlygas, kad
byla būtų išnagrinėta kuo operatyviau. Šios stadijos svarba matyti iš joje nagrinėjamų
klausimų (ABTĮ 68 str., 135 str.), kurių netinkamas išsprendimas gali lemti bylos atidėjimą (ABTĮ 80 str.), besąlyginį pagrindą teismo sprendimui panaikinti (ABTĮ 142 str.),
proceso atnaujinimą (ABTĮ 157 str. 2 d. 7 ir 9 p.) ir pan.
2. Tiek ABTĮ 68 straipsnis („Pasiruošimas administracinių bylų nagrinėjimui teisme“), reglamentuojantis pasiruošimą bylos nagrinėjimui pirmosios instancijos teisme,
tiek ABTĮ 135 straipsnis („Pasirengimas nagrinėti bylą“), reglamentuojantis pasiruošimą
bylos nagrinėjimui apeliacinės instancijos teisme, nenumato baigtinio galimo šioje stadijoje išspręsti klausimų sąrašo, todėl šioje stadijoje, be kita ko, sprendžiama dėl asmenų
įtraukimo trečiaisiais suinteresuotais asmenimis pirmosios instancijos teisme (2012 m.
sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–15/2012), dėl kalinių pristatymo į
teismo posėdį (2010 m. birželio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438 – 626/2010),
dėl bylų sujungimo ar išskyrimo ir pan.
Pabrėžtina, jog ši stadija seka tik po skundo priėmimo stadijos, todėl ABTĮ 68 ir
135 straipsniuose įtvirtinti klausimai sprendžiami tik jau priėmus skundą (apeliacinį
skundą). Tais atvejais, kai apeliacinio skundo priėmimo klausimą išsprendžia pirmosios
instancijos teismas, pasirengimo bylos nagrinėjimui stadija prasideda po bylos su priimtu apeliaciniu skundu išsiuntimo į apeliacinės instancijos teismą (ABTĮ 134 str. 1 d., 5
d.), todėl nuo šio momento tik apeliacinės instancijos teismas atlieka visus procesinius
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veiksmus, susijusius su pasirengimu nagrinėti bylą, taip pat ir sprendžiant prašymus dėl
reikalavimo užtikrinimo priemonių. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas
konstatavo procesinių normų pažeidimą, kai po administracinės bylos su apeliaciniu
skundu išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui, pirmosios instancijos teismas, gavęs
prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, šį klausimą išsprendė pats (2010 m.
gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-768/2010).
3. Vienas iš šioje stadijoje atliekamų teismo veiksmų – tai skundo (prašymo) nuorašų
išsiuntimas trečiajam suinteresuotam asmeniui bei atsakovui su pareikalavimu iš atsakovo per nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų, raštu pateikti teismui
atsiliepimą (pirmosios instancijos teisme) ir apeliacinio skundo ir jo priedų nuorašų išsiuntimas dalyvaujantiems apeliaciniame procese asmenims reikalaujant per keturiolika
dienų raštu pateikti apeliacinės instancijos teismui išsamius atsiliepimus į apeliacinį skundą (apeliacinės instancijos teisme) (ABTĮ 68 str. 1 d. 3 p., 72 str., 135 str. 2 d.). Atkreiptinas
dėmesys į tai, kad ABTĮ nenumato pareigos trečiajam suinteresuotam asmeniui pateikti
atsiliepimą į skundą pirmosios instancijos teisme (2008 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1564/2008, 2009 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS525 – 239/2009), be to, kalbama tik apie atsiliepimus į skundus (apeliacinius
skundus), tačiau Vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgęs į protingumo ir proceso
efektyvumo principus, yra išaiškinęs, jog ABTĮ 72 straipsnis, kuriame numatyta, kad teismo pirmininkas ar teisėjas nusiunčia atsakovui skundo (prašymo) nuorašą, o reikiamais
atvejais – ir pridėtų prie jo dokumentų nuorašus, taip pat nustato terminą, per kurį atsakovas raštu privalo pateikti teismui savo atsiliepimą į skundą (prašymą) ir pateikti tiek
atsiliepimo nuorašų, kiek yra byloje pareiškėjų, mutatis mutandis taikytina ir nagrinėjant
klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, t. y. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nuorašas išsiunčiamas toms proceso šalims, iš kurių prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidas (2011
m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-46/2011, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m., 481 p.).
IV.2. Bylų sujungimas ir išskyrimas
(ABTĮ 69 str.)

4. ABTĮ 69 straipsnio 1 dalis numato, jog bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba
ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų
(prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas
(prašymas) paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto
ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nutartimi gali juos
sujungti į vieną bylą. Iš paminėtos nuostatos matyti, jog administracinių bylų sujungimo pagrindas siejamas ne su pareiškėjo tapatumu skirtinguose administraciniuose
ginčuose, t. y. to paties pareiškėjo pateiktais keliais skundais, bet su ginčo objekto tapatumu keliose bylose. Ir nors pačioje įstatymo nuostatoje tiesiogiai neįtvirtintas bylų
sujungimo tikslas, tai kyla iš paties instituto prigimties bei bendrųjų proceso principų,
t. y. užtikrinti proceso efektyvumą (2010 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS858–668/2010). Taigi administracinės bylos gali būti sujungtos, kai: pirma,
skirtingose bylose yra tas pats ginčo objektas, t. y. skundžiamas tas pats aktas ar veiksmas (neveikimas), prašoma patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą; antra, bylos iškeltos tame pačiame teisme ir nei viena jų neišnagrinėta (pavyzdžiui,
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negali būti sujungiamos bylos, kai jos nagrinėjamos skirtingų instancijų teismuose, taip
pat kai viena byla jau išnagrinėta arba kai dar nėra išspręstas skundo priėmimo klausimas – Nr. N62-229/2011, Nr. AS146–42/2009, Nr. AS822–491/2011); trečia, sujungimas
naudingas proceso efektyvumo principo požiūriu. Pavyzdžiui, Vyriausiajame administraciniame teisme į vieną bylą Nr. A444-1433/2011 buvo sujungtos net penkios administracinės bylos, kuriose buvo sprendžiamas to paties atsakovo – Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos – priimto nutarimo teisėtumas, siekiant proceso operatyvumo
bei nuoseklios teismų praktikos formavimo.
5. Pažymėtina, jog ABTĮ nedraudžia sujungti ir vieno to paties pareiškėjo pradėtas
skirtingas bylas, kuriose reiškiami reikalavimai susiję. Visus reikalavimus reikšti vienu
metu nėra būtina, be to, gali susidaryti tokia situacija, kad vieniems reikalavimams pagrįsti pakaks duomenų, o dėl kitų reikės rinkti papildomą medžiagą, todėl dėl skirtingų
reikalavimų galima kreiptis į teismą skirtingu laiku tam, kad nebūtų praleistas terminas
kreiptis į teismą dėl tų reikalavimų, kuriems pagrįsti pakanka duomenų (2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-471/2008). Tačiau atkreiptinas dėmesys
į tai, jog sujungus teisme bylas, pradėtas pagal to paties pareiškėjo skundus į vieną, toks
asmuo teisės į žyminio mokesčio grąžinimą už kitus skundus neturi ir už likusius skundus sumokėti žyminiai mokesčiai nelaikytini jo permoka (2008 m. vasario 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS502-129/2008).
6. ABTĮ 69 straipsnio 2 dalis numato, jog kai byloje yra daugiau kaip vienas reikalavimas, prireikus teismas kai kuriuos iš jų gali išskirti į atskirą bylą (bylas). Skundo reikalavimų išskyrimas nėra savitikslis dalykas, ir jis galimas tada, kai: pirma, bylos skundo
dalyką sudaro keli reikalavimai; antra, teismas pripažįsta esant tikslingu juos nagrinėti
skyrium. Pavyzdžiui, gali būti pripažinta tikslinga išskirti reikalavimą į atskirą bylą, kai
jis iš esmės nesusijęs su pareiškėjo keliamu ginču, taip pat kai skunde reiškiami keli reikalavimai, kurie tarpusavyje nėra susiję, o dėl vieno jų reikalingas bylos sustabdymas.
Tokiu atveju prieš išspręsdamas klausimą dėl bylos sustabdymo, pirmosios instancijos
teismas turėtų išspręsti likusio reikalavimo išskyrimo į atskirą bylą klausimą (2008 m.
rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–414/2008).
7. Išskyrimas galimas ir tikslingas, kai teisme paaiškėja, jog viename skunde pareiškiami skirtingo rūšinio teismingumo reikalavimai ir juos galima nagrinėti skyrium
arba kai pareiškiami keli reikalavimai, kurie nagrinėjami skirtinga teisena (2008 m.
gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-1017/2008). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pareiškėjų V. D., P. M., L. R. skundą dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo panaikinimo bei turtinės ir neturtinės žalos
priteisimo, pastarąjį reikalavimą išskyrė į atskirą administracinę bylą ir perdavė ją nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas nurodė, jog skundai dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų nagrinėjami specialios teisenos tvarka, kurios
procesinės taisyklės įtvirtintos ABTĮ 17 skirsnyje „Skundai dėl rinkimų ar referendumo
įstatymų pažeidimo“ bei atitinkamuose rinkimų įstatymuose, kur apeliacija nenumatyta, tuo tarpu reikalavimai dėl žalos atlyginimo turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias
administracinės teisenos taisykles, kur bylos šalys turi teisę į apeliaciją. Teismas priėjo
išvados, jog išnagrinėjus Vyriausiajame administraciniame teisme abu pareiškėjų reikalavimus šalys prarastų apeliacijos teisę, taip paneigiant proceso dalyvių teisę į teisingą
teismą (2011 m. vasario 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R146-01/2011).
8. Pažymėtina, kad ABTĮ 69 straipsnyje įtvirtinta teismo teisė sujungti ar išskir776
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ti administracines bylas, bet ne pareiga. Teisė inicijuoti bylų sujungimą bei išskyrimą
priklauso tiek proceso dalyviams, tiek teismui, kuris paminėtus klausimus išsprendžia
neskundžiamomis nutartimis (2009 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143 – 313/2009). Idealiausia būtų, jei šie klausimai būtų išspręsti dar pasiruošimo
nagrinėti bylą teisme stadijoje, o ne kai bylos nagrinėjimas jau yra pasistūmėjęs.
IV.3. Bylos perdavimas kitam teismui
(ABTĮ 70 str.)

9. Bylos perdavimas kitam teismui reglamentuojamas ABTĮ 70 straipsnyje, kurio 1
dalis numato, jog teismas perduoda bylą nagrinėti kitam teismui: 1) jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus, jų pakeisti kitais tame teisme negalima; 2) kai paaiškėja, kad byla buvo
priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles; 3)
kai proceso šalis yra teisėjas, o byla priskirtina teismui, kuriame jis arba jo artimasis
giminaitis dirba teisėju (išskyrus Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą); 4) pripažinęs, kad byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, konkrečiai
– pagal pareiškėjo ar daugumos pareiškėjų, jei skundą (prašymą) padavė ne vienas asmuo, gyvenamąją vietą ar buveinę arba pagal nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su
kilusiu ginču, buvimo vietą, arba pagal ginčijamo sprendimo priėmimo ir (arba) įvykio
(veiksmo), su kuriuo tiesiogiai susijęs ginčijamas sprendimas, vietą. ABTĮ 70 straipsnio 2 dalis numato, jog bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui klausimą išsprendžia atitinkamo teismo teisėjų kolegija arba Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pirmininkas, o bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui šio straipsnio
1 dalies 4 punkte numatytais atvejais klausimą – Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pirmininkas atitinkamo teismo pirmininko teikimu. Bylos perdavimo klausimas paprastai išsprendžiamas teismo nutartimi, kuri atskiruoju skundu neskundžiama
(2009 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 313/2009 ir kt.). Be to,
ABTĮ 70 straipsnio 4 dalis numato, jog kiekvieną bylą, iš vieno teismo perduotą kitam,
turi besąlygiškai priimti savo žinion tas teismas, kuriam ji perduota, ir jokie ginčai dėl
to tarp teismų neleidžiami, išskyrus šio įstatymo 21 straipsnyje („Bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimų sprendimas“)
numatytus atvejus.
10. Byla ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu perduodama kitam tos pačios pakopos teismui, kai teisme nėra galimybės suformuoti nešališkos teisėjų kolegijos
pagal ABTĮ 46 straipsnio reikalavimus. Pavyzdžiui, Vyriausiojo administracinio teismo
pirmininkas yra sprendęs klausimą dėl bylų perdavimo kitiems administraciniams teismams klausimus, kai nušalinami visi atitinkamo teismo teisėjai, taip pat, kai panaikinus
pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžinus bylą nagrinėti tam pačiam teismui
iš naujo, teisme nebegalima sudaryti naujos kolegijos, pavyzdžiui, teisme lieka tik du
anksčiau tos pačios bylos nenagrinėję teisėjai.
11. Daugiausia bylų kitiems teismams perduodama, kai paaiškėja, kad byla buvo
priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles
(ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas yra perdavęs
bylų bendrosios kompetencijos teismams, kai šiam kreipusis į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo
spręsti, pripažinta, kad byla yra teisminga bendrosios kompetencijos teismui (2011 m.
777

III. Informacinė dalis

vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 - 1237/2011 ir kt.), taip pat kai
teisme paaiškėja, jog pareikštas reikalavimas nepriklauso ABTĮ 119 straipsnyje minimų
skundų grupei, t. y. neteismingas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui kaip
pirmosios instancijos teismui (2007 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. R5-40/2007). Perdavimas galimas ir tais atvejais, kai nustatoma, kad vienas pareiškėjo skundo reikalavimas priskirtinas kitos pakopos teismo kompetencijai. Tokiu atveju
kitos pakopos teismui teismingas reikalavimas gali būti išskiriamas į atskirą administracinę bylą, perduodant ją nagrinėti kompetentingam teismui (2011 m. vasario 14 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. R146 – 01/2011).
12. Pažymėtina, jog vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata,
perduoti bylą teismui, kurio kompetencijai yra priskirta nagrinėti atitinkamą skundą,
galima tik tuomet, kai skundas yra priimtas nagrinėti ir aplinkybė, jog jis buvo priimtas
teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles, paaiškėjo ne
skundo priėmimo stadijoje, o vėliau, t. y. jau skundą priėmus. Todėl skundo priėmimo
metu nustačius, kad pareiškėjo skundas nepriskirtinas jį gavusiam administraciniam
teismui, jį, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsisakytina priimti, o
ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos netaikomos (2011 m. balandžio 15 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-186/2011).
13. ABTĮ 21 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog byla negali būti nutraukta arba skundas
(prašymas) paliekamas nenagrinėtas vien dėl tos priežasties, kad ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Šiais atvejais byla perduodama pagal rūšinį teismingumą. Atitinkamai ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas numato, jog teismas nutraukia bylą, jeigu
byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Taigi, paaiškėjus, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant rūšinio teismingumo tarp administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų taisykles, jos nutraukimas negalimas. Pažymėtina, jog paminėtos ABTĮ
nuostatos įsigaliojo 2011 m. spalio 1 d. (2011 m. birželio 21 d. įstatymas Nr.XI-1485),
tačiau tokia pozicija jau buvo suformuota Vyriausiojo administracinio teismo ir anksčiau (2007 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS17–388/2007, 2009 m.
spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442 - 633/2009 ir kt.).
14. Nustačius, kad byla priimta pažeidžiant teismingumo atitinkamiems teismams
taisykles, ir nutartimi perdavus tokią bylą kitam teismui, teismas, kuris perdavė bylą
nagrinėti kitam administraciniam teismui, nebegali spręsti jokių procesinio pobūdžio
klausimų, susijusių su perduotos bylos nagrinėjimu, išskyrus tuos, kurie būtini pačios
bylos perdavimui. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino Kauno
apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį, kuria buvo išspręstas
reikalavimo užtikrinimo klausimas, kaip neteisėtą, nes Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi byla, kurioje pareikštas paminėtas prašymas,
jau buvo perduota Vilniaus apygardos administraciniam teismui (2011 m. vasario 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-163/2011). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai,
jog pagal įstatymą bylos perdavimas kitam teismui vyksta toje proceso stadijoje, kurioje
konstatuojamas teismingumo taisyklių pažeidimas. Dėl to nustatymas, kad byla priimta nagrinėti pažeidžiant teismingumo taisykles, savaime nereiškia, kad visi procesiniai
sprendimai priimti iki bylos perdavimo netenka galios arba turi būti panaikinti (2005
m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14–103/2005).
15. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu byla pagal atitinkamo teismo pir778
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mininko teikimą perduodama Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko nutartimi.
Paminėta nuostata įtvirtinta ir kriterijus, kuriais remiantis nustatomas teismas, kuriam
perduodama byla, t. y. pareiškėjo ar daugumos pareiškėjų, jei skundą (prašymą) padavė
ne vienas asmuo, gyvenamoji vieta ar buveinė, nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su
kilusiu ginču, buvimo vieta, ginčijamo sprendimo priėmimo ir (arba) įvykio (veiksmo),
su kuriuo tiesiogiai susijęs ginčijamas sprendimas, vieta. Šis bylos perdavimo pagrindas
yra pakankamai naujas (įsigaliojo 2011 m. spalio 1 d.), tačiau jau ne kartą taikytas siekiant
operatyvesnio bylos išnagrinėjimo, nustačius akivaizdų tam tikro apygardos administracinio darbo krūvio netolygumą palyginus su kitais apygardos administraciniais teismais.
IV.4. Bylos nagrinėjimo atidėjimas
(ABTĮ 80 str.)

16. ABTĮ 80 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad teismas nutartimi gali atidėti bylos
nagrinėjimą, jeigu į posėdį neatvyko vertėjas ar proceso šalis, kai teismas nusprendžia,
kad be jų negalima nagrinėti bylos, arba kai būtina išreikalauti naujus įrodymus ir kitais reikiamais atvejais. Iš minėtų nuostatų matyti, jog ABTĮ nepateikia išsamaus bylų
atidėjimo pagrindų sąrašo, tačiau iš šios ir kitų ABTĮ nuostatų akivaizdus šio instituto
išimtinis pobūdis. Štai ABTĮ 79 straipsnio 3 dalis numato, jog bylos nagrinėjimas teisme
vyksta nepertraukiamai, išskyrus poilsiui skiriamą laiką, ir kol byla nebaigta nagrinėti
ar bylos svarstymas nėra sustabdytas ar atidėtas, tos sudėties teismas neturi teisės nagrinėti kitų bylų. Pagal ABTĮ 77 straipsnio 2 dalį, už įpareigojimo pranešti teismui apie
savo adreso pasikeitimą bylos proceso metu nevykdymą, jeigu dėl nepranešimo buvo
atidėtas bylos nagrinėjimas, teismas turi teisę proceso dalyviams ir atstovams skirti baudą iki 200 litų. Taigi, bylos nagrinėjimo atidėjimas – tai kitos iš anksto žinomos teismo
posėdžio, kuriame bus nagrinėjama byla, datos paskyrimas dėl laikinų priežasčių, trukdančių išnagrinėti bylą nepertraukiamai.
17. Teismų praktika patvirtina, jog dažniausias bylų nagrinėjimo atidėjimo pagrindas – proceso šalies neatvykimas į teismo posėdį, kai nėra duomenų, jog šiems apie
teismo posėdį buvo tinkamai pranešta. ABTĮ 78 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad byla
administracinio teismo posėdyje nagrinėjama tik tuomet, kai proceso šalims apie posėdžio laiką ir vietą iš anksto pranešta šaukimu, pranešimu arba viešo paskelbimo būdu,
o ABTĮ 78 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad bylos šalių ir jų atstovų neatvykimas į
teismo posėdį, jeigu jiems buvo apie teismo posėdį tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai
nagrinėti ir sprendimui priimti. Vadinasi, minėtų duomenų nesant, bylos nagrinėjimas
privalomai atidedamas. Bylos taip pat atidedamos, kai į bylos nagrinėjimą neatvyksta
liudytojas (2010 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146 – 89/2010), byloje iškyla būtinybė išreikalauti reikšmingus įrodymus (2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS146–513/2009, 2010 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-311/2010), kitais reikiamais atvejais, kai, pavyzdžiui, siūloma tikslinti
ar priimamas skundo patikslinimas (2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-500/2010), nusišalina teisėjas (2011 m. kovo 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A822-25/2011), įvyksta teisių perėmimas (2008 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-1811/2008), kreipiamasi į Specialiąją teisėjų kolegiją prašant
išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą (2011 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-752/2011) ir kt.
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18. Reikiamais (būtinais) atvejais bylos nagrinėjimą atidėti Vyriausiasis administracinis teismas yra nepripažinęs paties pareiškėjo užimtumo kitoje byloje, kai bylos
nagrinėjamos tame pačiame mieste ir tarp bylų yra pakankamai ilgas laiko tarpas (2012
m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2009/2012), pareiškėjo netenkinantis ankstyvas teismo posėdžio laikas (2010 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–416/2010), pareiškėjo – juridinio asmens vadovo ligos, kuri savaime nepašalino galimybės užtikrinti procesinį pareiškėjo atstovavimą kitais ABTĮ 49
straipsnyje numatytais būdais (2010 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143–1234/2010) ir kt.
19. Teismų praktikoje labai dažni atvejai, kai proceso šalys ir jų atstovai apie bylą
tinkamai informuoti, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių jie bylos nagrinėjime
dalyvauti negali ir teikia prašymą bylos nagrinėjimą atidėti. Šiuo aspektu Vyriausiasis
administracinis teismas ne kartą yra akcentavęs, jog ABTĮ nenumato, kad administracinėse bylose ginčo šalies atstovavimas bei jos (ar atstovo) dalyvavimas teismo posėdyje
yra visais atvejais privalomas (2011 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A62-3620/2011).
Apibendrinant tai, kas paminėta pirmiau, matyti, jog reikalavimas išklausyti abi
ginčo šalis nereiškia, jog teismas, ignoruodamas į teismo posėdį atvykusios šalies interesus bei nepaisydamas proceso operatyvumo, draudimo piktnaudžiauti procesu principų, turi, nesant tam įstatyminio pagrindo, atidėti bylos nagrinėjimą ir laukti, kol kita šalis galės atvykti į posėdį. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, jog
ABTĮ įtvirtintas procesines teises ir pareigas proceso šalys gali įgyvendinti ne tik teismo
posėdžio metu, o ABTĮ neįtvirtintas besąlyginis imperatyvas atidėti bylos nagrinėjimą
visais atvejais, jei bylos šalis ar jos atstovas neatvyksta į bylos nagrinėjimą, nes ABTĮ 80
straipsnio 1 dalis numato, jog tokiu atveju bylą nagrinėjantis teismas privalo įvertinti,
ar be jų galima nagrinėti bylą. Sprendžiant šį klausimą, be kita ko, turi būti įvertintas ir
bylos šalies procesinių teisių apsaugos klausimas (2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2667/2011, 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A62–338/2012).
20. Kitoje byloje, kuri pirmosios instancijos teisme išnagrinėta teismo posėdyje pareiškėjui ir jo atstovui nedalyvaujant, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo,
jog jiems apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai ir žinoma, ABTĮ
80 straipsnio reikalavimai, taip pat pareiškėjo teisė į teisingą teismą nepažeista. Teismas
pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotojas paskirdamas teismo posėdžio laiką (2010 m. spalio 12 d., 14.30 val.) atsižvelgė į pareiškėjo
advokato 2010 m. liepos 15 d. prašymą, tačiau teisme 2010 m. rugsėjo 7 d. ir 2010 m.
spalio 11 d. buvo gauti pareiškėjo advokato prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, nes jis
negali dalyvauti 2010 m. spalio 12 d. teismo posėdyje, kadangi tą pačią dieną 10 val. turi
dalyvauti Klaipėdos miesto apylinkės teisme civilinėje byloje (numeris ir kiti duomenys
apie bylą nenurodyti, teismo šaukimas ir kiti įrodymai, patvirtinantys, kad prašyme nurodyta priežastis egzistuoja ir kada būtent ji atsirado, nepridėti), 2010 m. rugpjūčio 29 d.
gautas pareiškėjo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, nurodant, kad advokatas jį informavo apie savo užimtumą kitoje byloje, tačiau nei šiame prašyme, nei vėliau pareiškėjas
nepranešė teismui apie tai, kad jam pačiam yra kokių nors svarbių priežasčių dėl kurių
jis negali dalyvauti. Teismas pabrėžė, jog pareiškėjui teismo šaukimas buvo įteiktas 2010
m. rugsėjo 15 d., iki teismo posėdžio likęs beveik vieno mėnesio terminas buvo pakan780
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kamas pasirinkti tokį pasinaudojimo savo procesinėmis teisėmis variantą, kad neigiamų
teisinių pasekmių būtų išvengta. Pirmiau aptarta aplinkybė, kad pareiškėjas neatvyko į
teismo posėdį ir nepranešė teismui, jog negali dalyvauti dėl svarbių priežasčių ir neprašė
atidėti bylą, pareikšdamas, kad pageidauja dalyvauti teismo posėdyje ir būti išklausytas
asmeniškai, suteikia pagrindą išvadai, jog pareiškėjas nepasinaudojo teise būti išklausytam dėl savo apsisprendimo nedalyvauti teismo posėdyje. Įvertinusi išvardytų aplinkybių visumą, taip pat atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjo skundas pirmosios instancijos
teismui išsamus, prie jo pareiškėjas pateikė įrodymus, kuriais grindė savo reikalavimus,
o atsakovas kartu su atsiliepimu pateikė reikalingą medžiagą, teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą išvadai, jog teismas
negalėjo visapusiškai ir objektyviai ištirti bylą (ABTĮ 81 str.), nepriklausomai nuo to, ar
bylos šalys dalyvauja teismo posėdyje. Pažymėtina, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nenurodė naujų argumentų ir apeliacinės instancijos teismui nepateikė naujų įrodymų, kurių nebuvo pateikęs pirmosios instancijos teismui kartu su skundu, arba kuriuos
ketino pateikti teismo posėdyje, kuriame teismas išnagrinėjo bylą jam nedalyvaujant.
Visa tai suteikė pagrindą išvadai, kad pareiškėjo ir jo atstovo nedalyvavimas pirmosios
instancijos teismo posėdyje neturėjo jokios įtakos bylos išnagrinėjimui ir sprendimo
priėmimui (2011 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2215/2011).
21. Prašymas atidėti bylos nagrinėjimą ABTĮ 80 straipsnio taikymo požiūriu nėra
teismui privalomas, t. y. savaime neįpareigoja teismo tenkinti tokį prašymą ir atidėti bylos
nagrinėjimą, tačiau teismas turi išsamiai išnagrinėti prašymo priežastis ir motyvuotai nuspręsti, ar proceso šalies nedalyvavimas nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti.
Prašymas atidėti bylos nagrinėjimą visais atvejais turi būti motyvuotas ir pateiktas su
įrodymais, patvirtinančiais atidėjimo būtinybę, nes tik taip užtikrinimas proceso koncentruotumo bei operatyvumo principų įgyvendinimas, užkertamas kelias bylos vilkinimui.
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nenustatė proceso teisės normų pažeidimo pirmosios instancijos teismui netenkinus pareiškėjos prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, nes ji neturi advokato, yra pasirašiusi sutartį su kitu advokatu, tačiau prieš posėdį
negalėjo su juo susisiekti. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog prašymas nebuvo pagrįstas jokiais
rašytiniais įrodymais, todėl teismas neturėjo faktinio bei teisinio pagrindo tokio prašymo
tenkinimui, be to, būtina pažymėti, kad proceso šalys turi ne tik procesines teises, bet
ir pareigas, iš kurių viena veikti už operatyvų bylos išnagrinėjimą. Teismas pabrėžė, jog
laiko tarpas nuo 2008 m. balandžio 2 d. (pirmasis teismo posėdis) iki 2008 m. birželio 16
d. (antrasis teismo posėdis) buvo pakankamas tiek asmeniškai, tiek veikiant per kitus asmenis, esant būtinybei dėl kvalifikuotos teisinės pagalbos, susirasti asmenį, galintį padėti
atstovauti pareiškėjos interesams teisme (2009 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A556-628/2009). Analogiškos išvados teismas priėjo ir byloje, kurioje pareiškėja
posėdžio metu nurodė, kad pageidauja, jog jos interesus atstovautų UAB „Liva“, tačiau šios
bendrovės atstovas dėl užimtumo jai atstovauti negali. Teismas pabrėžė, jog pareiškėja posėdžio metu nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, jog yra sudaryta atstovavimo sutartis
su nurodyta bendrove, proceso šalys turi pareigą savo procesinėmis teisėmis naudotis
sąžiningai (ABTĮ 53 str. 3 d.), todėl esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos
teismas turėjo pagrindą netenkinti pareiškėjos prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo
(2011 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-2549/2011).
Akcentuotina, kad realizuodamas savo teisę spręsti dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo,
teismas, be kita ko, privalo atsižvelgti ir į šalių lygiateisiškumo, proceso operatyvumo
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principus, taip pat į tai, ar prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo pateikusi šalis iki
prašymo atidėti bylos nagrinėjimą aktyviai naudojosi savo teisėmis pateikti įrodymus,
papildomus rašytinius paaiškinimus, nes priešingu atveju, būtų sudaromos prielaidos
piktnaudžiauti bylos nagrinėjimo atidėjimo teise (2011 m. gegužės 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-299/2011).
22. Bylos nagrinėjimo atidėjimo klausimas išsprendžiamas nutartimi, kuri atskiruoju skundu neskundžiama. Atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas gali apklausti atvykusius liudytojus, jeigu visiems proceso dalyviams apie posėdį buvo pranešta (ABTĮ
80 str. 4 d.), bei paskiria kito teismo posėdžio laiką ir apie tai pasirašytinai paskelbia
atvykusiems asmenims (ABTĮ 80 str. 2 d.).
IV.5. Bylos sustabdymas
(ABTĮ 98–100 str.)

23. Kaip jau buvo minėta, bendroji bylų nagrinėjimo administraciniame procese
taisyklė yra, jog bylos nagrinėjimas teisme vyksta nepertraukiamai, išskyrus poilsiui
skiriamą laiką (ABTĮ 79 str. 3 d.). Taip yra užtikrinamas administracinės bylos nagrinėjimo nepertraukiamumo principas. Tačiau dažnai viename teismo posėdyje išnagrinėti
bylą dėl įvairių priežasčių yra neįmanoma ir tokios priežastys lemia, jog teisminis bylos
nagrinėjimas laikinai yra nutraukiamas. Kol byla nebaigta nagrinėti ar bylos svarstymas
nėra sustabdytas ar atidėtas, tos sudėties teismas neturi teisės nagrinėti kitų bylų (ABTĮ
79 str. 3 d.). Taigi viena iš bylos nepertraukiamumo principo išimčių yra administracinės bylos sustabdymas, kuomet teismas, neišnagrinėjęs vienos bylos, turi teisę pradėti
nagrinėti kitas. Administracinės bylos sustabdymo institutas yra skirtas būtent laikinam
procesinių veiksmų atlikimo sustabdymui. Byla tokiu atveju sustabdoma neapibrėžtam
terminui dėl įstatyme numatytų objektyvių aplinkybių, kurios dažniausiai nepriklauso
(priklauso ne visiškai) nuo teismo ar bylos šalių valios ir kurių buvimas teismui trukdo
tinkamai išnagrinėti administracinę bylą.
24. Administracinę bylą jos teisminio nagrinėjimo metu gali sustabdyti tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas. Visi nepasibaigę procesiniai terminai sustabdomi
sustabdžius bylą. Terminų sustabdymas prasideda nuo to laiko, kada atsiranda aplinkybės,
sudariusios pagrindą bylai sustabdyti. Nuo bylos atnaujinimo dienos procesiniai terminai
tęsiasi toliau (ABTĮ 67 str. 1 d.). Kadangi administracinė byla yra sustabdoma dėl objektyvių aplinkybių, iš anksto nėra žinoma, kuriam laikui byla yra sustabdoma ir kada išnyks
pagrindai, lėmę administracinės bylos teisminio nagrinėjimo sustabdymą. Taigi administracinė byla yra sustabdoma neapibrėžtam laikui ir bylos sustabdymo terminas priklauso
nuo atitinkamų aplinkybių, lėmusių bylos sustabdymą, atsiradimo ar išnykimo. Sustabdžius administracinę bylą, paprastai joje neatliekami jokie procesiniai veiksmai.
25. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinti aštuoni bylos sustabdymo pagrindai.
Pastaroji teisės norma yra formuluojama imperatyviai – „Teismas sustabdo bylą šiais atvejais“, kas suponuoja, jog ABTĮ 98 straipsnio 1 dalyje numatyti bylos sustabdymo pagrindai
yra privalomi ir, esant bent vienam iš šių pagrindų, teismas ex officio privalo sustabdyti
administracinę bylą. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs,
jog bylos sustabdymo pagrindų sąrašas, įtvirtintas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalyje, yra baigtinis (2008 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1932/2008, 2008 m.
kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-123/2008). Pavyzdžiui, Vyriausiasis
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administracinis teismas netenkino pareiškėjo prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki jis
galės pateikti trūkstamus įrodymus, kadangi, anot teisėjų kolegijos, tokio pagrindo ABTĮ
taip pat nenumato (2008 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-123/2008).
ABTĮ taip pat yra atskirai įtvirtinta administracinės bylos sustabdymo galimybė, kuomet
nagrinėdamas administracinę bylą teismas, nustatęs proceso šalies arba kito asmens veiksmuose nusikalstamos veikos požymius ir apie tai pranešęs prokurorui, atsižvelgdamas į
bylos aplinkybes, arba išnagrinėja administracinę bylą iš esmės, arba sustabdo bylą, kol
bus išspręsta baudžiamoji byla (ABTĮ 109 str. 2 d.).
26. Kalbant apie bylos sustabdymą, pažymėtina, kad proceso operatyvumo principas negali paneigti teisingumo principo. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS556–
665/2010 teisėjų kolegija nurodė, jog pirmosios instancijos teismas bylą sustabdė tam,
kad vėliau galėtų priimti visapusiškai pagrįstą, t. y. teisingą sprendimą, todėl ta aplinkybė, jog procesas šioje konkrečioje byloje gali užtrukti šiek tiek ilgiau, nesudaro pagrindo
panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (2010 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556–665/2010). Tačiau administracinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu ir asmenų pažeistų teisių apgynimu,
todėl teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų vien formaliai (2012 m. vasario
10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-155/2012, 2012 m. balandžio 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS520-262/2012). Kiekvienu konkrečiu atveju teismas privalo įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja aplinkybės, sudarančios įstatymo nurodytą pagrindą
sustabdyti konkrečią bylą, kadangi ilgas bylos sustabdymas gali apsunkinti galimybę
nustatyti byloje objektyvią tiesą ir pažeisti žmogaus teises. Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė
į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių
teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, jog remiantis nacionaline teise, gali būti svarbu, esant tam tikroms aplinkybėms,
palaukti kito proceso pabaigos, kaip priemonės siekiant proceso efektyvumo (pvz., žr.
2007 m. sausio 11 d. sprendimo Herbst prieš Vokietiją (pareišk. Nr. 20027/02), 78 p.).
Tačiau tokia priemonė, t. y. sprendimas sustabdyti bylą, turi būti proporcinga, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (pvz., žr. 2006 m. liepos 13 d. sprendimo Stork prieš
Vokietiją (pareišk. Nr. 38033/02), 44 punktą ir jame nurodytą praktiką).
27. Sustabdyta byla atnaujinama pašalinus ar išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo
sustabdyta, proceso dalyvių pareiškimu ar teismo iniciatyva. Dėl bylos atnaujinimo teismas ar teisėjas rašytinio proceso tvarka priima nutartį. Atnaujinta byla nagrinėjama
pagal ABTĮ nustatytas bendrąsias taisykles (ABTĮ 100 str.). Vyriausiojo administracinio teismo praktika rodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis atsisakyti atnaujinti
sustabdytos bylos nagrinėjimą yra skundžiama atskiruoju skundu (2012 m. kovo 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–198/2012).
IV.5.1. Kai miršta bylos šalimi buvęs asmuo arba pasibaigia juridinis asmuo, jeigu
ginčo teisinis santykis leidžia teisių perėmimą
(ABTĮ 98 str. 1 d. 1 p.)

28. Administracinis teismas sustabdo bylą, kai miršta bylos šalimi buvęs asmuo arba
pasibaigia juridinis asmuo, jeigu ginčo teisinis santykis leidžia teisių perėmimą (ABTĮ
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98 str. 1 d. 1 p.). Vienai iš šalių mirus ar pasibaigus juridiniam asmeniui, byloje tampa
iš esmės neįmanoma nustatyti reikšmingas bylai aplinkybes bei apskritai išspręsti bylą.
Šiuo pagrindu sustabdant bylą, sudaromos sąlygos mirusią ar pasibaigusią bylos šalį
pakeisti jos teisių perėmėju bei taip užtikrinti, jog byla bus išnagrinėta tinkamai, t. y.
nepažeidžiant nė vienos iš šalių teisių.
29. Pagal ABTĮ 55 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, tais atvejais, kai viena iš
proceso šalių pasitraukia iš bylos (asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga, institucijos
ar organizacijos reorganizavimas arba likvidavimas, reikalavimo perleidimas), teismas
tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (1 d.). Pastarajame straipsnyje taip pat nustatyta, jog teisių perėmėjui visi veiksmai,
atlikti procese iki jo dalyvavimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam
asmeniui, vietoj kurio dalyvauja teisių perėmėjas (2 d.). Teisių perėmimas po fizinio
asmens mirties sprendžiamas pagal paveldėjimo teisės normas (CK 5 knyga), o teisių
perėmimas juridinio asmens pabaigos atveju yra nustatomas pagal CK 2 knygos VII
skyriaus normas arba kitus (specialius) įstatymus.
30. ABTĮ 101 straipsnyje numatyta, jog teismas nutraukia bylą, jeigu mirus asmeniui, kuris buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis neleidžia perimti teisių (4 p.); taip
pat, jeigu likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis neleidžia perimti teisių (5 p.). Taigi priklausomai nuo to, ar proceso šalies – mirusio fizinio
asmens ar pasibaigusio juridinio asmens – teisių perėmimas yra galimas, proceso įstatymas numato skirtingus teisinius padarinius ir bylos eigą.
IV.5.2. Kai šalis netenka veiksnumo
(ABTĮ 98 str. 1 d. 2 p.)

31. Teismas sustabdo bylą, kai šalis netenka veiksnumo (ABTĮ 98 str. 1 d. 2 p.).
Šiuo pagrindu byla turi būti sustabdoma tik tais atvejais, kada asmuo, padavęs skundą
(prašymą) teismui, veiksnumo netenka vykstant procesui administracinėje byloje. Jeigu
skundą (prašymą) padavė neveiksnus asmuo, tai yra pagrindas pareiškimą palikti nenagrinėtu (ABTĮ 103 str. 2 p.). Šis bylos sustabdymo pagrindas taikomas tiek pareiškėjo,
tiek atsakovo, tiek trečiųjų suinteresuotų asmenų atžvilgiu (ABTĮ 48 str. 2 d.). Tai, jog
asmuo yra pripažintas neveiksniu, turi būti konstatuota įsiteisėjusiu teismo sprendimu.
Kai šalis netenka veiksnumo, byla sustabdoma, kol bus paskirtas neveiksniam asmeniui
atstovas pagal įstatymą (ABTĮ 99 str. 1 d. 1 p.).
IV.5.3. Kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama
civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka
(ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p.)

32. Daugiausiai bylų administraciniai teismai sustabdo tuo pagrindu, kai negalima
nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar
administracine tvarka (ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p.). Negalėjimas išnagrinėti administracinės
bylos tol, kol nebus išnagrinėta kita byla, iš esmės reiškia, jog bylą nagrinėjančiam teismui yra reikalingi tam tikri faktai, kurie yra nustatinėjami kitoje byloje, ir tų faktų pats
teismas negali nustatyti.
33. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog admi784
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nistracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka,
egzistuoja prejudicinis ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus
sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa
prejudiciniais faktais kitoje (2008 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS63–286/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756–
860/2011). Taigi prejudicinis bylų ryšys iš esmės reiškia, jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar
administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius
konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas (2008 m. balandžio
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-406/2009, 2010 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-301-2011). Bylos nagrinėjimo negalimumas reiškia,
kad kitoje byloje priimtame teismo sprendime gali būti nustatyti faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami (2012 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602–
259/2012). Pažymėtina, prejudicinę galią turi tik tie faktai, kurie yra nustatyti teismo
sprendimais (bendrąja prasme), o ne kitų teisėsaugos institucijų (pvz., prokuratūros) ar
viešojo administravimo subjektų.
34. Sustabdant administracinės bylos nagrinėjimą yra išvengiama ne tik pakartotinio tų pačių faktų nustatinėjimo, bet ir prieštaringų sprendimų susijusiose bylose. Pavyzdžiui, vienoje iš išnagrinėtų bylų Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad
žinodamas, jog yra ginčijamas ir akto, kuris buvo keičiamas jo byloje vertinamu aktu,
teisėtumas, teismas negali to nepaisyti ir turi sulaukti teismo išvadų kitoje byloje dėl pirminio akto, nes priešingu atveju kyla grėsmė, jog nebus nuoseklumo teismų priimamuose procesiniuose sprendimuose ir neteisingai bus išspręstas ginčas (2012 m. balandžio
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442–256/2012).
35. Vien tai, kad bylos yra tarpusavyje susijusios, nesudaro pagrindo taikyti ABTĮ
98 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, jei administracinis teismas turi galimybes pats
išspręsti bylai reikšmingus klausimus ir visapusiškai įvertinti ginčijamo akto teisėtumą
(2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444–2159/2011). Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. AS146-349/2011 Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, kuriame buvo keliamas bylos sustabdymo klausimas, nurodė,
jog kita administracinė byla, kurioje svarbu nustatyti atsisakymo koreguoti šilumos tiekimo licenciją pagrįstumą ir įvertinti teisės tiekti šilumos energiją panaikinimą ateityje, nėra kliūtis nagrinėti šią administracinę bylą dėl ekstremalios situacijos paskelbimo
pagrįstumo, kadangi nagrinėjant kitą bylą nustatytos aplinkybės prejudicinės reikšmės
sprendžiant šią bylą neturės (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS146–349/2011).
36. Pažymėtina, kad nors kitoje byloje nustatyti faktai gali palengvinti įrodinėjimo
procesą administracinėje byloje (ABTĮ 58 str. 2 d.), tačiau tai nesuponuoja visais atvejais
išvados, jog negalima nagrinėti vienos bylos, kol nėra išnagrinėta kita teisme nagrinėjama byla (2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-81/2012,
2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-155/2012). Pavyzdžiui,
vienoje iš bylų teismas nurodė, kad būsimas Kauno apygardos teismo sprendimas dėl
įmonių grupės „Alita“, AB 2011 m. spalio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų negaliojimo negali tiesiogiai nulemti šios nagrinėjamos administracinės
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bylos baigties, t. y. patvirtinti ar paneigti, kad ginčijami atsakovo – VĮ „Registrų centras“ Alytaus filialo – administraciniai aktai, priimti Įmonių grupės „Alita“, AB 2011 m.
spalio 3 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pagrindu, yra teisėti
(neteisėti). Pagal ABTĮ administracinis teismas tikrina viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų teisėtumą šių sprendimų priėmimo metu, t. y. teismas tikrina,
ar sprendimo priėmimo metu institucijos veikė jų kompetencijos ribose, ar teisėti priimti sprendimai, ar turėjo viešojo administravimo subjektas pagrindą atsisakyti atlikti
veiksmus (ABTĮ 3 str.). Administracinio teismo nagrinėjimo dalyku yra viešojo administravimo subjektų veiksmai ar neveikimas pagal sprendimų priėmimo metu buvusią
faktinę padėtį, atsižvelgiant į kitus galiojančius administracinius sprendimus, į teismo
sprendimus ar kitus veiksnius, lemiančius sprendimo priėmimo metu esančią faktinę
padėtį. Savo ruožtu civilinėje byloje dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
pripažinimo negaliojančiais bus sprendžiama, ar buvo pažeistos Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo imperatyvios normos, reglamentuojančios susirinkimo sušaukimą, pravedimą ar nutarimų priėmimą, ar šis pažeidimas pažeidė ieškovo interesus
arba viešąjį interesą ir pažeidimo padarinių negalima pašalinti niekaip kitaip, kaip tik
pripažįstant nutarimus negaliojančiais. Todėl vien tik tai, kad tam tikros faktinės aplinkybės turi būti nustatomos ir civilinėje, ir administracinėje byloje, nėra pakankamas pagrindas stabdyti administracinę bylą pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Darant
priešingą išvadą, kiltų grėsmė, kad nepagrįstai būtų vilkinamas administracinės bylos
nagrinėjimas ir taip bus pažeistas proceso operatyvumo principas (2012 m. balandžio 2
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520–262/2012).
37. Administracinis teismas kiekvienu atveju turi motyvuoti administracinės bylos
sustabdymo būtinybę. Administracinėje byloje Nr. AS822–691/2011 pirmosios instancijos teismas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu sustabdė administracinę bylą,
kurioje pareiškėjas prašė įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją
priimti prašymą bei dokumentus dėl įvažos, esančios Kaune, atidarymo ir išduoti leidimą rekonstruoti šį statinį. Pirmosios instancijos teismas savo nutartyje pažymėjo, kad
išnagrinėjus civilinę bylą Nr. I-1653-435/2011, joje priimtas sprendimas turės prejudicinę reikšmę šiai administracinei bylai. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo nutartį, konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas,
sustabdydamas administracinės bylos nagrinėjimą, iš esmės jokiais argumentais nepagrindė fakto ir aplinkybės, jog tarp šios bylos ir kitos civilinės bylos Nr. I-1653-435/2011
egzistuoja prejudicinis ryšys ir neišnagrinėjus minėtos civilinės bylos egzistuoja esminės kliūtys šios bylos nagrinėjimui (2011 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822–691/2011). Be to, bylos sustabdymo klausimas negali būti sprendžiamas
abstrakčių teiginių pagrindu (2010 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS63–679/2010). Kitaip tariant, teismas turi išanalizuoti, kokios aplinkybės, nustatytinos kitoje byloje ir iš naujo neįrodinėtinos, yra reikšmingos stabdomai bylai, priešingu
atveju bylos sustabdymas gali būti vertinamas kaip nepagrįstas. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus, panaudodamas adekvačius, protingus ir proporcingus situacijai teismų sistemos resursus, gali nustatyti pats arba tarp bylų nėra prejudicinio ryšio,
teismas neturėtų stabdyti tokios bylos.
38. Kita civilinė byla turėtų būti suprantama kaip byla, nagrinėjama pagal CPK teisės normas ginčo teisenos ar ypatingosios teisenos tvarka. Motyvuojant administracinės
bylos sustabdymo būtinumą tam tikra civiline byla, tokios civilinės bylos iškėlimo klau786
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simas jau turėtų būti išspręstas. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS143–178/2011
Vyriausiasis administracinis teismas pritarė pirmosios instancijos teismo išvadai, jog
administracinės bylos nagrinėjimas negali būti tęsiamas, kol nebus išspręsta civilinė
byla. Pareiškėjo skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis buvo priimta administracinėje byloje, kurioje pagal pareiškėjo paduotą skundą turėjo būti išspręstas klausimas dėl trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Serfas“ Nekilnojamojo turto registre įregistruotos daiktinės (nuosavybės) teisės išregistravimo. Teisėjų kolegija nurodė, jog iš
bylos matyti, kad šios (pareiškėjo prašomos išregistruoti) daiktinės teisės materialiuoju
pagrindu buvo 1998 m. kovo 9 d. pirkimo-pardavimo sutartis, todėl būtent šios pirkimopardavimo sutarties galiojimo faktorius turi lemiamą reikšmę, sprendžiant paminėtą
administracinėje byloje spręstiną klausimą. Pagal bylos duomenis, pareiškėjo skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo metu bendrosios kompetencijos
teisme jau buvo pradėtas nagrinėti civilinis ginčas dėl nurodytos pirkimo-pardavimo
sutarties, tiesiogiai siejamos su nuosavybės teisės gynimu. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-178/2011).
Taigi bylos sustabdymo atveju, yra būtina detaliai išanalizuoti tiek vienos, tiek kitos bylos aplinkybes bei tinkamai identifikuoti jose sprendžiamus klausimus ir pagrįsti bylos
sustabdymo būtinumą.
39. Kita baudžiamąja byla pirmiausia yra laikytina byla, kuri yra baudžiamojo proceso tvarka nagrinėjama teisme. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A442–635/2010
Vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, pasisakė dėl apeliacinio skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas turėjo sustabdyti mokestinio ginčo nagrinėjimą, kol pasibaigs baudžiamoji byla. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad administracinėje
byloje buvo nustatinėjamas pareiškėjo mokestinių prievolių įvykdymo teisingumas, o
baudžiamajame procese buvo sprendžiamas baudžiamosios atsakomybės klausimas dėl
neteisingo duomenų apie pajamas pateikimo ir apgaulingos apskaitos tvarkymo. Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad mokestinio ginčo byloje surinktų
įrodymų ir nustatytų aplinkybių visuma leido išspręsti ginčą iš esmės, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė stabdyti administracinės bylos nagrinėjimą iki
baudžiamosios bylos baigties (2010 m. balandžio 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442–635/2010). Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo sustabdyti nagrinėjamąją administracinę bylą iki
bus išnagrinėtas kasacinis skundas pareiškėjo baudžiamojoje byloje. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punktu, kuriame numatyta, jog pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos, jei įsiteisėjo teismo nuosprendis,
kuriuo pareigūnas nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą <...>,
Baudžiamojo proceso kodekso 336 straipsnio 3 dalimi, padarė išvadą, kad Vilniaus apygardos teismui 2009 m. rugsėjo 9 d. priėmus nuosprendį, kuriuo V. Š. buvo nuteistas
pagal Baudžiamojo kodekso 226 straipsnio 1 dalyje, 253 straipsnio 1 dalyje numatytas
nusikalstamas veikas, atsirado Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 8 punkte
numatytas pagrindas atleisti pareiškėją iš vidaus tarnybos. Todėl pirmosios instancijos
teismas atleidimą iš tarnybos pripažino teisėtu ir pareiškėjo skundo netenkino. Tačiau
Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog nagrinėjant bylą pirmosios instancijos
teisme faktas dėl kasacinio skundo priėmimo ir nuosprendžio vykdymo sustabdymo
buvo žinomas, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo sustabdyti nagrinėjamą787
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ją bylą iki bus išnagrinėtas kasacinis skundas, nes pareiškėjo ginčijamas atleidimo pagrindas suponuoja išvadą, jog administracinės bylos negalima buvo nagrinėti, kol bus
išspręsta byla, nagrinėjama baudžiamąja tvarka (ABTĮ 98 str. 1 d. 3 p.). Teisėjų kolegija
nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, pažeidė procesinę
normą ir dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla (2010 m. gruodžio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A261–1727/2010).
40. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad baudžiamosios bylos
pagrindu administracinė byla gali būti stabdoma ir atsižvelgiant į BPK nustatyta tvarka
atliekamą ikiteisminį tyrimą (2008 m. birželio 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A438–624/2008, 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS7–168/2005). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556–1152/2010 Vyriausiasis administracinis teismas pasisakė dėl bylos sustabdymo, motyvuojant atliekamu ikiteisminiu tyrimu baudžiamojoje byloje. Teisėjų kolegijos vertinimu, ikiteisminio tyrimo
baigtis neturės įtakos tikrinamos administracinės bylos baigčiai. Pasak teisėjų kolegijos,
šioje byloje ginčijamas Įmonių bankroto valdymo departamento teisės akto teisėtumas bei
pagrįstumas, o ne UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ ir G. A., kurių atžvilgiu, teigiama buvus pradėtą ikiteisminį tyrimą, veiksmai, jų teisėtumas bei pagrįstumas.
Esamų byloje įrodymų visuma neleido daryti išvados buvus pagrindą administracinės
bylos stabdymui (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1152/2010).
Kitoje byloje teisėjų kolegija nurodė, jog baudžiamojoje byloje nustatinėjamas asmuo, galbūt suklastojęs oficialų dokumentą, o nagrinėjamoje administracinėje byloje tiriami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos priimtų
sprendimų teisėtumas jų priėmimo metu, t. y. ar pagal pareiškėjo AB „Danisco Sugar Kėdainiai“ pateiktus dokumentus, Nacionalinė mokėjimo agentūra turėjo pagrindą priimti
pareiškėjo skundžiamus sprendimus. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ikiteisminis tyrimas
baudžiamojoje byloje nebuvo kliūtis nagrinėti šią administracinę bylą (2008 m. rugsėjo 25
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261–541/2008).
41. Kita administracinė byla – tai byla, kuri administracinių bylų teisenos tvarka
yra nagrinėjama administraciniame teisme. Administracinė byla gali būti sustabdoma
ir kai nagrinėjama kita administracinio teisės pažeidimo byla. Pavyzdžiui, Vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje AS146-330/2011 konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas administracinėje byloje Nr. I-137-386/2011 turėjo pakankamą
pagrindą vertinti, kad galutinis procesinis sprendimas, priimtas išnagrinėjus administracinę bylą Nr. I-567-162/2010, gali turėti įtakos priimant sprendimą nagrinėjamoje
byloje. Ginčo dalyką abiejų administracinių bylų atvejais sudarė Klaipėdos teritorinės
ligonių kasos ir VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės nesutarimas dėl to, ar pareiškėjo
(VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės) suteiktos psichiatrijos antrinio lygio stacionarinės paslaugos gali būti pateiktos apmokėjimui iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšų. Taigi tarp šių dviejų bylų egzistavo prejudicinis ryšys, kuris suteikė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pagrindą, vadovaujantis ABTĮ 98
straipsnio 1 dalies 3 punktu, sustabdyti bylą Nr. I-137-386/2011, kol įsiteisės procesinis
sprendimas išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. I-567-162/2010 (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-330/2011). Kitoje administracinėje
byloje Nr. AS146-458/2011, patikrinusi bylą, teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios
instancijos teismas 2011 m. balandžio 15 d. nutartyje priėjo prie klaidingų išvadų, kad
ginčą administracinėje byloje Nr. I-236-414/2011 bus galima išspręsti tik tada, kai bus
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išnagrinėta administracinė byla dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymo panaikinimo. Teismas pažymėjo, kad minėtose
administracinėse bylose reikalavimai yra pareikšti skirtingiems atsakovams ir dėl skirtingų teisinių santykių: administracinėje byloje Nr. I-236-414/2011 iškeltas administracinis ginčas yra tik dėl to, ar viešojo administravimo subjektas (Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) pagrįstai atsisakė atlikti pareiškėjos prašomus veiksmus,
todėl šio ginčo išsprendimui negali turėti įtakos koks bus priimtas sprendimas administracinėje byloje Nr. I-431-422/2011, kurioje pareiškėja prašo panaikinti Prienų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. (7.7)-A3619, kuriuo pripažintas netekusiu galios ankstesnis įsakymas dėl laisvos (neužstatytos)
žemės plano patvirtinimo (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS146-458/2011).
Byloje, kurioje pareiškėjas kvestionavo pirmosios instancijos teismo nutarties
pagrįstumą tuo aspektu, jog administracinė byla buvo sustabdyta nepagrįstai, nes, jo
manymu, buvo pažeista tarnybinio patikrinimo procedūra ir nekaltumo prezumpcijos principas, o ginčo esmė nebuvo susijusi su pirmosios instancijos teismo nurodyta
administracinio teisės pažeidimo byla, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo,
jog tiek administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.6-2759-642/2009, tiek ši administracinė byla yra susijusios su tuo pačiu eismo įvykiu, kuriame dalyvavo pareiškėjas. Anot teisėjų kolegijos, tuo metu nebuvo pagrindo daryti kategorišką išvadą, jog
nagrinėjant administracinę bylą iš esmės, neteks vertinti ir paties eismo įvykio bei su
juo susijusių pareiškėjo veiksmų. Todėl, siekiant užtikrinti objektyvų ir visapusišką šios
administracinės bylos išnagrinėjimą, pirmiausia būtina sulaukti galutinio teismų procesinio sprendimo su tuo pačiu eismo įvykiu susijusioje administracinio teisės pažeidimo
byloje (2009 m. spalio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-637/2009). Kitaip
tariant, teismui, stabdančiam bylą, kol bus išnagrinėta kita byla, turi nekilti abejonių dėl
kitoje byloje nustatytinų faktų prejudicinės reikšmės stabdytinai administracinei bylai.
Be to, tokiu būdu turi būti siekiama objektyvaus ir visapusiško bylos išnagrinėjimo.
42. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas paprastai negali būti teisinis administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindas tais atvejais, kai paduodamas prašymas
dėl proceso atnaujinimo kitoje administracinėje byloje, jei teismas ABTĮ 159 straipsnio
2 dalies pagrindu dar nėra priėmęs nutarties dėl proceso atnaujinimo (2009 m. birželio
19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-361/2009, 2010 m. kovo 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-200/2010). Pastarosios nuostatos suponuoja išvadą,
jog, jeigu teismas yra priėmęs nutartį atnaujinti procesą tam tikroje byloje, tai sudaro
pagrindą bendra tvarka svarstyti bylos sustabdymo galimybę.
43. Kai susiklosto situacija, jog bylos negali būti nagrinėjamos dėl to, kad tiek viena,
tiek kita byla yra sustabdytos viena kitos pagrindu, nagrinėjant prašymą dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo, yra būtina įvertinti vienos bylos reikšmę kitai bylai. Šiuo atveju
negalima vadovautis vien formaliais pagrindais. Teisingumo ir protingumo kriterijai
(ABTĮ 4 str. 6 d.) reikalauja, kad tokiu išskirtiniu atveju pareiškėjos prašymas dėl sustabdytos administracinės bylos atnaujinimo būtų išnagrinėtas iš esmės, įvertinant taip
pat sustabdytos civilinės bylos reikšmę šiai administracinei bylai (2009 m. birželio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS143–206/2009).
44. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime yra išaiškinęs, kad Konstitucija netoleruoja tokių situacijų, kai kuris nors teismas, turintis na789
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grinėjamoje byloje taikyti teisės aktą (jo dalį), dėl kurio atitikties aukštesnės galios teisės
aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, į Konstitucinį Teismą jau yra kreipęsis kitas
pareiškėjas (pavyzdžiui, kitas teismas), nei (jeigu jis pats abejoja to teisės akto (jo dalies)
atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai) sustabdo
atitinkamos bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą, kad tos abejonės būtų
pašalintos, nei (jeigu jis pats neabejoja to teisės akto (jo dalies) atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai) taiko šį teisės aktą (jo dalį), bet,
turėdamas informacijos, kad dėl to teisės akto (jo dalies) atitikties aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, į Konstitucinį Teismą jau yra kreipęsis
kitas pareiškėjas (pavyzdžiui, kitas teismas), sustabdo bylos nagrinėjimą ir nesprendžia
bylos iš esmės tol, kol Konstitucinis Teismas išnagrinėja atitinkamą konstitucinės justicijos bylą pagal to kito pareiškėjo prašymą. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d.
nutarime taip pat pažymėjo, jog teismų kreipimaisi yra ypatingi, be kita ko todėl, kad
teismai, suabejoję Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės išleisto arba referendumu priimto teisės akto (jo dalies) atitiktimi aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir
pirmiausia) Konstitucijai, ne tik gali, bet ir privalo kreiptis į Konstitucinį Teismą.
45. Administracinėje byloje Nr. AS858–443/2011 kilo klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė nagrinėjamą administracinę bylą ABTĮ 98 straipsnio 1
dalies 3 punkto pagrindu iki Konstituciniame Teisme bus išnagrinėtas Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas Nr. 146/2010 bei Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymas Nr. 15/2011. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte tiesiogiai nėra
numatyta galimybė sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama Konstituciniame Teisme. Tačiau Vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog toks ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto
aiškinimas būtų pagrįstas išimtinai lingvistiniu teisės aiškinimo metodu. Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje pažymima, jog ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas
aiškintinas sistemiškai su ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punktu, aiškinant šias normas, be
kita ko, turi būti atsižvelgiama į proceso efektyvumo, ekonomiškumo bei protingumo
principus. Teismo bylos stabdymas ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu (kai
teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar įstatymas arba kitas teisės
aktas, kuris turėtų būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją) yra susijęs su konkrečioje
byloje kilusia teismo abejone dėl tam tikro įstatymo ar kito teisės akto konstitucingumo.
Teismui kreipusis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti tam tikro teisės akto konstitucingumą, užtikrinama, jog teisės akto, dėl kurio kreipėsi teismas, konstitucingumas bus
įvertintas. Todėl situacijose, kai administraciniame ginče remiamasi analogiškais argumentais, kreipimasis į Konstitucinį Teismą, vadovaujantis analogiškais motyvais, nebūtų
pagrįstas proceso efektyvumo, ekonomiškumo bei protingumo principais – teismas ne
tik turėtų priimti nutartį ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, bet ir ja tinkamai suformuoti kreipimosi į Konstitucinį Teismą turinį, o Konstitucinis Teismas turėtų
papildomai nagrinėti dar vieną analogišką prašymą dėl teisės akto konstitucingumo
tyrimo, vertinti jo pagrįstumą bei sujungimo į vieną konstitucinę bylą klausimą – tiek
administracinio, tiek konstitucinio proceso klausimai būtų nagrinėjami vien dėl formalių kriterijų, neatsižvelgiant į šiais klausimais siekiamų tikslų turinį. Todėl Vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje pažymima, jog administracinis teismas, spręsdamas
dėl bylos sustabdymo dėl tos priežasties, kad kitas teismas jau kreipėsi į Konstitucinį
Teismą, ir vertindamas nagrinėjamos bylos ryšį su nagrinėtina byla Konstituciniame
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Teisme, turi įvertinti, kiek skirtingi yra pagrindai ir motyvai, dėl kurių buvo kreiptasi
į Konstitucinį Teismą, nuo nagrinėjamoje byloje kylančių teisės aktų konstitucingumo
klausimų. Toks testas leistų atskirti situacijas, kai iš tiesų nagrinėjama byla yra individuali, joje keliamas klausimas, nepaisant esamų panašių kreipimųsi į Konstitucinį Teismą,
pakankamai unikalus, bei situacijas, kai kreipimasis į Konstitucinį Teismą būtų pagrįstas
tik formalia būtinybe tai daryti ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, nesant
kitų pagrindų stabdyti administracinę bylą (2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-443/2011, 2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS525-524/2011). Vadinasi, sustabdyti administracinę bylą pagal ABTĮ 98 straipsnio
1 dalies 3 punktą galima ir tais atvejais, kai kitas teismas analogiškais klausimais ir argumentais jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą ir šis prašymas yra dar neišnagrinėtas, o
nagrinėjama administracinė byla nepasižymi jokiomis individualiomis aplinkybėmis,
kurios galėtų būti reikšmingos kreipimuisi į Konstitucinį Teismą.
46. Pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką, skundžiama teismo nutartis
sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą turėtų būti vertinama kaip pagrįsta, jeigu
įvertinus kreipimosi į Konstitucinį Teismą turinį pirmosios instancijos teismo nurodytoje byloje jis būtų analogiškas šioje byloje nagrinėjamiems klausimams (2011 m.
gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-886/2011). Pavyzdžiui, teisėjų
kolegija administracinėje byloje Nr. AS858–443/2011 Vilniaus apygardos administracinio
teismo nutartį vertino kaip teisėtą bei pagrįstą, priimtą atsižvelgiant į egzistuojančius
kreipimusis į Konstitucinį Teismą, proceso efektyvumo, ekonomiškumo bei protingumo
principus, pagrįstai konstatavus tarp minėtų kreipimųsi ir nagrinėjamos bylos egzistuojantį ryšį. Vilniaus apygardos administracinio teismo sustabdytoje administracinėje byloje buvo keliamas klausimas dėl inter alia Socialinių išmokų perskaičiavimo ir
mokėjimo laikinuoju įstatymu pagrįsto pareiškėjos pensijos sumažinimo. Pareiškėjos
senatvės pensijos perskaičiavimas buvo pagrįstas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir
mokėjimo laikinojo įstatymo 6 ir 7 straipsnyje nurodyta ribinį pensijų dydį viršijančių pensijų perskaičiavimo tvarka. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m.
gruodžio 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-3026-437/2010 kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijai.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas taip pat kreipėsi prašymu ištirti inter alia
Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
konstitucingumą. Iš abiejuose kreipimuose į Konstitucinį Teismą nurodytų motyvų matyti, jog individualiose nagrinėjamose bylose kilo iš esmės analogiški klausimai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir teritoriniam skyriui priėmus tam tikrus
administracinius aktus, kurių pagrindu buvo perskaičiuotas senatvės pensijos dydis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio pagrindu.
Toks klausimas kilo ir aptariamoje byloje. Teisėjų kolegija konstatavo, jog iš nurodytų
aplinkybių matyti, kad išnagrinėjus pirmiau nurodytus kreipimusis, Vilniaus apygardos
administracinis teismas galės inter alia išnagrinėti administracinę bylą pagal pareiškėjos
skundą, atsakydamas ir į klausimus, susijusius su Socialinių išmokų perskaičiavimo ir
mokėjimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio konstitucingumu (2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–443/2011).
47. Vadovaujantis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, galima sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir tokiu atveju, kai administraciniame teisme yra nagri791
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nėjama individualią bylą nagrinėjusio teismo inicijuota norminė administracinė byla,
t. y. teismo kreipimasis ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. A146–1121/2010 teisėjų kolegija tenkino prašymą dėl bylos
sustabdymo iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės norminę bylą.
Pareiškėjas paaiškino, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama
administracinė byla Nr. I-884-815/2010, kurioje jis yra apskundęs Lietuvos auditorių
rūmų ir Audito ir apskaitos tarnybos veiksmus bei sprendimus dėl kvalifikacinio auditoriaus egzamino laikymo procedūros ir Vilniaus apygardos administracinis teismas
2010 m. balandžio 10 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą
su prašymu ištirti, ar Lietuvos auditorių rūmų 2007 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 5.10.3
patvirtintos Kandidato į auditorius supažindinimo su jo kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarkos 7 punktas neprieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui (jo aspektui – viešojo administravimo institucijų skaidrumo principui),
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo
5 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad teisės aktas turi atitikti Lietuvos Respublikos Konstituciją. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad minėtas teisės aktas taikytinas ir nagrinėjamoje byloje, todėl mano, kad nagrinėjama administracinė byla turėtų būti sustabdyta
iki Vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės norminę bylą. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog iš nagrinėjamoje byloje skundžiamo Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 11 d. sprendimo matyti, kad Lietuvos auditorių rūmų 2007 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 5.10.3 patvirtinta Kandidato į auditorius
supažindinimo su jo kvalifikacinio auditoriaus egzamino darbo įvertinimu tvarka yra
vienas iš sprendžiant šį ginčą taikytų teisės aktų, todėl prašymas dėl administracinės
bylos sustabdymo tenkintinas (2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-1121/2010).
48. Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi nuostatos, jog aplinkybė, kad Europos Žmogaus Teisių Teisme yra priimtas nagrinėti asmens skundas, nėra
numatyta kaip bylos sustabdymo pagrindas. Todėl teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A444-2157/20011 pareiškėjo apeliacinio skundo argumentą, kad Europos Žmogaus Teisių Teisme yra priimtas nagrinėti jo skundas ir dėl to negalima spręsti dėl jo
prašymo panaikinti Klaipėdos teritorinės muitinės 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą
pagrįstumo, laikė nepagrįstu (2011 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
A444-2157/2011).
49. Kai administracinė byla buvo sustabdyta tuo pagrindu, kai negalima nagrinėti
tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, tokia administracinė byla sustabdoma, kol įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas ar nutartis kitoje teisme nagrinėjamoje byloje (ABTĮ 99 str. 1 d. 2 p.).
Taigi sprendimo įsiteisėjimo faktas yra pagrindas atnaujinti bylos, kuri buvo sustabdyta
ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, nagrinėjimą. Tačiau iš teismo praktikos
taip pat matyti, kad bylos sustabdymo pagrindas ir, atitinkamai, pagrindas neatnaujinti
bylos nagrinėjimą, gali būti faktas, kad yra paduotas kasacinis skundas ir teismo procesinio sprendimo vykdymas yra sustabdytas (2010 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261–1727/2010).
50. Atsižvelgiant į ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punkte bei 2 dalyje įtvirtintų teisės normų turinį bei Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarime pateikiamus
išaiškinimus, teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. AS8-250/2006 padarė išvadą,
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jog atskiruoju skundu negali būti skundžiamos tik tos administracinių teismų nutartys,
kuriomis teismas sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą būtent dėl tos priežasties, kad toje konkrečioje byloje buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti
taikytinų teisės aktų konstitucingumą. Kitoks nurodytų teisės normų aiškinimas bei interpretavimas, vadovaujantis Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimu, galėtų
prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat pažeistų ABTĮ 98 straipsnio 2
dalyje įtvirtintą proceso šalių teisę paduoti atskiruosius skundus dėl teismo nutarčių,
kuriomis stabdomas bylos nagrinėjimas. Vadinasi, nutartis, kuria pirmosios instancijos
teismas sustabdo administracinės bylos nagrinėjimą motyvuodamas tuo, jog kitose bylose buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą, gali būti skundžiama atskiruoju skundu (2007
m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-250/2006).
IV.5.4. Kai teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar įstatymas
arba kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją
(ABTĮ 98 str. 1 d. 4 p.)

51. Pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 4 punktą teismas sustabdo bylą, kai teismas
kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar įstatymas arba kitas teisės aktas,
kuris turėtų būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją. Administracinė byla šiuo pagrindu sustabdoma, kol Konstitucinis Teismas išnagrinės bylą dėl tam tikro teisės akto
konstitucingumo (ABTĮ 99 str. 1 d. 3 p.). Ši norma taikytina tik tuo atveju, kai administracinis teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą, pats kreipiasi į Konstitucinį Teismą,
nes jam kyla abejonės dėl byloje taikytino teisės akto atitikties aukštesnės galios teisės
aktams, ir dėl šios priežasties sustabdo bylą.
52. Administracinėje byloje Nr. A143–1407/2008 pareiškėjas teigė, jog atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba negalėjo taikyti įstatymo normų, kurių atitikimas Konstitucijai yra nagrinėjamas Konstituciniame Teisme, tol, kol Konstitucinis
Teismas pagal teismų kreipimąsi nebuvo išsprendęs klausimo dėl jų atitikimo Konstitucijai, t. y. tol, kol atitinkamos teismų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo) bylos
buvo sustabdytos dėl minėtų kreipimųsi į Konstitucinį Teismą. Vyriausiasis administracinis teismas pastarojoje byloje nurodė, kad šis pareiškėjo nurodytas skundo pagrindas
teisės požiūriu negali būti pripažintas tinkamu, nes teismo nagrinėjamos administracinės bylos sustabdymas yra procesinis veiksmas, skirtas tik konkrečiai administracinei
bylai, kurioje jis buvo atliktas, t. y. jo (bylos nagrinėjimo sustabdymo) teisinės pasekmės
yra nukreiptos tik šiai konkrečiai teismo nagrinėjamai bylai, o ne viešojo administravimo subjektams, kurie, vykdydami savo funkcijas, taiko atitinkamas materialinės teisės
normas (2008 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143–1407/2008).
IV.5.5. Kai kreipiamasi į administracinį teismą prašant ištirti norminio administracinio akto teisėtumą arba kai pats administracinis teismas, nagrinėdamas konkrečią
bylą, nusprendžia ištirti norminio administracinio akto teisėtumą
(ABTĮ 98 str. 1 d. 5 p.)

53. Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 5 punktu, stabdo bylą,
kai kreipiamasi į administracinį teismą prašant ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą arba kai pats administracinis teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą, nuspren793
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džia ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Šiuo pagrindu administracinė byla
sustabdoma, kol administracinis teismas išnagrinės bylą dėl norminio akto teisėtumo
(ABTĮ 99 str. 1 d. 3 p.). ABTĮ 112 straipsnio 2 dalyje taip pat įtvirtinta, jog gavęs įsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą dėl norminio akto, bendrosios kompetencijos ar
specializuotas teismas atnaujina sustabdytos individualios bylos nagrinėjimą.
54. ABTĮ 111 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog kai nėra pagrindo atmesti prašymą
arba kai nagrinėdamas individualią bylą pats administracinis teismas suabejoja norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, teisėtumu,
teismas nutartimi sustabdo individualios bylos nagrinėjimą ir, jeigu tokio akto teisėtumo tyrimas priskirtas jo kompetencijai, nusprendžia pradėti atitinkamą tyrimą. Kitais
atvejais taikomas šio įstatymo 112 straipsnis. ABTĮ 112 straipsnyje numatyta, jog bendrosios kompetencijos ar specializuotas teismas turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą
ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą prašydamas patikrinti, ar konkretus norminis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje,
atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą (1 d.).
55. ABTĮ 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog dėl teismo nutarties sustabdyti bylą,
išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ar administracinį
teismą arba nutartį pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, gali būti
duodamas atskirasis skundas. Atsižvelgdamas į šią nuostatą, Vyriausiasis administracinis
teismas pareiškėjo atskirojo skundo dalies, kuria jis skundė pirmosios instancijos teismo
nutarties dalį, kuria byla sustabdyta dėl kreipimosi į Vyriausiąjį administracinį teismą
su prašymu ištirti norminio akto teisėtumą, nenagrinėjo iš esmės ir apeliacinį procesą
pagal šią atskirojo skundo dalį nutraukė (2009 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS442–79/2009).
IV.5.6. Kai teismas paskiria ekspertizę arba kai teismas pripažįsta, kad būtina gauti
bylai reikalingus įrodymus (dokumentus) iš užsienio valstybės
(ABTĮ 98 str. 1 d. 6 ir 7 p.)

56. Pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktus teismas sustabdo bylą, kai teismas paskiria ekspertizę ir kai teismas pripažįsta, kad būtina gauti bylai reikalingus įrodymus (dokumentus) iš užsienio valstybės. Šiais pagrindais byla sustabdoma, kol bus
atlikta ekspertizė arba gauti įrodymai iš užsienio valstybės (ABTĮ 99 str. 1 d. 3 d.).
57. Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog ABTĮ imperatyviai numato, kad paskyrus byloje ekspertizę bylos nagrinėjimas sustabdomas iki bus
atlikta ekspertizė ir neapibrėžia jokių išimčių ar sąlygų, kurioms esant, paskyrus ekspertizę, bylos nagrinėjimas yra nestabdomas (2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-489/2009). Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog ABTĮ nenumato galimybės apskųsti atskiruoju skundu pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria skiriama
ekspertizė. Tokia pirmosios instancijos teismo nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos
eigai, nes, atlikus ekspertizę, byla atnaujinama ir bylos nagrinėjimas yra tęsiamas toliau.
Eksperto išvada yra viena iš įrodinėjimo priemonių ir turi būti vertinama pagal tokias
pačias taisykles, kaip ir kiti įrodymai (ABTĮ 57 str. 2, 6 d.). Proceso šalis, nesutinkanti
su ekspertize ir jos išvadomis, gali išdėstyti savo argumentus apeliaciniame skunde dėl
pirmosios instancijos teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus bylą iš esmės (2009 m.
rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-482/2009, 2008 m. liepos 17
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d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-406/2008, 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS20-599/2008).
IV.5.7. Kai teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją
prašydamas prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar
galiojimo klausimu
(ABTĮ 98 str. 1 d. 8 p.)

58. Vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 8 punktu, teismo stabdo bylą, kai
kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją prašydamas prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu. Šiuo
pagrindu byla sustabdoma, kol Europos Sąjungos teisminė institucija priims prejudicinį
sprendimą Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu (ABTĮ 99 str.
1 d. 3 p.). Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad poreikis sustabdyti bylą gali kilti ir dėl tos priežasties, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teisme yra nagrinėjamas kito Europos Sąjungos valstybės narės teismo prašymas priimti prejudicinį
sprendimą klausimu, kuris gali būti aktualus ir padėti išspęsti administraciniame teisme
nagrinėjamą bylą. Tokioje situacijoje Vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į ABTĮ 4 straipsnio 6 dalį (jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį,
teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra,
– vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir
protingumo kriterijais), pripažįsta galimybę sustabdyti bylą taikant ABTĮ 98 straipsnio
1 dalies 8 punktą pagal analogiją. Pavyzdžiui, 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi Vyriausiasis administracinis teismas sustabdė bylą, kol Europos Teisingumo Teismas priims
prejudicinį sprendimą byloje Milan Kyrian prieš Celní úřad Tábor, C-233/08 (2009 m.
rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438–953/2009).
59. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuriuo sustabdomas administracinės bylos nagrinėjimas, dėl kreipimosi į Europos Sąjungos teisminę instituciją gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Tokia išvada darytina lingvistiškai aiškinant ABTĮ 98 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyti atvejai, kuomet gali būti duodamas atskirasis skundas dėl
pirmosios instancijos teismo nutarties sustabdyti administracinę bylą. Tačiau Europos
Sąjungos Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad taikant nacionalinės teisės normas,
susijusias su teise pateikti apeliacinį skundą dėl nutarties, kuria prašoma priimti prejudicinį sprendimą, kai riboto apeliacinio skundo dalykas yra tik nutartis dėl prašymo
priimti prejudicinį sprendimą, pirmosios instancijos teismo savarankiškai kompetencijai kreiptis į Teisingumo Teismą pagal Europos Bendrijos Steigimo Sutarties (toliau
– ir EB sutartis) 234 straipsnį (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 str.) kiltų
pavojus, jeigu apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas nutartį prašyti priimti prejudicinį sprendimą, ją panaikindamas ir šią nutartį priėmusį teismą įpareigodamas tęsti
sustabdytą procesą, galėtų sukliudyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui pasinaudoti EB sutartimi garantuojama teise kreiptis į Teisingumo Teismą.
Esant situacijai, kai apeliacinis skundas gali būti pateiktas dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pateikto prejudicinio klausimo, Teisingumo Teismas,
vadovaudamasis teisinio aiškumo ir saugumo interesais, privalo laikytis nutarties dėl
prašymo priimti prejudicinį sprendimą, kuri sukelia pasekmių, jei ji nebuvo atšaukta ar
pakeista ją priėmusio teismo, nes tik pastarasis teismas gali priimti sprendimą dėl tokio
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atšaukimo ar pakeitimo (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 2008 m. gruodžio 16
d. prejudicinio sprendimo byloje Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, C-210/06, 95 ir 97 p.).
Vadinasi, Vyriausiasis administracinis teismas, net ir gavęs atskirąjį skundą dėl nutarties
kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, iš esmės negalėtų panaikinti pirmosios
instancijos teismo kreipimosi į ESTT teisinių padarinių.
IV.6. Bylos užbaigimas nepriėmus teismo sprendimo dėl ginčo esmės
IV.6.1. Bylos nutraukimas
(ABTĮ 101 str., 102 str.)

60. Bylos nutraukimo pagrindus, tvarką ir teisines pasekmes reguliuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 ir 102 straipsniai. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą
dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama
(ABTĮ 102 str. 3 d.). Remiantis ABTĮ 101 straipsniu, teismas bylą nutraukia, nustatęs
šiuos pagrindus:
61. Jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus,
kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui (ABTĮ 101 str. 1 p.). Teismas bylos
nagrinėjimo metu nustatęs, kad egzistuoja viena iš neigiamų kreipimosi į teismą prielaidų – ginčas nebuvo ir nėra priskirtinas teismui, bylą nutraukia. Kaip pažymėjo teisėjų
kolegija administracinėje byloje Nr. A602-2143/2012, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi
į teismą tvarkos. Asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš Administracinių
bylų teisenos įstatymo numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas turi atsisakyti
priimti skundą, kai byla nepriskirtina teismo kompetencijai. Jeigu ši aplinkybė paaiškėja
nagrinėjant bylą, teismas turi nutraukti bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu
(2012 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2143/2012). Plačiau apie
šį bylos nutraukimo pagrindą žr. Apibendrinimo skyrius II.1. Skundo (prašymo)
priskirtinumas administracinių teismų kompetencijai, II.2. Administracinių teismų kompetencijos ribojimai, II.4. Aktai, dėl kurių
galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui.
62. Jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių,
dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo atsisakymą nuo skundo (prašymo) (ABTĮ 101 str. 2 p.). Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad ABTĮ 101 straipsnio 2 punkto pagrindu
bylą galima nutraukti tik tada, kai nustatomos visos šioje nuostatoje įtvirtintos kumuliatyvios, t. y. turinčios egzistuoti kartu, sąlygos. Tik nustačius visų trijų minėto straipsnio
punkte įtvirtintų sąlygų buvimą, teismui atsiranda teisė, remiantis šia teisės norma, bylą
nutraukti (pvz., 2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-244/2012).
Šiuo aspektu plačiau žr. Apibendrinimo skyrių II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to
paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas.
63. Jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo), išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio
2 dalyje numatytus atvejus (ABTĮ 101 str. 3 d.). Skundo atsisakymo klausimas išsa796
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miau nagrinėjamas Apibendrinimo skyriaus II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to
paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas paragrafe 38 bei skyriuje
III.2.1. Atsisakymas nuo skundo (prašymo). Papildomai reikia pažymėti, kad remiantis
šiuo pagrindu byla nutraukiama ir tais atvejais, kai teismas patvirtina taikos sutartį
(pvz., 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1011/2009; 2012
m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1219/2012, taip pat žr. Apibendrinimo skyrių I.1.2. Įstatymo ir teisės analogija paragrafą 25).
64. Jeigu mirus asmeniui, kuris buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis neleidžia
perimti teisių (ABTĮ 101 str. 4 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisių perėmimas
yra negalimas, kai ginčas yra asmeninio pobūdžio, t. y. tiesiogiai susijęs su pareiškėjo asmeniu. Pastebėtina, kad pareiškėjo skundo reikalavimas priteisti turtinę žalą nėra
asmeninio pobūdžio, ir teisių pagal šį reikalavimą perėmimas yra galimas. Tokiu būdu
administracinė byla pagal pareiškėjo skundo reikalavimą priteisti turtinės žalos atlyginimą paprastai sustabdoma, kol paaiškės pareiškėjo teisių perėmėjas (2003 m. gegužės
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-450/2003). Vis dėlto, jeigu apie pareiškėjo
teisių perėmimą negaunama jokių duomenų, byla nutraukiama. Pavyzdžiui, nagrinėjant
administracinę bylą Nr. A502-1035/2007 apeliacine tvarka paaiškėjo, kad 2007 m. liepos
5 d. mirė pareiškėjas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad iš Lentvario miesto notaro biuro
2007 m. spalio 19 d. rašto matyti, kad iki šios datos po pareiškėjo mirties paveldėjimo
byla užvesta nebuvo. Dėl šių aplinkybių nuspręsta, jog yra pagrindas konstatuoti, kad
procesinių teisių perėmimas pagal ABTĮ 55 straipsnį yra negalimas. Tai, teisėjų kolegijos
vertinimu, sudarė pagrindą bylą nutraukti (ABTĮ 101 str. 4 p.) (2007 m. lapkričio 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1035/2007).
65. Jeigu likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis
neleidžia perimti teisių (ABTĮ 101 str. 5 d.). Reikia pažymėti, kad šiuo pagrindu teismas
bylą nutraukia tik nustatęs, kad remiantis Valstybės įmonės Registrų centras duomenimis tam tikra bendrovė yra išregistruota, t. y. kad įmonės likvidavimo procedūra yra
baigta (2009 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-1203/2009; 2009
m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-311/2009).
66. Jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį
prašymą (ABTĮ 101 str. 6 d.). Teismas, nustatęs, kad skundas paduotas praleidus terminą, administracinę bylą nutraukia. Teismų praktikoje formuojama taisyklė, kad teismas
bylos nagrinėjimo metu nustatęs, jog skundas paduotas praleidus įstatymo nustatytus
terminus ir tai yra pagrindas bylą nutraukti, turėtų padėti pareiškėjui įgyvendinti jo
procesines teises (Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 str.) ir išaiškinti pareiškėjui
jo teisę reikšti prašymą dėl termino atnaujinimo skundui paduoti. Nutraukus administracinę bylą ir nepasiūlius pareiškėjui prašyti atnaujinti skundo padavimo terminą,
suinteresuotiems asmenims nepagrįstai apribojama teisė ginti galbūt pažeistas teises
(pvz., 2009 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-75/2009). Plačiau
apie skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui terminus žr. Apibendrinimo skyrių II.10. Skundų (prašymų) padavimo administraciniam teismui terminai.
66. Jeigu pareiškėjas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos
nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti (ABTĮ 101 str.
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7 d.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika šiuo klausimu yra apžvelgta
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinime („Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis“ Nr. 19, 2010 m., 452–535 p. ir Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 540 – 611 p.).
IV.6.2. Skundo (prašymo) palikimas nenagrinėtu
(ABTĮ 103 str., 104 str.)

67. Teismas, nustatęs Administracinių bylų teisenos įstatymo ABTĮ 103 straipsnyje
numatytas aplinkybes, kurios kliudo ginčą nagrinėti iš esmės, priima nutartį, kuria palieka skundą nenagrinėtą (ABTĮ 104 str. 1 d.). Skundo palikimo nenagrinėtu pasekmės
apibrėžiamos Administracinių bylų teisenos įstatymo 104 straipsnio 2 dalyje. Teismui
priėmus nutartį palikti skundą nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo, pašalinęs aplinkybes,
kliudančias nagrinėti bylą, turi teisę vėl kreiptis į teismą su skundu (prašymu) bendra
tvarka. Įstatymų leidėjas numato baigtinį sąrašą pagrindų, kuriems esant skundas paliekamas nenagrinėtu. Teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą šiais atvejais:
68. Jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms
nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka (ABTĮ 103 str. 1 p.). Asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos tik
tada, kai laikosi tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo
ne per teismą tvarkos. Jei šios tvarkos nesilaikoma, bet ja dar galima pasinaudoti, teismas skundą palieka nenagrinėtą. Plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias
teisės normas, apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.
19, 2010 m., 452 – 535 p. ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.
20, 2010 m., 540 – 611 p.).
69. Remiantis ABTĮ 103 straipsnio 2 punktu, teismas palieka skundą (prašymą)
nenagrinėtą, jei nustato, kad skundą (prašymą) padavė neveiksnus asmuo.
70. Jeigu skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti
bylą asmuo (ABTĮ 103 str. 3 p.). ABTĮ 23 straipsnio 3 dalis numato, kad skundą (prašymą) pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi
būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.
Jei šios tvarkos nesilaikoma ir skundo priėmimo stadijoje teismas nustato, jog skundą
(prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo, jis atsisako
priimti tokį skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p.), o jei minėtos aplinkybės išaiškėja tada, kai
byla jau iškelta – skundą palieka nenagrinėtą (ABTĮ 103 str. 3 p.) (2012 m. vasario 14 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-166/2012). Šiuo klausimu išsamiau pasisakyta
Apibendrinimo poskyryje II.8. Tinkamas atstovavimas administraciniame teisme.
71. Jeigu teisme nagrinėjamas administracinis ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties administracinio ginčo (ABTĮ 103 str. 4 p.). Skundas paliekamas nenagrinėtu išsiaiškinus, jog yra nagrinėjamas administracinis ginčas pagal tapatų (identišką) pareiškėjo
skundą. Tapačiais skundai gali būti pripažinti, tik kai yra tapatūs visi trys elementai
– šalys, skundo dalykas ir faktinis skundo pagrindas (pvz., 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-110/2012). Šiuo aspektu plačiau žr. Apibendrinimo
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poskyrį II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje
dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas.
72. Jeigu į posėdį neatvyko pareiškėjas, o teismas nelaiko esant galima išspręsti bylą
pagal esančią byloje medžiagą, kai apie tai pareiškėjui buvo pranešta (ABTĮ 103 str. 5
p.). Šio pagrindo taikymas siejamas su situacijomis, kai byla, ją nagrinėjančio teismo
manymu, visapusiškai ir objektyviai negalės būti išnagrinėta nesant paties bylą pradėjusio asmens – pareiškėjo. Pavyzdžiui, byloje reikšminga įrodinėjimo priemonė gali būti
pareiškėjo paaiškinimai. Nors įstatymas numato administracinio teismo teisę įpareigoti
pareiškėją pateikti papildomų paaiškinimų raštu dėl keliamų reikalavimų (ABTĮ 68 str.
1 d. 2 p.), pareiškėjui teismo posėdyje nedalyvaujant, teisėjai ir kitos šalys negalėtų jam
užduoti klausimų (ABTĮ 82 str. 6 d.), išklausyti žodinių paaiškinimų, kurie padėtų aiškiau suprasti reikalavimų apimtį, aplinkybes, kurioms patvirtinti galėtų būti pateikta
papildomų įrodymų, ir pan. Be to, ABTĮ nenumato, kad atstovo pagal pavedimą paaiškinimai prilygtų proceso šalies paaiškinimui (57 str.) (2012 m. balandžio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS552-313/2012). Atsižvelgus į tai, įstatymas numato skundo
palikimo nenagrinėtu galimybę kai pareiškėjas yra pasyvus. Skundas paliekamas nenagrinėtu, jeigu nustatomos šios būtinos prielaidos: pirma, teismas rašytine nutartimi turi
konstatuoti, kad byla negali būti išspręsta pagal joje esančią medžiagą; antra, pareiškėjui
turi būti tinkamai pranešta apie tai, jog byla negali būti išspręsta vien pagal joje esančią
medžiagą, todėl pareiškėjo dalyvavimas yra būtinas; trečia, šaukiamas pareiškėjas neatvyksta į teismo posėdį (su sąlyga, kad teismo šaukimas pareiškėjui įstatymo nustatyta
tvarka yra įteiktas) (2012 m. gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146246/2012).
Vis dėlto Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog iš ABTĮ nuostatų matyti, kad tam tikrais atvejais proceso šalies dalyvavimas administracinės bylos procese savaime nėra būtina sąlyga administracinei bylai
iš esmės išspręsti (teismo sprendimui priimti). Proceso šalis savo interesus teisme gali
ginti per atstovus, pati tiesiogiai nedalyvaudama (ABTĮ 49 str.). Šalies ir atstovo neatvykimas nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.). Į posėdį
neatvykus nei proceso šalims, nei jų atstovams, byla gali būti nagrinėjama rašytinio
proceso tvarka (ABTĮ 79 str. 5 d.). Atsižvelgęs į tai, priimdamas procesinį sprendimą
palikti pareiškėjo skundą nenagrinėtu, teismas turi pagrįsti išvadą, kad nėra galimybės
išnagrinėti bylos pagal esančią byloje medžiagą. ABTĮ 103 straipsnio 5 punkte įtvirtinta
nuostata, leidžiančia palikti skundą nenagrinėtu, turėtų būti naudojamasi kaip ultima
ratio, kai atsižvelgiant į faktinių bylos aplinkybių visumą, procesinės teismo galimybės
skundą išnagrinėti – išnaudotos. Teismas, administraciniame procese būdamas aktyvus
ir nustatęs, kad siekiant visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą trūksta tam tikrų
dokumentų, juos gali išreikalauti ex officio (ABTĮ 57 str. 4 d.). Teismas taip pat gali imtis
kitų procesinių veiksmų, pvz. pasinaudoti ABTĮ 80 straipsnyje įtvirtinta bylos atidėjimo
galimybe, kai į bylos nagrinėjimą neatvyksta proceso šalis ir nusprendžiama, kad be jos
negalima nagrinėti bylos (2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602248/2012).
Šiame kontekste pastebėtina, kad administracinių teismų praktikoje laikomasi
nuostatos, kad ABTĮ 103 straipsnio 5 punkte numatytas bylos palikimo nenagrinėta pagrindas bylose dėl užsieniečių teisinės padėties taikomas ribota apimtimi. Lietuvos vy799
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riausiasis administracinis teismas savo praktikoje akcentuoja, jog tais atvejais, kai byloje
pareiškėjas kelia ginčą dėl atsakovo atsisakymo suteikti prieglobstį teisėtumo, atsižvelgus į pareiškėjo keliamo ginčo pobūdį, galimybė šioje byloje palikti skundą nenagrinėtu
ABTĮ 103 straipsnio 5 punkto pagrindu gali būti ribojama kilusio ginčo specifika bei
asmens, kurio dalyvavimas teismo posėdyje yra pripažintas būtinu, ypatingo statuso.
Prieglobsčio prašytojas Lietuvos Respublikoje dažnai neturi nuolatinės gyvenamosios
vietos, ne visada moka valstybinę kalbą, paprastai yra nesusipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais. Į visas šias aplinkybes, objektyviai ribojančias pareiškėjo galimybes
efektyviai ginti savo pažeistas teises, turi būti atsižvelgta, sprendžiant skundo palikimo
nenagrinėtu klausimą (pvz., 2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS602-248/2012; 2012 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-132/2012;
2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-196/2012). Kita vertus, iš
teismų praktikos matyti, kad užsieniečio nedalyvavimas nėra kliūtis skundą nagrinėti iš
esmės, jei administracinės procedūros metu buvo užtikrintos visos būtinos procedūros.
Užsieniečių teisinės padėties įstatyme nustatytas reglamentavimas susijęs su procedūrų,
užtikrinančių prieglobsčio prašytojo dalyvavimą šiose procedūrose, įtvirtina būtinumą
dalyvauti prieglobsčio prašytojui šiame procese. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas
įtvirtina prieglobsčio prašytojo apklausos institutą, nustato procedūros sustabdymo ar
atnaujinimo galimybę, nustato prieglobsčio prašytojo prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo nutraukimą, pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje
panaikinimą. Minėtų procedūrų taikymas yra susijęs, be kita ko, su užsieniečio buvimu
Lietuvos Respublikoje, jo buvimu Užsieniečių registracijos centre bei dalyvavimu nagrinėjant jo prašymą (Užsieniečių teisinės padėties įstatymo 82, 84, 85, 90 straipsniai).
Taigi įstatymas nustato visas būtinas procedūras, kurių pagalba turėtų būti užtikrintas
prieglobsčio prašytojo dalyvavimas nagrinėjant klausimą dėl pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos suteikimo Migracijos departamente. Nei ABTĮ, nei Užsieniečių teisinės
padėties įstatymas nenustato prieglobsčio prašytojo būtino dalyvavimo nagrinėjant jo
bylą teisme, todėl toks dalyvavimas turėtų būti pripažįstamas būtinu tik konstatavus
konkrečias išskirtines aplinkybes. Todėl nustačius, kad nagrinėjant prieglobsčio prašytojo prašymą buvo užtikrintos visos būtinos procedūros, buvo atlikta apklausa, procesiniuose dokumentuose nurodytos visos faktinės aplinkybės, teismas privalo išnagrinėti
bylą iš esmės (2012 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-248/2012).

V. Teismo procesiniai dokumentai
V.1.Teismo sprendimas
Pagrindinė teismo pareiga ir tikslas – išspręsti šalių ginčą iš esmės. Teismai tai daro
priimdami teismo sprendimą, taip įvykdydami teisingumą. Taigi teismo sprendimas yra
tas procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės ir atsakoma į pareiškėjo
keliamus materialinius teisinius reikalavimus, tuo tarpu kiti procesinio pobūdžio klausimai teismo išsprendžiami nutartimis. Teismo sprendimas – pagrindinis teismo procesinis dokumentas ir baigiamasis teismo aktas konkrečioje byloje, todėl jo forma ir turinys,
priėmimo, paskelbimo ir išsiuntimo tvarka griežtai reglamentuota ABTĮ.
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V.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai
(ABTĮ 86, 87 str.)

1. Paprastai pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjamas baigiamas teismo
sprendimu, o nutartimi tik ABTĮ nurodytais atvejais (byla nutraukiama, skundas paliekamas nenagrinėtu), tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, paprastai priima nutartį, ir tik ABTĮ 140 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu atveju (kai panaikinamas pirmosios instancijos teismo sprendimas ir priimamas naujas sprendimas)
priima sprendimą. Teismo sprendimo procesinės formos laikymasis yra svarbus, nes su
ja (forma) ABTĮ sieja apeliacinio apskundimo formą (apeliacinis ar atskirasis skundas),
apeliacinio skundo terminą ir kitus apeliacinio proceso ypatumus (pavyzdžiui, rašytinį
ar žodinį procesą). Jeigu dalis reikalavimų iš esmės spręstini sprendimu, o kita bylos
dalis dėl materialinių teisinių reikalavimų galėtų būti baigta nutartimi (bylos nutraukimas, skundo palikimas nenagrinėtu), teismas visus šiuos klausimus turi spręsti vienu
procesiniu dokumentu – sprendimu (2007 m. rugsėjo 6 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A1-835/2007).
2. ABTĮ 86 straipsnio 1–3 dalys įtvirtina, jog teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas; priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo
posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės,
yra nustatytos ir kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje
ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas; teismo sprendime turi būti atsakyta į visus
pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus. Tai yra esminiai teismo sprendimui
keliami reikalavimai. Taigi teismo tikslas nagrinėjant bylą – teisėtas ir pagrįstas procesinis sprendimas, todėl teismas privalo išnaudoti visas įstatymų jam suteiktas pareigas ir
teises, kad šis tikslas būtų pasiektas (2008 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A756-320/2008).
3. Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas – tarpusavyje susiję, todėl vieno nesilaikymas lemia ir kito pažeidimą. Teisėtas yra tik tas sprendimas, kuris priimtas nepažeidžiant galiojančių materialinės teisės normų ir proceso įstatymų reikalavimų. Teismo
sprendimas yra pagrįstas, kai jis paremtas ne tik faktine bylos medžiaga, bet ir atitinkamomis teisės normomis. Teismo sprendimas negali būti grįstas prielaidomis (2012 m.
vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-184/2012).
4. Reikalavimas teismo sprendime atsakyti į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus reiškia, jog sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti formuluojamos
išvados dėl kiekvieno pareikšto pagrindinio reikalavimo. Byloje pareikštų, bet neišspręstų pagrindinių reikalavimų neturi likti, o tokios aplinkybės nustatymas sudaro pagrindą
papildomo sprendimo priėmimui (ABTĮ 95 str. 1 d. 1 p.), o jei toks trūkumas nebuvo ar negalėjo būti pašalintas papildomu sprendimu, tai lemia teismo sprendimo panaikinimą ir bylos perdavimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ
141 str. 1 d. 3 p.). Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, jog šis
įstatyminis reikalavimas (atsakyti į visus pareikštus pagrindinius reikalavimus) visgi
nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvių rašytinį ar teismo
posėdyje žodžiu pateiktą argumentą (2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-115/2012). Be to, dėl būtinumo atsakyti į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pra801
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šymas kreiptis į Konstitucinį Teismą nelaikytinas administracinio skundo reikalavimu
ABTĮ taikymo prasme, todėl tokiam prašymui išspręsti netaikytinos ABTĮ 86 straipsnio
3 dalies nuostatos. Tokią savo išvadą Vyriausiasis administracinis teismas pagrindė tuo,
jog proceso dalyvio prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą yra tik vada įvertinti, ar yra
pagrindas kreiptis į Konstitucinį Teismą ištirti taikytino teisės akto atitikimą Konstitucijai, pateikto prašymo argumentai nesaisto teismo ir jis savarankiškai vertina prašymo
pagrįstumą. Klausimas dėl teismo kreipimosi į Konstitucinį Teismą yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecija ir pagrindu teismui kreiptis į Konstitucinį Teismą su atitinkamu
paklausimu gali būti tik paties bylą nagrinėjančio teismo pagrįstas manymas (pagrįstos
abejonės) dėl taikytino teisės akto atitikimo Konstitucijai (2011 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63–3204/2011).
5. Bylos administraciniuose teismuose nagrinėjamos pagal skundus (prašymus),
kuriuos pateikia pareiškėjas, tad jis ir nustato nagrinėjimo dalyką ir pagrindą, kurį tik
jis pats ir gali tikslinti bei keisti (ABTĮ 52 str.). Nustatydamas tokią pareiškėjo išimtinę teisę, įstatymas tuo nustato dar vieną reikalavimą teismo sprendimui – draudimą peržengti reikalavimų ribas. Teismas negali keisti pareiškėjo reikalavimo, taip pat
ir nuspręsti nagrinėti naują, pareiškėjo nepareikštą, reikalavimą. (2012 m. sausio 26 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A756-152/2012). Tačiau pažymėtina, jog draudimas
peržengti reikalavimų ribas nereiškia, kad teismas, atsižvelgdama į pareikštą reikalavimą, negali tenkinti reikalavimo iš dalies ar išdėstyti patenkinto reikalavimo turinį ne
taip, kaip pažodžiui nurodo pareiškėjas, ar niekada negali taikyti kito pareiškėjo teisių gynybos būdo nei prašomas. Pavyzdžiui, byloje, kurioje pareiškėjas prašė pirmosios instancijos teismo panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo dalį,
kuria UAB „Dominika“ alaus barui nustatytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas
nuo 8 val. iki 22 val., ką pirmosios instancijos teismas ir padarė, pagal paduotą atsakovo apeliacinį skundą Vyriausiasis administracinis teismas pirmosios instancijos teismo
sprendimą pakeitė ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo dalį, kuria UAB
„Dominika“ alaus barui nustatytas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas nuo 8 val. iki
22 val., pakeitė pratęsdamas prekybos alkoholiniais gėrimais laiką iki 24 val., t. y. atliko
tai, ko iš esmės pareiškėjas ir siekė ginčydamas minimą sprendimo dalį (2011 m. rugsėjo
15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2814/2011). Šiuo aspektu taip pat paminėtina byla Nr. A444-619/2008, kurioje pareiškėjas kėlė reikalavimą dėl neturtinės žalos
atlyginimo, o Vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs specifines bylos aplinkybes,
konstatavo, jog byloje yra pagrindas nepriteisti pareiškėjui neturtinės žalos atlyginimo
pinigais ir apsiriboti jo teisės į teisės aktuose nustatytas kardomojo kalinimo sąlygas
pažeidimo pripažinimu, kaip pakankama satisfakcija už jo teisių pažeidimą. Teismas
nurodė, kad neturtinės žalos atlyginimas nėra vienintelis pažeistų teisių gynimo būdas.
Teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam
tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Teismas
pažymėjo, jog nors nagrinėjamoje byloje pareiškėjas nereiškė savarankiško reikalavimo
dėl jo teisių pažeidimo pripažinimo, reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo yra
neatsiejamas nuo asmens teisių pažeidimo nustatymo (pripažinimo), nes tik nustatęs
(pripažinęs) asmens teisių pažeidimą, teismas gali tenkinti reikalavimą dėl neturtinės
žalos atlyginimo. Dėl šios priežasties negalima laikyti, kad teismas, nuspręsdamas teismo sprendimu pripažinti pareiškėjo teisių pažeidimą, tačiau atmesti reikalavimą dėl
neturtinės žalos atlyginimo, išėjo už pareikšto reikalavimo ribų (2008 m. balandžio 16 d.
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sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008).
6. Teismo sprendimu taip pat negalima spręsti į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir
pareigų klausimo, o tokia pažaida lemia absoliutų teismo sprendimo panaikinimo pagrindą (ABTĮ 142 str. 2 d. 2 p.). Teismas taip pat negali priimti ir sąlyginių sprendimų,
t. y. tokių, kurių įvykdymas priklausys nuo tam tikrų sąlygų atsiradimo ar neatsiradimo
(2008 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63–1757/2008).
7. Teismo sprendimas visada išdėstomas raštu ir teisėjų pasirašomas (ABTĮ 85 str.
1 d., 3 d., 139 str. 3 d.). Toks yra pagrindinis išorinės sprendimo formos reikalavimas.
Vidiniai formos reikalavimai, t. y. turinys, įtvirtintas ABTĮ 87 straipsnyje, iš kurio matyti
aiški ir nuosekli tokio procesinio dokumento struktūra – dalys: įžanginė, aprašomoji,
motyvuojamoji, rezoliucinė. Visos paminėtos sprendimo dalys turi būti tarpusavyje suderintos ir sudaryti vieną visumą. Konstitucinis Teismas, pabrėždamas šio reikalavimo
svarbą, yra išaiškinęs, jog baigiamojo teisės akto vientisumo reikalavimas išreiškia tokią
šio akto savybę, be kurios tas aktas būtų ne tokio teisingumo, kurį numato Konstitucija,
įvykdymo aktas. Šis reikalavimas reiškia ir tai, kad tokio akto rezoliucinę dalį visuomet,
be jokių išimčių, privalu grįsti aplinkybėmis ir argumentais, expressis verbis išdėstytais
aprašomojoje ir (arba) motyvuojamoje dalyse (jeigu pagal įstatymus turi būti atskira
aprašomoji arba motyvuojamoji dalis) (2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas).
Vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra pabrėžęs baigiamojo teismo akto vientisumo reikalavimą, dėl kurio nepaisymo naikino pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir priėmė naują. Pavyzdžiui, byloje pareiškėja L. S. ginčijo Klaipėdos
apskrities viršininko administracijos įsakymus, kuriais nuspręsta jai priklausančią 0,025
ha dydžio ginčo žemę VĮ Registrų centre įregistruoti Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos vardu. Įsakymų faktiniu pagrindu buvo įsiteisėjusi Klaipėdos apygardos
teismo 2008 m. birželio 4 d. nutartis, kuria dėl ginčo žemės sklypo buvo panaikinti visi
viešojo administravimo bei civiliniai aktai, kurių pagrindu ginčo žemė iš valstybinės
tapo privati bei buvo perleista pareiškėjai. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas
pareiškėjos skundą nurodė, kad pareiškėja neturi teisės šioje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius, kurių pagrindu priimti atsakovo įsakymai, nes įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose nustatyti faktai turi prejudicinę galią, o atsakovas,
priimdamas ginčijamus įsakymus, pašalino A. S. teisių pažeidimus, nurodytus anksčiau
priimtuose įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose. Vyriausiasis administracinis teismas,
naikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą nurodė, jog teismo sprendimas
ar nutartis, kuria išsprendžiama byla, yra vientisas teisės taikymo aktas, todėl teisiškai
yra reikšmingos ir privalomos vykdyti visos Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. birželio 4 d. nutarties dalys, taip pat ir šios teismo nutarties motyvuojamoje dalyje teismo
padaryta išvada apie restitucijos negalimumą bei ginčo žemės išreikalavimo iš L. S. ir
žemės perdavimo valstybės nuosavybėn natūra negalimumą, todėl byloje ginčyti atsakovo priimti įsakymai, kuriais nuspręsta ginčo žemę VĮ Registrų centre įregistruoti
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos vardu, prieštarauja įsiteisėjusiam teismo
sprendimui ir turi būti panaikinti ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu (2011
m. balandžio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-905/2011.).
8. ABTĮ 87 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog aprašomojoje sprendimo dalyje nurodoma: 1) pareiškėjo reikalavimai; 2) atsakovo atsikirtimai; 3) kitų proceso dalyvių
paaiškinimai. Aiškindamasis, kiek plačiai ir detaliai reikia teismo sprendime tokius duomenis fiksuoti, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog įstatymų leidėjas
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nekelia teismui pareigos teismo sprendime išdėstyti visus teismui pateiktų reikalavimų
argumentus. Teismo sprendimo aprašomoji dalis turėtų būti tokia, kuri leistų suprasti,
ko siekia pareiškėjas kreipdamasis į teismą, kokiais pagrindais remiantis atsakovas nesutinka su pateiktais reikalavimais, bet nebūtinai turi būti pakartota pažodžiui visa tai,
kas buvo pateikta teismui raštu. Priešingu atveju teismo sprendimas atitinkamais atvejais galėtų pasidaryti nepakankamai aiškus, nebūtų kristalizuota ginčo esmė, procesinis
dokumentas taptų sunkiai skaitomu ir suvokiamu, todėl teismas, priimdamas sprendimą ir jį išdėstydamas raštu, turėtų būti konkretus, tikslus, aiškus, ir nebūtina pakartoti
pažodžiui tai, kas buvo pateikta administracinės bylos proceso dalyvių (2008 m. liepos
3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556- 819/2008).
9. Nors svarbios visos sprendimo dalys, griežčiausios teisinės pasekmės kyla dėl
trūkumų motyvuojamoje dalyje, kurioje turi būti: teismo nustatytos bylos aplinkybės;
įrodymai, kuriais grindžiamos teismo išvados; argumentai, dėl kurių teismas atmeta
kuriuos nors įrodymus; įstatymai, kuriais teismas vadovavosi, nuorodos į konkrečias
normas, kurios buvo taikomos (ABTĮ 87 str. 4 d.). Teismo sprendimo, nutarties buvimas
be motyvų – yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (ABTĮ 142 str. 2 d. 5 p.),
o esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui – pagrindas atnaujinti procesą (ABTĮ 153 str. 2
d. 8 p.). Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra akcentavęs, jog sprendimu, kuriame teismas visiškai nepasisako dėl esminių skundo argumentų, yra pažeidžiama teismo pareiga motyvuoti teismo sprendimus. Nemotyvuotas teismo sprendimas pažeidžia
tiek privačių šalių teisėtą lūkestį dėl efektyvios jų teisės į teisminę gynybą realizacijos,
tinkamo jų ginčo išsprendimo, tiek viešąjį interesą, nes šiuo atveju pažeidžiami pagrindiniai proceso principai (2007 m. birželio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6568/2007, 2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-105/2012).
Plačiau apie teismo sprendimo buvimą be motyvų žr. Apibendrinimo skyrių VIII.6.8.
Jeigu sprendimas ar nutartis yra be motyvų.
Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra išaiškinęs, kad konstituciniai
imperatyvai, kad teisingumą vykdo tik teismai, kad teisė negali būti nevieša, taip pat
iš Konstitucijos kylantis reikalavimas teisingai išnagrinėti bylą suponuoja ir tai, kad
kiekvienas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas) turi būti grindžiamas
teisiniais argumentais (motyvais). Argumentavimas turi būti racionalus – teismo nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) turi būti tiek argumentų, kad jų pakaktų
šiam nuosprendžiui (kitam baigiamajam teismo aktui) pagrįsti. Iš konstitucinio teisinės
valstybės principo kylantis teisinio aiškumo reikalavimas inter alia reiškia, kad teismo
nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) negali būti ir nutylėtų argumentų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo nuosprendžio (kito baigiamojo teismo
akto) priėmimui. Teismo nuosprendžiai (kiti baigiamieji teismo aktai) turi būti aiškūs
byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims. Jeigu šio reikalavimo nepaisoma, tai nėra
teisingumo vykdymas, kurį įtvirtina Konstitucija (2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo 28
d. nutarimai). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas yra panaikinęs pirmosios
instancijos teismo sprendimą dėl jo nemotyvavimo, kai teismas rėmėsi tik atsakovo atsiliepimo argumentais, to nemotyvuodamas bei visiškai nepasisakydamas dėl pareiškėjo skunde išdėstytų argumentų (2010 m. vasario 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-377/2010), taip pat kai sprendime nebuvo pateiktas atsakovo veiksmų vertinimas ir kitų byloje surinktų įrodymų analizė, neapibendrinti įrodymai, nepadarytos
atitinkamos išvados dėl byloje nustatytų teisiškai reikšmingų aplinkybių (2012 m. kovo
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16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1182/2012). Kita vertus, kai pareiškėjo
argumentai, kuriais jis grindžia savo skundą yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neturintys
lemiamos reikšmės šiai bylai, teismas iš principo neturi pareigos į juos išsamiai atsakyti
(2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011).
10. Teismų praktika patvirtina, jog vien dėl netinkamos motyvacijos iš esmės teisingas teismo sprendimas nebūtinai naikinamas – tiesiog gali būti pakeičiami sprendimo
motyvai. Pavyzdžiui, pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo UAB „Europopierius“ skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. lapkričio 24
d. sprendimo Nr. VR-17.5-74 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, kuriuo buvo nustatyti
pareiškėjo neteisėti veiksmai, susiję su popieriaus ir kartono pakuočių atliekų eksportavimu į Baltarusiją, dėl ko panaikintos pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar)
pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą). Teismas, tenkindamas skundą, nurodė, kad
nėra pagrindo teigti, jog pareiškėjas pažeidė Atliekų vežimo tvarkos aprašo 23.1 punktą,
nes jis nėra jam taikomas, be to, byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas kaip nors būtų
pakenkęs Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo tikslui. Priešingai, išvežtų perdirbimui
skirtų atliekų faktas byloje neginčijamas, atliekų buvo išvežta tiek, kiek buvo nurodyta, jokios žalos gamtai nebuvo padaryta, o galimai formalūs pranešimų tvarkos (o ne
vežimo tvarkos) pažeidimai, nesukėlę jokios žalos, negali būti pagrindu naikinti išduotas pažymas už perdirbimui skirtų atliekų eksportą, kai atliekos realiai buvo išvežtos
iš Lietuvos Respublikos. Vyriausiasis administracinis teismas, išanalizavęs skundžiamus
atsakovo veiksmus, konstatavo, kad įstatymo lygmens teisės aktai, reglamentuojantys
mokestinius teisinius santykius, nesuteikia regiono aplinkos apsaugos departamentams
teisės priimti tokio pobūdžio patvarkymų dėl dokumentų, reikšmingų sprendžiant dėl
apmokestinimo tvarkos išimties taikymo tretiesiems asmenims, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimą kaip iš esmės teisingą palieka nepakeistą, tačiau sprendimo motyvus pakeitė (2012 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-142/2012).
11. ABTĮ 85 straipsnio 4 dalis numato, jog kai atsakovas pareiškėjo reikalavimus pripažįsta visiškai, teismas sprendime gali surašyti sutrumpintus motyvus nurodydamas:
teismo nustatytas aplinkybes, įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, įstatymus,
kuriais teismas vadovavosi. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad ši nuostata aiškintina atsižvelgiant į tai, kad pagal Konstituciją baigiamajame akte visgi turi būti tiek argumentų,
kad jų pakaktų šiam baigiamajam teismo aktui pagrįsti (Konstitucinio Teismo 2006 m.
rugsėjo 21 d. nutarimas). Kaip jau buvo minėta, teismų praktikoje laikomasi pozicijos,
jog esminiai reikalavimai, keliami teismo sprendimui, yra jo teisėtumas bei pagrįstumas,
todėl teismas, priimdamas sprendimą, nėra ribojamas motyvų kiekybe (2012 m. sausio
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-30/2012, 2012 m. sausio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-92/2012).
12. Pagal ABTĮ 87 straipsnio 5 dalį rezoliucinėje sprendimo dalyje nurodoma: 1)
teismo išvada prašymą patenkinti visiškai ar iš dalies, kartu išdėstant patenkinto reikalavimo turinį, arba prašymą atmesti; 2) teismo išlaidų paskirstymas; 3) sprendimo
apskundimo terminas ir tvarka. Teismas turi priimti sprendimą dėl visų pareikštų reikalavimų, įrašydamas rezoliucinėje dalyje savo išvadas dėl kiekvieno iš jų atskirai. Be
to, teismo sprendimas vykdomas pagal teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje išdėstytą teismo nurodymą, todėl teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje privalu išdėstyti
patenkinto reikalavimo turinį, ir tai turi būti padaryta itin aiškiai ir nedviprasmiškai.
Teismo nurodymas, išdėstytas teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, neturi sudaryti
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byloje dalyvaujantiems asmenims galimybės skirtingai aiškinti teismo sprendimo turinį,
kelti abejones, kaip konkrečiai ir kokia apimtimi jis turėtų būti vykdomas. Be to, teismo
išspręstoje administracinėje byloje neturi likti neatsakytų klausimų, palikta neaiškumų,
darančių išnagrinėtą bylą iki galo neišspręstą arba esančių naujo teisinio ginčo tarp šalių šaltiniu ir todėl reikalaujančių papildomo teisminio įsikišimo. Taigi teismas privalo
išspęsti tarp proceso šalių kilusį ginčą iš esmės. Tai lemia, kad, pavyzdžiui, priteisiant
darbo užmokestį už atitinkamą laikotarpį, jo suma turėtų būti pakankamai aiškiai apibrėžta (2008 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438 - 624/2008). Analogiškos išvados padarytos ir byloje, kurioje Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
prašė Vilniaus apygardos administracinį teismo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės
administraciją įgyvendinti 2007 m. rugsėjo 20 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.
2S-19 nustatytą įpareigojimą: nutraukti 2005 m. rugpjūčio 19 d. patalpų nuomos sutartį
Nr. 14-90, sudarytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Rubicon eventus“, arba jos nuostatas pakeisti taip, kad neprieštarautų Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Pirmosios instancijos teismas
prašymą tenkino, tačiau Vyriausiasis administracinis teismas, panaikindamas pirmosios
instancijos teismo sprendimą ir atmesdamas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos prašymą, konstatavo, kad priimtu teismo sprendimu klausimas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo pašalinimo nėra išsprendžiamas iš esmės,
sprendimas sukuria realias prielaidas tolimesniems ginčams dėl to paties dalyko, jokios
teisiškai reikšmingos teisinės pasekmės dėl neįvykdyto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimo nėra pritaikomos. Tokio teismo sprendimo sukurtas teisinis
rezultatas nėra aiškus, sunkiai arba iš viso neįvykdomas bei sukuria teisinio neapibrėžtumo situaciją, kas nėra suderinama su teisingumo vykdymo funkcijų paskirtimi. Konkurencijos tarybos pasirinktas teisinės gynybos būdas ir reikalavimas yra abstraktus bei
juridiškai neefektyvus, neatitinka bendrųjų teisinės gynybos priemonėms, kurias gali
taikyti teismas, keliamų reikalavimų (2011 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A502-2301/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22,
2011 m., 242 – 261 p.).
V.1.2. Teismo sprendimo rūšys
(ABTĮ 88 str.)

13. Kokios gali būti pirmosios instancijos teismo išvados, t. y. teismo sprendimo
rūšys, įtvirtinta ABTĮ 88 straipsnyje, kuriame numatyta, kad išnagrinėjęs bylą, administracinis teismas priima vieną iš šių sprendimų:
1) atmesti skundą (prašymą) kaip nepagrįstą;
2) patenkinti skundą (prašymą) ir panaikinti skundžiamą aktą (ar jo dalį) arba įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti
kitokį teismo patvarkymą;
3) patenkinti skundą (prašymą) ir įpareigoti savivaldybių administravimo subjektą
atitinkamai įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą;
4) patenkinti skundą ir išspręsti ginčą kitu įstatymų numatytu būdu;
5) patenkinti skundą (prašymą) ir priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo
administravimo subjektų neteisėtų veiksmų (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis).
Asmenys, kreipdamiesi į teismą ir formuluodami reikalavimus, be kita ko, turi įver806
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tinti ir tai, kokius sprendimus gali priimti teismas, atsižvelgti į teisminio proceso ypatumus, suinteresuotų asmenų lūkesčius, jų teisėtus interesus, procesines teises ir garantijas.
Savo ruožtu teismas turi priimti tokį sprendimą, kurį galima realiai įvykdyti, be to, teismo išspręstoje administracinėje byloje neturi likti neatsakytų klausimų, palikta neaiškumų, darančių išnagrinėtą bylą iki galo neišspręstą arba esančių naujo teisinio ginčo
tarp šalių šaltiniu ir todėl reikalaujančių papildomo teisminio įsikišimo (2011 m. liepos
25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011). Štai byloje, kurioje Vilniaus apygardos administracinis teismas iš dalies tenkino Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo dėl atitinkamos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo panaikinimo,
t. y. tik įpareigojo atsakovą pradėti skundžiamu įsakymu patvirtintos teritorijos detaliojo plano keitimo procedūrą, siekiant patikslinti detaliuoju planu patvirtintas žemės
sklypo ribas tokiu būdu, kad valstybinės reikšmės miško plotas nepatektų į detaliuoju
planu suplanuotą teritoriją, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vien
dėl tokio įpareigojimo neteisėtas detalusis planas netampa negaliojančiu, t. y. iki tol, kol
savivaldybė atliks jo keitimo procedūras, jis galios ir juo remiantis, galėtų būti priimti
kiti administraciniai aktai ar sprendimai, tiesiogiai susiję su šioje byloje ginamu objektu,
t. y. valstybinės reikšmės mišku. Teisėjų kolegija pabrėžė, kad tokia situacija, kai teismas,
konstatavęs akto neteisėtumą, palieka jį galioti, yra negalima, todėl nepritaria pirmosios
instancijos teismo sprendimui ne visiškai patenkinti pareiškėjo pareiškimą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitė panaikindamas Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymą (2011 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A525-2827/2011).
14. Pasisakydamas dėl ABTĮ 88 straipsnyje įtvirtinto sprendimų sąrašo Vyriausiasis
administracinis teismas yra pažymėjęs, jog individualaus administracinio akto ginčijimo
atveju numatyta galimybė atmesti skundą kaip nepagrįstą arba jį tenkinti ir skundžiamą
aktą ar jo dalį panaikinti, tačiau procesinio pobūdžio normos, įtvirtintos Konkurencijos
įstatymo 39 straipsnyje, teismo priimamų sprendimų sąrašą išplečia, numatydamos, kad
Konkurencijos tarybos nutarimas arba atskiros jo dalys gali būti panaikintos, o byla grąžinta Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti. Vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismo teisė pavesti institucijai pakartotinai
atlikti tyrimą iš esmės yra išimtinio pobūdžio. Ši teisė pripažintina tik tais atvejais, kai
egzistuoja objektyvi būtinybė naujai atlikti tam tikrus viešojo administravimo subjekto
kompetencijai priskirtus veiksmus, kuriais turėtų būti pašalintos teisiškai reikšmingos
aplinkybės, kliudančios priimti pagrįstą sprendimą dėl kilusio ginčo. Administracinis
teismas, turėdamas pareigą būti aktyvus, paprastai neturėtų įpareigoti atitinkamą instituciją iš naujo atlikti tyrimą ar išnagrinėti skundą, kai byla administraciniame teisme
gali būti teisingai ir iš esmės išnagrinėta tiesiog kruopščiai ir visapusiškai įvertinant
byloje surinktus įrodymus arba be neproporcingų ir neadekvačių situacijai procesinių
priemonių (įvertinant ir poreikį bylas nagrinėti operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti
išklausytu) surinkus tam tikrus papildomus duomenis ar įrodymus (2011 m. rugpjūčio
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2448/2011, 2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011). Tačiau
analizuojamu aspektu reikia pažymėti, jog teismas, vykdydamas teisingumą, neatlieka
ir iš esmės negali perimti viešojo administravimo funkcijų bei išspręsti klausimą, kurį
pagal kompetenciją priklauso nagrinėti viešojo administravimo institucijai (pavyzdžiui,
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išduoti leidimą gyventi, apskaičiuoti pensiją ar pan.) (2009 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-603/2009).
15. ABTĮ 88 straipsnio 2 punktas įtvirtina teismo teisę panaikinti skundžiamą aktą
ar jo dalį. Nustatant galimybę, kada gali būti naikinama tik akto dalis, teismų praktika
tam tikros kategorijos bylose yra išskyrusi tam tikrus kriterijus. Pavyzdžiui, Vyriausiasis
administracinis teismas, nagrinėdama ginčą, kilusį iš teritorijų planavimo, yra nurodęs, kad nustačius individualaus administracinio akto negaliojimo pagrindus, išimtinais
atvejais yra galimas detaliojo plano dalies naikinimas, tačiau tik tuomet, kai jo dalį,
kurioje konstatuoti pažeidimai, įmanoma atskirti remiantis teritoriniu ar kitais praktiniais kriterijais (2008 m. liepos 10 d. ir 2008 m. lapkričio 7 d. nutartys administracinėse bylose Nr. A438-1905/2008 ir Nr. A822-1797/2008). Priešingu atveju detalųjį planą
patvirtinę administraciniai sprendimai turi būti naikinami pilna apimtimi. Tokių išvadų
Vyriausiasis administracinis teismas priėjo byloje inter alia konstatavęs, jog pareiškėjo
teises pažeidžiančios santarinės apsaugos zonos negalima panaikinti vien tik pareiškėjo
nuosavybės teise priklausančiame sklype, kadangi toks detaliojo plano sprendinys yra
vientisas ir susijęs su kitais sprendiniais (2011 m. birželio 27 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-2004/2011).
16. Sprendimo rezoliucinėje dalyje nustatoma, kokiu būdu ginama pažeistoji teisė
arba įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 88 str.), o teismo nustatytų bylos aplinkybių,
grindžiamų surinktų ir ištirtų byloje įrodymų visuma, konstatavimas nurodomas sprendimo motyvuojamoje dalyje. Todėl teismo nurodymai, kad pripažįstamas koks nors
faktas (pavyzdžiui, atleidimas iš pareigų neteisėtu), turėtų būti įrašyti ne rezoliucinėje,
o motyvuojamoje sprendimo dalyje (2011 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A662-674/2011).
17. ABTĮ 85 straipsnio 2 dalis numato, jog teisėjas, nesutinkantis su daugumos nuomone, gali išdėstyti raštu savo atskirą nuomonę, kuri viešai neskelbiama, bet pridedama
prie bylos. Nors atskiroji nuomonė nėra teismo sprendimo dalis ir skelbiant sprendimą
neskaitoma, ji reikšminga ne tik byloje dalyvaujantiems asmenims apsispręsti dėl teismo
sprendimo apskundimo, bet ir teisės aiškinimui bei plėtojimui, be to, jos buvimas sukelia ir tam tikras teisines pasekmes. ABTĮ 155 straipsnio 3 dalis numato, jog jeigu byla,
kurioje yra teisėjo pareikšta atskiroji nuomonė, nebuvo nagrinėjama apeliacine tvarka
arba kai atskirąją nuomonę išdėstė apeliacinio teismo teisėjas, tai sprendimui įsiteisėjus
byla su atskirąja teisėjo nuomone perduodama Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui, o jo pirmininkas nusprendžia, ar paduoti teikimą atnaujinti procesą.
V.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
(ABTĮ 85 str., 93 str., 139 str.)

18. Sprendimo priėmimo pirmosios instancijos teisme tvarka išdėstyta ABTĮ
86 straipsnyje, kurio 1 dalis įtvirtina, kad administracinis teismas sprendimą dėl iš esmės išnagrinėtos bylos priima pasitarimų kambaryje teisėjų balsų dauguma. Teisėjai
neturi teisės atsisakyti balsuoti arba susilaikyti, taip pat paskelbti nuomonių, pareikštų
besitariant pasitarimų kambaryje. Posėdžio pirmininkas balsuoja paskutinis. Priimtą
sprendimą pasirašo visi posėdyje dalyvavę teisėjai.
Proceso koncentruotumo, bylos išnagrinėjimo operatyvumo bei nepertraukiamumo principai lemai, kad teismo sprendimas surašomas ir viešai paskelbiamas (per808
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skaitant jo įžanginę ir rezoliucinę dalis ir trumpai žodžiu išdėstant sprendimo motyvų
esmę) paprastai tą pačią dieną po individualios bylos išnagrinėjimo (ABTĮ 85 str. 3 d.).
Tačiau ABTĮ įtvirtina ir šios taisyklės išimtį, t. y. numatyta teismo teisė atidėti teismo
sprendimo priėmimą ir paskelbimą ne ilgesniam kaip dvidešimties dienų terminui informuojant apie tai bylos šalis (ABTĮ 85 str. 5 d.).
Sprendimo priėmimo ir paskelbimo tvarką apeliacinės instancijos teisme įtvirtina
ABTĮ 139 straipsnis, kuris numato, jog žodinio bylos nagrinėjimo metu teismo sprendimas ar nutartis priimami pasitarimų kambaryje (1 d.), kolegijos pirmininkas arba teisėjas pranešėjas perskaito sprendimo ar nutarties įžanginę ir rezoliucinę dalis ir trumpai
žodžiu išdėsto sprendimo ar nutarties motyvus (2 d.), sprendimą ar nutartį pasirašo
visi teisėjai (3 d.), teismas, išnagrinėjęs bylą, gali atidėti teismo sprendimo priėmimą ir
paskelbimą ne ilgiau kaip dvidešimčiai dienų, o išnagrinėjęs bylą dėl norminio administracinio akto teisėtumo, – ne ilgiau kaip vienam mėnesiui (4 d.). Pažymėtina, jog teismo
sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimo terminai nuo 2012 m. liepos 1 d. gali būti
pratęsiami ne ilgiau kaip dvidešimčiai dienų ABTĮ 85 straipsnio 5 dalyje ir 139 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.
Sprendimą ar nutartį, kurių priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas, gali paskelbti
vienas iš bylą nagrinėjusių teisėjų, kitiems kolegijos teisėjams nedalyvaujant (ABTĮ 85
str. 5 d., 139 str. 5 d.), todėl vien ta aplinkybė, kad kiti du sprendimą priėmę teisėjai nedalyvavo skelbiant sprendimą, nesudaro prielaidų teigti, jog sprendimą priėmė neteisėtos
sudėties teismas, kad buvo pažeistas teismo sprendimo priėmimo kolegialumo ar slaptumo principai. Be to, ABTĮ nereikalauja, kad atidėjus teismo sprendimo priėmimą ir
paskelbimą, teisėjų kolegija teismo sprendimą ar nutartį priimtų ir paskelbtų tuo pačiu
momentu, t. y. teismo sprendimo ar nutarties paskelbimo dieną. Kitaip tariant, sprendimo priėmimas (jo pasirašymas) ir sprendimo paskelbimas nebūtinai privalo sutapti.
Todėl aplinkybė, kad sprendimo paskelbimo dieną tam tikrų kolegijos teisėjų galbūt
nebuvo teisme, pati savaime nesudaro pagrindo abejoti priimto sprendimo teisėtumu
(2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2667/2011).
Sprendimas viešai paskelbiamas jį balsiai perskaitant teismo posėdžių salėje, tačiau
iš teismo nereikalaujama savo baigiamojo akto tekstą (kuris kai kada gali būti labai ilgas) perskaityti visą. Svarbu tai, jog jis būtų surašytas ir pasirašytas, taip pat kad iš karto
po teismo posėdžio, kuriame atitinkamas baigiamasis teismo aktas buvo paskelbtas, nedelsiant, t. y. per protingą ir trumpiausią įmanomą laiką, tas baigiamasis teismo aktas (jo
nuorašas) būtų prieinamas bylos šalims, taip pat proceso dalyviams, kuriems tas baigiamasis aktas tiesiogiai sukelia kokius nors teisinius padarinius, institucijoms, turinčioms
vykdyti atitinkamus teismo sprendimus. Ta aplinkybė, jog ABTĮ numato tik baigiamojo
teismo akto įžanginės ir rezoliucinės dalies perskaitymą teismo posėdžio salėje, kartu
trumpai aptariant motyvus, savaime nevertinama kaip pažeidžianti konstitucinius teisingumo, teisės viešumo imperatyvus, nukrypstanti nuo teismo, kaip Lietuvos Respublikos vardu teisingumą vykdančios institucijos, konstitucinės sampratos (Konstitucinio
Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas).
Jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo pirmosios instancijos teismo
sprendimo surašymo dienos bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai, o esant rašytiniam prašymui, sprendimo nuorašai išsiunčiami ir posėdyje dalyvavusioms proceso šalims (ABTĮ 93 str.). Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad
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teismo sprendimas išsiunčiamas šalims ir tretiesiems asmenims, kurie nors dalyvavo
teismo posėdyje, kuriame byla buvo nagrinėjama iš esmės, tačiau neatvyko į (teismo)
atidėtą sprendimo paskelbimą (2012 m. sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
TA492-2/2012). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, per dešimt dienų grąžina bylą kartu su priimtu sprendimu (nutarimu, nutartimi) pirmosios
instancijos teismui, kuris proceso šalių prašymu išsiunčia joms apeliacinės instancijos
teismo sprendimo, nutarimo ar nutarties nuorašus (kopijas) (ABTĮ 147 str.).
19. Sprendimo nuorašo išsiuntimas laiku yra svarbi sąlyga asmeniui įgyvendinti
savo teisę į apeliaciją, todėl nustačius, kad toks terminas teismo buvo praleistas, tai gali
sudaryti pagrindą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo terminą (2007 m. sausio 4 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. TA4-04/2007; plačiau apie terminų atnaujinimą žr.
Apibendrinimo skyrių II.10.1. Praleisto termino atnaujinimas).
V.1.4. Teismo sprendimo įsiteisėjimas
(ABTĮ 96 str.)

20. Paprastai laikoma, kad teismo sprendimui įsiteisėjus yra pasiekti pagrindiniai
administracinėje byloje kelti tikslai – apgintos asmenų teisės ir teisėti interesai. Įsiteisėjimo taisyklės įtvirtintos ABTĮ 96 straipsnyje, kuriame numatyta, kad neapskųsti
pirmosios instancijos teismo sprendimai įsiteisėja pasibaigus apeliacinio apskundimo
terminui (96 str. 1 d.), apskųstas apeliacine tvarka sprendimas, jeigu jis nėra panaikintas, įsiteisėja apeliacine tvarka išnagrinėjus bylą (ABTĮ 96 str. 2 d.), teismo sprendimas,
priimtas bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, įsiteisėja nuo naujo sprendimo priėmimo
dienos (96 str. 3 d.).
21. Įsiteisėjęs sprendimas, kaip teisės taikymo aktas, pasižymi išskirtine teisine galia
(2012 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-54/2012), t. y. jis įgyja
tam tikras savybes, apibūdinančias teismo sprendimo įsiteisėjimo teisinius padarinius.
Pirma, jis įgyja res judicata galią, kas reiškia teismo sprendimo išimtinumą bei nenuginčijamumą proceso šalims ir tai aiškinama procesiniu ir materialiuoju teisiniu aspektu.
Procesiniu teisiniu aspektu tai reiškia draudimą įsiteisėjusį teismo sprendimą skųsti apeliacine tvarka ir ginčyti juo nustatytus faktus. Materialiuoju teisiniu aspektu įsiteisėjusio teismo sprendimo išimtinumas reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu galutinai
išsprendžiamas ginčas, šalys ir kiti proceso dalyviai, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali
iš naujo pareikšti teisme tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu (ABTĮ 96 str. 4 d.)
(2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-642/2010). Antra, įsiteisėjęs
teismo sprendimas turi prejudicialumo savybę, t. y. šalys ir kiti proceso dalyviai, taip
pat jų teisių perėmėjai nebegali kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių
santykių (ABTĮ 96 str. 4 d., 58 str. 2 d.). Teismų praktikoje tai dažnai įvardijama kaip res
judicata pozityvaus efekto pasireiškimas (2011 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-99/2011). Trečia, įsiteisėjęs teismo sprendimas tampa privalomas. ABTĮ
14 straipsnio 1 dalis numato, jog 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. ABTĮ 14 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, kad
sprendimo, nutarimo ir nutarties privalomumas neatima iš suinteresuotų asmenų teisės
kreiptis į teismą, kad būtų apgintos teisės ir įstatymų saugomi interesai, dėl kurių ginčas
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nėra teismo išnagrinėtas ir išspręstas. Ketvirta, įsiteisėjęs teismo sprendimas yra vykdytinas. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo skundas (prašymas) patenkinamas, jo nuorašas nusiunčiamas vykdyti administravimo subjektui, kurio veiksmai ar neveikimas buvo
apskųsti, taip pat pareiškėjui (ABTĮ 97 str. 1 d.). Jeigu per penkiolika dienų ar teismo
nustatytą terminą sprendimas neįvykdomas, pareiškėjo prašymu atitinkamas administracinis teismas išduoda jam vykdomąjį raštą kartu nurodydamas jį vykdyti antstoliui
pagal atsakovo buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (ABTĮ 97 str.
2 d.). Sistemiškai išanalizavęs minėtas nuostatas, ir atsižvelgęs į tai, kad išdavus vykdomąjį raštą, antstoliai, siekdami užtikrinti teismo sprendimo vykdymą, imasi priverstinių
veiksmų administravimo subjekto, kurio veiksmai (neveikimas) buvo apskųsti, atžvilgiu, Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog įstatymų leidėjas, išskyrus
teisės aktuose nustatytas išimtis, vykdomojo rašto išdavimą sieja su aplinkybe, jog atsakovas savo noru nevykdo (ar netinkamai vykdo) įsiteisėjusio teismo sprendimo (2012
m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS552–296/2012).
22. ABTĮ sprendimo vykdymui iš esmės skirtas tik vienas 97 straipsnis, kuris įtvirtina tik bendras nuostatas dėl sprendimo įvykdymo tvarkos ir termino, tačiau administraciniame procese taip pat iškyla būtinybė nukrypti nuo bendros sprendimo vykdymo
tvarkos, t. y. spręsti sprendimo vykdymo atidėjimo, išdėstymo, vykdymo tvarkos pakeitimo ir įvykdymo atgręžimo klausimus (2009 m. birželio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-684/2009, 2011 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS822 – 471/2011). Nors ABTĮ expressis verbis neįtvirtina šių institutų, iškilę paminėti
klausimai sprendžiamo vadovaujantis CPK normomis (2010 m. balandžio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS444-261/2010, 2011 m. liepos 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS822 – 471/2011). Štai byloje, kurioje buvo gautas prašymas atidėti sprendimo vykdymą metams, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad sprendimo
vykdymo atidėjimo ar išdėstymo institutas taikytini tik išimtiniais atvejais, todėl sprendžiant sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimą, svarbu nustatyti, ar atidėjus, išdėsčius sprendimo vykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas
ateityje, ar nebus sumenkintas pats sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Sunki turtinė padėtis ar labai sprendimo vykdymą apsunkinančios aplinkybės yra
vertinamojo pobūdžio sąvokos, nustatomos nagrinėjant konkrečią situaciją. Atsižvelgiant į tai, prašymo atidėti teismo sprendimo vykdymą atidėjimo būtinumas kiekvienu
konkrečiu atveju turi būti pagrįstas konkrečiais duomenimis (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS62–252/2011).
22.1. Teismo sprendimo vykdymo atidėjimas suprantamas kaip jo priverstinio vykdymo galimybės nukėlimas vėlesniam laikui nei įsiteisės teismo sprendimas. Šio instituto taikymą gali lemti atsakovo sunki turtinė padėtis (2011 m. kovo 31 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A62-170/2011), sprendimo pasekmių poveikis tam tikriems
visuomenėje itin aktualiems klausimams, kaip, pavyzdžiui, atliekų šalinimo galimybėms
didžiausiame Lietuvos mieste (2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2010), ar atitinkamos lengvai pažeidžiamos žmonių grupės interesams.
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, panaikindamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. 1-1010 „Dėl Vilniaus šv. Kristoforo
vidurinės mokyklos reorganizavimo“, šioje dalyje teismo sprendimo vykdymą atidėjo
iki 2011 m. liepos 1 d., t. y. mokslo metų pabaigos, pažymėdamas, kad šiuo atveju atsižvelgia į priimamo sprendimo praktines pasekmes (reorganizacija jau buvo prasidėjusi),
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mokymosi proceso tęstinumą (2011 m. balandžio 11 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A858–2573/2011).
Pažymėtina, kad aplinkybių, dėl kurių jau vieną kartą buvo atidėtas sprendimo vykdymas, esminis pasikeitimas gali lemti pakartotinį teismo sprendimo vykdymo atidėjimą (2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-223/2011). Vyriausiasis administracinis teismas bylose dėl pakartotinio prašymo atidėti teismo sprendimo
vykdymą ne kartą yra pažymėjęs, kad būtina nustatyti, ar aplinkybės, kurias ištyręs ir
įvertinęs teismas sprendimo vykdymą pirmą kartą atidėjo atitinkamam laikotarpiui, yra
iš esmės pasikeitusios ir suteikia pagrindą dar kartą atidėti teismo sprendimo vykdymą
(2011 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-251/2011, 2011 m. balandžio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-214/2011, 2011 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-213/2011).
22.2. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas – tai vykdymo veiksmų išdėstymas
tam tikrais etapais. Administracinių teismų praktikoje dažniausiai išdėstomos priteistos bylinėjimosi išlaidos. Štai byloje, kurioje buvo pateiktas toks prašymas, Vyriausiasis
administracinis teismas nurodė, jog remiantis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalimi ir CPK 284
straipsnio 1 dalimi, teismas turi teisę dalyvaujančiųjų byloje asmenų prašymu ar savo
iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo
vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Vyriausiasis
administracinis teismas, spręsdamas klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, nurodė, jog tokiu atveju svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko,
tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą, turi būti siekiama šių
dviejų šalių interesų pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principas neturi būti pažeistas.
Teismo sprendimo vykdymas gali būti išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jam įvykdyti (2010 m.
liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556–385/2010).
23. ABTĮ 97 straipsnio 1 dalis nustato, jog įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo skundas
(prašymas) patenkinamas, jo nuorašas nusiunčiamas vykdyti administravimo subjektui,
kurio veiksmai ar neveikimas buvo apskųsti, taip pat pareiškėjui. Matyti, jog čia įtvirtinta
bendro pobūdžio nuostata, pagal kurią priverstinis sprendimo vykdymas pradedamas tik
po sprendimo įsiteisėjimo, tačiau galimos išimtys. Tokie atvejai yra skubaus vykdymo, t. y.
kai teismo sprendimas priverstinai vykdomas, nors jis ir nėra įsiteisėjęs. Pavyzdžiui, ABTĮ
71 straipsnio 6 dalis numato, jog teismo nutartis užtikrinti reikalavimą vykdoma skubiai.
ABTĮ nėra įtvirtintas skubiai vykdytinų sprendimų sąrašas, tačiau neįsiteisėjusio sprendimo vykdymui įstatyminiai pagrindai gali būti įtvirtinti kitose teisės normose. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria šis netenkino pareiškėjo prašymo skubiai vykdyti Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2007 m. birželio 1 d. sprendimo dalį dėl jo grąžinimo į vyresniojo valstybinio inspektoriaus pareigas ir dėl vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką, konstatavęs, kad DK 299 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, jog
teismas nurodo skubiai vykdyti sprendimus ar nutartis dėl darbo užmokesčio priteisimo
sprendimo dalis neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, ir dėl neteisėtai
atleisto, perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į ankstesnį darbą. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme 5 straipsnyje numatyta, kad darbo santykius ir socialines
garantijas reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai valstybės tarnautojams taikomi
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tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nereglamentuoja šis įstatymas. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme minėtos DK numatytos papildomos garantijos nėra
reglamentuojamos, todėl sprendžiant administracinio teismo sprendimo skubaus vykdymo klausimą, taikytini DK 299 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai (2007 m. rugpjūčio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-480/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 12, 2007 m., 131 – 135 p.).
24. Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas – tai kitokios sprendimo įvykdymo tvarkos nustatymas, palyginti su teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta
jo įvykdymo tvarka ar įprastine tam tikros rūšies sprendimų vykdymo praktika, tačiau
tai nereiškia teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje padarytos išvados dėl ginčo keitimo. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, naikindamas pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria pakeistas teismo sprendimo sakinys „suformuoti ne mažesnį
kaip 2891 kv. m. žemės ploto sklypą“ į „suformuoti laisvos (neužstatytos) žemės sklypą“,
nurodė, jog tokia teismo priimta nutartimi iš esmės ne pakeista sprendimo vykdymo
tvarka, o teismo sprendimo rezoliucinė dalis, tačiau teismo sprendimas CPK nustatyta
sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo tvarka negali būti keičiamas (2007 m. gegužės
17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14–220/07).
V.1.5. Teismo sprendimo trūkumų ištaisymas
ABTĮ 94 straipsnio 1 dalis numato, jog paskelbus byloje sprendimą, priėmęs sprendimą teismas neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti. Tačiau galimi atvejai, kai priimant ir rašant teismo sprendimo padaroma klaidų, kurios ateityje trukdys jį įvykyti.
Tokioms neesminėms klaidoms pašalinti ABTĮ numato klaidų pašalinimo institutus:
rašymo apsirikimų ar aiškių aritmetinių klaidų ištaisymą, papildomą teismo sprendimą
ir sprendimo išaiškinimą.
V.1.5.1. Teismo sprendimo klaidų ištaisymas
(ABTĮ 94 str. 2 d.)

25. ABTĮ 94 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad kol sprendimas neįvykdytas, teismas
gali savo iniciatyva ar bylos šalių prašymu ištaisyti sprendime aptiktus rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas. Šis teismo sprendimo trūkumų šalinimo institutas
gali būti taikomas iki kol sprendimas neįvykdytas ir tik tokių teismo sprendimo netikslumų ištaisymui, kurie pagal bylos medžiagą yra akivaizdus rašymo apsirikimas ar
aiški aritmetinė klaida, ir kurių ištaisymas nekeičia sprendimo turinio ir esmės. Taisant
rašymo apsirikimus, aritmetines klaidas, negalima pakeisti sprendime nustatytų faktų,
šalių teisių ir pareigų, jų turinio bei realizavimo sąlygų. Gali būti taisomos tik neesminės
klaidos, kurios gali ateityje trukdyti įvykdyti sprendimą (2009 m. liepos 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS556- 446/2009, 2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146‑ 59/2011). Šio instituto pagalba negali būti atliekami įvairūs rezoliucinės sprendimo dalies papildymai ar pakeitimai, kurie keičia sprendimo turinį (2011
m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1029/2011, 2011 m. balandžio
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–138/2011 ir kt.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas netenkino pareiškėjos R. Š. atskirojo skundo pažymėjęs, jog
813

III. Informacinė dalis

pastarosios prašymo pakeisti rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje esančią formuluotę „neatskaičius fizinių asmenų pajamų ir socialinio draudimo mokesčių“ į „atskaičius
<...>“ patenkinimas reikštų, kad būtų keičiama teismo sprendimo esmė, nes būtų keičiamas atsakovui skirto įpareigojimo turinys ir apimtis (priteistinos ir pareiškėjai išmokėtinos sumos dydis), o toks keitimas pagal ABTĮ 94 straipsnio 2 dalį nėra leidžiamas
(2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146–59/2011).
26. Teismų praktika patvirtina, jog paprastai rašymo apsirikimais laikytini sprendime neteisingai nurodyti dalyvaujančių byloje asmenų, teisėjų, kitų proceso dalyvių
vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, jų procesinė padėtis, bylos numeris,
sprendimo priėmimo data bei kitokie panašaus pobūdžio netikslumai (2008 m. kovo
7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-319/2008, 2011 m. sausio 24 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A575–1852/2010, 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA525-49/2010, 2010 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438–311/2010 ir kt.). Pažymėtina, jog tuo atveju, kai teismo baigiamajame akte nurodytas ir jį pasirašė ne jį priėmęs teisėjas, laikyti tai rašymo apsirikimo klaida negalima.
Štai byloje, kuriai išnagrinėti pirmosios instancijos teisme buvo sudaryta teisėjų kolegija
iš teisėjų G. Čekanausko, R. Vaitukaičio ir G. Koriagino, bet teismo sprendimą priėmė
G. Čekanauskas, G. Koriaginas ir J. Medvedevienė, Kauno apygardos administracinis
teismas 2006 m. gruodžio 19 d. priėmė nutartį, kuria šią klaidą ištaisė kaip rašymo apsirikimą. Vyriausiasis administracinis teismas, tenkindamas atsakovo atskirąjį skundą ir
panaikindamas 2006 m. gruodžio 19 d. nutartį, nurodė, jog iš bylos medžiagos akivaizdu, kad teismo sprendimą pasirašė ne teisėjas R. Vaitukaitis, o tai, kad teismo sprendimo
nepasirašė tas teisėjas, kuris, sprendžiant pagal byloje esantį paskutinio teismo posėdžio
protokolą, dalyvavo nagrinėjant bylą, negali būti laikoma rašymo apsirikimu ir taisoma
ABTĮ 94 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (2007 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-99/2007).
27. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog klaidas sprendime paprastai taiso tik jas padaręs
teismas, todėl atitinkamas bylos šalių prašymas turėtų būti pateikiamas būtent tokiam
teismui (2011 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-95/2011, 2011
m. birželio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2489/2011). Kita vertus, klaidas tam tikras atvejais gali ištaisyti ir apeliacinės instancijos teismas (2010 m. gruodžio
6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-554/2010). Be to, ABTĮ 94 straipsnio 2
dalyje įtvirtintas klaidų ištaisymo institutas taikomas ne visiems teismo procesiniams
dokumentams, o tik sprendimams (nutartims, nutarimams), todėl, pavyzdžiui, teismo
posėdžio protokole esančios klaidos šio instituto pagalba netaisytinos (2011 m. liepos 1
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63–351/2011).
28. Ištaisymo klausimas sprendžiamas nepranešus šalims, priimant nutartį, kuri
skundžiama atskiruoju skundu, ir kuri tampa sudedamąja teismo sprendimo dalimi
(ABTĮ 94 str. 2 d.).
V.1.5.2. Teismo sprendimo išaiškinimas
(ABTĮ 94 str. 3 d.)

29. ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kol sprendimas neįvykdytas, bylos
šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas
jo turinio.
814

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

Kaip ne kartą yra išaiškinęs Vyriausiasis administracinis teismas, pagal šios procesinės teisės normos prasmę, sprendimo išaiškinimas (nekeičiant jo turinio) yra būtinas,
kai teismo priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas tiesioginių teisinių pasekmių atsiradimo
aspektu gali būti traktuojamas nevienareikšmiškai. Todėl sprendžiant šalių (šalies) prašymo išaiškinti teismo sprendimą pagrįstumo klausimą, būtina atskirti atvejus, kai prašoma išaiškinti (papildyti ar patikslinti) teismo priimto sprendimo motyvaciją (ABTĮ
87 straipsnio taikymo požiūriu, motyvuojamąją sprendimo dalį), ir kai kilus abejonėms
dėl sprendimo (ABTĮ 87 straipsnio taikymo požiūriu, rezoliucinės jo dalies aiškumo)
prašoma išaiškinti, kaip jis turi būti vykdomas. Toks atskyrimas yra būtinas, nes pirmuoju atveju kalbama apie sprendimo turinio pakeitimą, o tai ABTĮ 94 straipsnio 3
dalies taikymo prasme yra neleistina; antruoju – apie priimto sprendimo neaiškumų jo
vykdymo stadijoje pašalinimą, o tam ir yra skirta ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis. Priimto
sprendimo išaiškinimo būtinumas yra suponuojamas šio sprendimo rezoliucinės dalies
nepakankamo aiškumo, kalbant apie tiesioginį prašomo išaiškinti sprendimo taikymą,
t. y. tokio išaiškinimo tikslas negali būti tolimesnės situacijos aiškinimas teismo sprendimo galimų pasekmių atsiradimo aspektu (2009 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-2663/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 18, 2009 m., 315 – 318 p.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas sutiko su
pirmosios instancijos teismo išvada, jog išaiškinimas byloje, kurioje priimtas sprendimas panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009
m. sausio 20 d. įsakymą Nr. AP-214, nereikalingas, nes teismo sprendimas yra aiškus
ir motyvuotas, jo rezoliucinė dalis aiški ir suprantama, o atsakovo prašymo paaiškinti
administracines procedūras, kurios turi kilti, realizuojant teisinius padarinius (t. y. ar A.
T. turi būti grąžintas į pareigas, ar A. T. turi būti sumokėtas pareiginės algos skirtumas),
tenkinimas gali lemti tolimesnės situacijos aiškinimą teismo sprendimo galimų pasekmių atsiradimo aspektu, kas prieštarauja ABTĮ 94 straipsnio 3 dalies reikalavimams
(2011 m. liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-363/2011).
30. Administracinių teismų praktika patvirtina, kad tuo atveju, kai prašoma, kad
būtų išaiškinti procesiniai sprendimo priėmimo klausimai (pvz., dėl teisėjų kolegijos
dalyvavimo priimant sprendimą, dėl teismo sprendimo priėmimo kolegialumo ir pan.)
teismo sprendimo išaiškinimas ABTĮ 94 straipsnio 3 dalies pagrindu negalimas (2011
m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63 – 519/2011).
31. Nuostata, kad aiškinant neturi būti keičiamas sprendimo turinys, be kita ko, reiškia,
jog aiškindamas savo sprendimą teismas negali jo turinio aiškinti taip, kad būtų pakeista
sprendimo esmė, inter alia argumentai bei motyvai, kuriais priimtas sprendimas, taip pat
jį priėmęs teismas negali išeiti už byloje, kurioje priimtas aiškinamas sprendimas, išspręstų
klausimų ribų, t. y. aiškinti to, ko jis toje administracinėje byloje netyrė ir nekonstatavo
(2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556- 200/2009).
32. Pažymėtina, jog nors ABTĮ 94 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad inicijuoti teismo sprendimo išaiškinimą gali tik bylos šalys, tačiau tokią teisę turi ir antstolis, kuris ją
įgyvendina CPK 589 straipsnyje nustatyta tvarka. ABTĮ 97 straipsnio 2 ir 3 dalys numato, jog priverstinis sprendimo vykdymas atliekamas CPK nustatyta tvarka, tačiau sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo ABTĮ nenumato, todėl tais atvejais, kai vykdymo
tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra
neaiški, antstolis gali kreiptis su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį administracinį teismą prašyti išaiškinimo (2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje
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Nr. A662-2158/2011, 2011 m. gegužės 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–
300/2011, 2012 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1074/2009).
33. Išaiškinti teismo sprendimą gali tik pats jį priėmęs teismas, todėl atitinkamas bylos šalių prašymas turi būti pateikiamas būtent sprendimą priėmusiam teismui. Tačiau
reikia pažymėti, jog ABTĮ 94 straipsnio 3 dalis nesieja teismo sprendimo išaiškinimo su
tokios pačios sudėties teismo kolegija, kuri nagrinėjo bylą ir priėmė prašomą išaiškinti
teismo sprendimą. Todėl nustačius, kad konkretus teisėjų kolegijos narys dėl tam tikrų
objektyvių priežasčių negali nagrinėti pateikto prašymo (pvz., teisėjas atostogauja ar
pan.), teisėjų kolegijos pakeitimas galimas ir tai nebus laikoma procesinių teisės normų
pažeidimu (2009 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525 – 459/2009).
34. Išaiškinimo klausimas išsprendžiamas nutartimi, kuri skundžiama atskiruoju
skundu, tačiau kitaip nei klaidų sprendime taisymo atveju, šiam klausimui išspręsti skiriamas teismo posėdis ir apie tai pranešama bylos šalims, kurių neatvykimas nekliudo
išnagrinėti sprendimo išaiškinimo klausimą (ABTĮ 94 str. 3 d.). Šios proceso tvarkos
nepaisymas, t. y. sprendimo išaiškinimo klausimo išnagrinėjimas nepaskyrus teismo
posėdžio ir nepranešus bylos šalims, gali būti pripažintas esminiu procesinio pobūdžio
pažeidimu, sudarančiu pagrindą panaikinti teismo nutartį (2011 m. vasario 4 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-57/2011).
V.1.5.3. Papildomo sprendimo priėmimas
(ABTĮ 95 str.)

35. ABTĮ 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems
esant teismas, priėmęs byloje sprendimą, savo iniciatyva arba proceso dalyvių pareiškimu
gali priimti papildomą sprendimą, t. y.: 1) jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio proceso dalyviai pateikė įrodymų ir davė paaiškinimų, sprendime yra neišnagrinėtas; 2) jeigu
teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti
arba nuo kurių jis privalo susilaikyti. Pagal ABTĮ 95 straipsnio 1 dalį papildomas teismo
sprendimas gali būti priimtas tik dėl teismui pareikštų, tačiau neišspręstų materialinių
teisinių reikalavimų (2011 m. gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858943/2011, 2011 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-371/2011, 2012 m.
sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-35/2012). Pavyzdžiui, Vyriausiasis
administracinis teismas pripažino, kad pareiškėjos skunde pirmosios instancijos teismui
suformuluotas prašymas išreikalauti iš VĮ Registrų centro sodininkų bendrijos „Jurginas“
bendro naudojimo žemės nuomos sutartį laikytinas procesiniu prašymu išreikalauti įrodymus, todėl priimti papildomą sprendimą šiuo klausimu negalima, o vien tai, kad šis prašymas suformuluotas skundo rezoliucinėje dalyje, nedaro jo materialiniu teisiniu skundo
reikalavimu (2010 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-6/2010).
36. Dėl naujų reikalavimų, kurie nebuvo bylos nagrinėjimu dalyku, papildomas
sprendimas taip pat negali būti priimamas, be to, papildomo sprendimo institutas negali
būti taikomas teismo padarytoms teisės aiškinimo ir taikymo klaidoms taisyti, o tai gali
būti padaryta tik skundžiant atitinkamą teismo sprendimą apeliacine tvarka (2011 m.
gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–785/2011, 2011 m. gruodžio
30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-943/2011,2011 m. gegužės 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS492-405/2011).
37. Dažniausiai aptariamo instituto pagalba šalinami teismo sprendimo trūkumai,
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atsiradę dėl to, jog pareiškėjas konstruoja reikalavimus iš kelių dalių, be to, reikalavimai
bylos eigoje vis tikslinami ar keičiami, dėl ko lieka neišspręstų reikalavimų. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas nustatė, jog teisinė situacija, kai išsprendęs pareiškėjos skundą dėl jos neteisėto atleidimo ir priteisęs darbo užmokestį už priverstinės
pravaikštos laiką, teismas neišsprendė vieno iš pagrindinių pareiškėjos reikalavimų –
grąžinti ją į buvusias pareigas, atitinka ABTĮ 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo
sąlygas (2009 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2504/2008).
38. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per keturiolika dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (ABTĮ 95 str. 2 d.). Šis terminas nėra naikinamasis, todėl nustačius, jog jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, gali būti atnaujinamas (2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA502–79/2009).
Pareiškimas priimti papildomą sprendimą paduodamas tam teismui, kuris priėmė taisytiną sprendimą. Papildomas sprendimas priimamas teismo posėdyje apie tai pranešant
proceso dalyviams. Toks sprendimas skundžiamas apeliacine tvarka, o tuo atveju, jeigu
pareiškimas atmetamas – priimama nutartis, kuri gali būti skundžiama atskiruoju skundu (ABTĮ 95 str. 3–5 d.).
V.2. Pirmosios instancijos teismo nutartis
(ABTĮ 105–109 str.)

39. Pirmosios instancijos teismas atskirais klausimais, kuriais byla neišsprendžiama iš esmės, priima nutartis (ABTĮ 105 str.). Nutartimis sprendžiami patys įvairiausi
klausimai visose proceso stadijose. Pavyzdžiui, nutartimis išsprendžiamas klausimas dėl
uždaro teismo posėdžio (ABTĮ 8 str. 2 d.), bylos medžiagos pripažinimo nevieša (ABTĮ
12 str. 2 d.), skundo priėmimo ir atsisakymo priimti skundą (ABTĮ 37 str. 1 d., 2 d.),
išlaidų atlyginimo (ABTĮ 45 str. 2 d.), reikalavimo užtikrinimo (ABTĮ 71 str. 4 d.), bylos atidėjimo, sustabdymo ir atnaujinimo, nutraukimo ir skundo palikimo nenagrinėtu
(ABTĮ 80 str. 1 d., 98 str. 2 d., 100 str., 102 str. 1 d., 104 str. 1 d.), baudų skyrimo (ABTĮ
84 str. 2 d.) ir kt.
40. ABTĮ paprastai aiškiai įvardija, kokia procesine forma teismas turi išspręsti vieną ar kitą klausimą, o tais atvejais, kai tokios nuorodos nėra, teismas paprastai turėtų
priimti nutartį. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs ydinga
procesine praktika, kuomet proceso šaliai įpareigojimas pateikti įrodymus nustatytas ne
nutartimi, o lydraščiu. Teismas pažymėjo, kad ji nesektina jau vien dėl to, kad siunčiant
lydraštį neregistruotu laišku praktiškai nėra galimybės surinkti patikimų įrodymų apie
jo įteikimą suinteresuotai šaliai (2011 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS146–74/2011). Taigi nutartimi turėtų būti sprendžiami nušalinimo ir nusišalinimo
klausimai, reikalavimų išskyrimas į atskirą bylą, bylos perdavimas, įpareigojimas pateikti įrodymus ir kt.
41. Nutartys gali būti priimamos tiek pasitarimų kambaryje, tiek ir neišeinant į pasitarimų kambarį (ABTĮ 105 str. 2 d., 3 d.). Pirmu atveju nutartis surašoma kaip atskiras
procesinis dokumentas, kurio turinys privalo atitikti ABTĮ 106 straipsnio 1 dalies reikalavimus, antruoju atveju – nutartis užfiksuojama įstatymų nustatyta tvarka pažymint
klausimą, kurio atžvilgiu ji priimta, motyvus ir įstatymus, kuriais teismas rėmėsi ir patį
teismo nutarimą (ABTĮ 106 str. 2 d.). Pastebėtina, jog nuo 2012 m. liepos 1 d. reikalavimo įrašyti priimtą vietoje nutartį į posėdžio protokolą neliko. Teismų praktikoje tokios
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nutartys buvo vadinamos „protokolinėmis“ ir jomis spręsti nesudėtingi klausimai, dėl
kurių paprastai negali būti duodamas atskirasis skundas. Pavyzdžiui, protokolinėmis
nutartimis spręsti patikslintų skundo reikalavimų priėmimas, netinkamos šalies keitimas ir kitų asmenų procesinės padėties byloje keitimas, bylos atidėjimas, pareiškėjo
dalyvavimo byloje būtinu pripažinimas, įrodymų išreikalavimas ir pan. (2010 m. liepos
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 416/2010, 2011 m. sausio 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A502-99/2011, 2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS63-274/2011, 2012 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4921231/2012).
42. Nutartis – teismo procesinis dokumentas, todėl jos turinys turi atitikti ABTĮ
106 straipsnio reikalavimus. ABTĮ 106 straipsnio 1 dalis numato, jog nutartyje, priimtoje
pasitarimų kambaryje, turi būti nurodoma: 1) nutarties priėmimo laikas ir vieta; 2) teismo
pavadinimas, teismo sudėtis, taip pat teismo posėdžio sekretorius, jeigu nutartis priimama
žodinio proceso tvarka (pagal šio punkto redakciją, galiosiančią nuo 2012 m. liepos 1 d. teismo posėdžio sekretorius nurodomas, jei jis dalyvavo nagrinėjant klausimą); 3) proceso
dalyviai ir ginčo dalykas; 4) klausimas, kuriuo priimama nutartis; 5) motyvai, kuriais teismas priėjo savo išvadas, ir įstatymai, kuriais teismas vadovavosi; 6) teismo nutarimas; 7)
nutarties apskundimo tvarka ir terminas. Nutartyje, kuri priimta neišeinant į pasitarimų
kambarį, turi būti 4−6 punktuose nurodyti duomenys. Iš čia matyti, jog teismo nutartis
visais atvejai turi būti motyvuota, ką ne kartą yra patvirtinusi ir administracinių teismų
praktika (2011 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-99/2011, 2012 m.
vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-10/2012).
43. Pažymėtina, jog nutarties formos ir turinio trūkumai gali užkirsti kelią asmenims tinkamai įgyvendinti savo procesines teises bei pareigas. Nutarties formos ir turinio reikalavimų būtina laikytis, o šių reikalavimų svarbą patvirtina teismų praktikos
pavyzdžiai. Pavyzdžiui, vienoje iš išnagrinėtų bylų Panevėžio apygardos administracinio
teismo nutartį, kuria pareiškėjos skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas dėl nepašalintų skundo trūkumų, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino, konstatavęs, kad
skundo trūkumų šalinimo klausimu jokia teismo nutartis, kaip to reikalauja ABTĮ 37
straipsnio 1 dalies ir 106 straipsnio nuostatos, nebuvo priimta, o teismo nurodymas pašalinti paduoto patikslinto skundo trūkumus buvo išdėstytas teismo posėdžio protokole,
tačiau jame net nebuvo pažymėta, kokius konkrečius skundo trūkumus privalo pašalinti pareiškėja (2010 m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-34/2010). Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas priėmė nagrinėti atskirąjį skundą, nors
jis buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą, nustatęs, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi atsakovas buvo suklaidintas neteisingos nuorodos
į bendrąją teismo priimtų sprendimų apskundimo tvarką, todėl toks pažeidimas negali
būti traktuojamas kaip procesinė kliūtis išnagrinėti atsakovo paduotą skundą iš esmės
(2011 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3032/2011).
44. Pagal ABTĮ 107 straipsnį bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims,
neatvykusiems į teismo posėdį, išsiunčiami teismo nutarties nutraukti ar sustabdyti bylą,
palikti skundą (prašymą) nenagrinėtą ar perduoti bylą pagal jos priskirtinumą atitinkamam teismui nuorašai. Nutarties nuorašai išsiunčiami ne vėliau kaip per tris dienas
nuo nutarties priėmimo dienos. Nors šiame straipsnyje minimos tik tam tikros nutarčių
rūšys, teismų praktikoje laikomos nuostatos, kad ir kitoms nutartims (pavyzdžiui, dėl
trūkumų šalinimo, dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo), kurios priimtos nedalyvaujant
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bylos šalims ar suinteresuotiems asmenims, ir kurios tiesiogiai lemia tolesnį skundo
nagrinėjimą teisme, šiame straipsnyje įtvirtintos išsiuntimo taisyklės taikytinos (2008
m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA525-22/2008, 2011 m. rugpjūčio
26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–622/2011).
45. ABTĮ nustatytais atvejais, taip pat, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei
bylos eigai, pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos atskiraisiais
skundais apeliacinės instancijos teismui (ABTĮ 149 str. 1 d.). Atskirasis skundas paduodamas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo, tačiau jei nutartis, įstatymo
nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali
būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (ABTĮ
149 str. 2 d., 3 d.). Matyti, jog nustatyti pakankamai trumpi nutarčių apskundimo terminai, todėl itin svarbus nutarčių savalaikis išsiuntimas. Atsižvelgiant į tai, ABTĮ 107
straipsnyje nustatyto termino pažeidimas gali būti pripažįstamas pagrindu atnaujinti
praleistą terminą kaip praleistą dėl svarbios priežasties (2008 m. balandžio 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. TA525-22/2008).
46. ABTĮ 108 straipsnio 1 ir 2 dalys įtvirtina, jog jeigu teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, padaro išvadą, kad pareigūnai, institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos
bei asmenys pažeidė įstatymus ar kitus teisės aktus, tai priima atskirąją nutartį, kurioje nurodo padarytus pažeidimus ir nusiunčia ją atitinkamoms viešojo administravimo
institucijoms, įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, kurie apie priimtas priemones dėl
atskirosios nutarties teismui atsako per vieną mėnesį. Apeliacinės instancijos teismas
atskirąja nutartimi taip pat gali nurodyti pirmosios instancijos teismo padarytus teisės
normų pažeidimus ar klaidas, kurie nėra pagrindas panaikinti sprendimą (ABTĮ 146 str.
1 d.). Tuo atveju, jeigu nagrinėdamas administracinę bylą teismas nustato proceso šalies
arba kito asmens veiksmuose nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša prokurorui ir, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, arba išnagrinėja administracinę bylą iš esmės,
arba sustabdo bylą, jeigu negalima jos išnagrinėti, kol bus išspręsta baudžiamoji byla
(ABTĮ 109 str.). Iš pacituotų normų matyti, kad paminėtus klausimus teismas sprendžia
savo iniciatyva, nepriklausomai nuo šalių valios, tačiau dažnai tokį prašymą, šalia kitų
skundo reikalavimų, kelia proceso šalis. Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog reikalavimas nustatyti nusikalstamos veikos požymius negali būti savarankiškas administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, nes nepatenka į ABTĮ 15 straipsnyje
apibrėžtą administracinių teismų kompetenciją, todėl tokio prašymo priėmimo klausimas taikant ABTĮ 37 straipsnio normas neturėtų būti sprendžiamas, nes tai procesinio
pobūdžio prašymas, į kurį teismas galės atsižvelgti nagrinėdamas administracinę bylą
(2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-176/2012).
Iš ABTĮ 109 straipsnio nuostatų matyti, jog šioje nuostatoje įtvirtintas teisinis reguliavimas neįpareigoja administracinio teismo pačiam tirti galimai padaryto nusikaltimo aplinkybių (2011 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-171/2011).
Administracinio proceso priemonėmis negalima konstatuoti nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo fakto, todėl ABTĮ įtvirtina tik pranešimą prokurorui. Asmenys, turėdami pagrindą manyti, kad jų atžvilgiu yra padarytos nusikalstamos veikos, paprastai
turėtų patys kreiptis į įstatymų įgaliotas valstybės institucijas (prokuratūrą, policiją, specialiųjų tyrimų tarnybą) šiuos klausimus reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka,
o ne bandyti ginti savo teises paminėto instituto pagalba (2010 m. vasario 1 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-118/2010).
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V.3. Teismo pranešimai ir šaukimai
(ABTĮ 73 – 77 str.)

47. Teismo šaukimai ir pranešimai – tai vieni iš svarbiausių teismo procesinių dokumentų, kuriais informuojama apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atliko
laiką ir vietą (ABTĮ 73 str. 1 d.), bei kurių pagalba užtikrinama asmens teisė būti išklausytam, šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principai. Šių reikalavimų (principų) nepaisymas gali sudaryti absoliutų pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo
pagrindą (ABTĮ 78 str. 1 d., 142 str. 2 d. 7 p.). Vyriausiasis administracinis teismas, analizuodamas minėtas nuostatas, yra konstatavęs, jog šių principų nesilaikymas gali lemti ir
EŽTK 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimą.
EŽTT yra nurodęs, kad proceso šalių lygybės principas, būdamas sudėtinė platesnės teisingo bylos nagrinėjimo koncepcijos dalis, reikalauja, kad kiekviena šalis turėtų prieinamą
galimybę pristatyti savo bylą tokiu būdu, kuris nepastatytų jos į žymiai nepalankesnę padėtį, palyginus su oponentu. Šalių lygybės principas prarastų prasmę, jei vienai iš jų nebūtų
pranešta apie teismo posėdį tokiu būdu, kad ji turėtų galimybę jame dalyvauti norėdama
įgyvendinti savo teises, įtvirtintas nacionalinėje teisėje – kai tuo metu kita šalis tokias savo
teises veiksmingai įgyvendina. EŽTT pripažįsta, kad proceso greitumas yra svarbi siekiamybė, tačiau ji negali pateisinti vieno iš esminių principų – šalių teisės į rungtynišką procesą – nepaisymo (2011 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–53/2011,
2011 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-3653/2011).
48. ABTĮ 78 straipsnio 1 dalis numato, jog byla administracinio teismo posėdyje
nagrinėjama tik tuomet, kai proceso šalims apie posėdžio laiką ir vietą iš anksto pranešta šaukimu, pranešimu arba viešo paskelbimo būdu. Taigi, atsižvelgiant į šio instituto
svarbą, ABTĮ detaliai reglamentuoja teismo šaukimo (pranešimo) turinį, jo įteikimą bei
pranešimą viešo paskelbimo būdu, nes tokių veiksmų tinkamumas yra būtina sąlyga
teismo posėdžiui pradėti.
49. ABTĮ 74 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog šaukime nurodoma: 1) adresato pavadinimas arba asmens vardas, pavardė, adresas; 2) teismo pavadinimas ir tikslus adresas;
3) teismo posėdžio ar atskiro procesinio veiksmo atlikimo vieta ir laikas; 4) bylos, kurioje dalyvauti adresatas šaukiamas, pavadinimas; 5) šaukiamojo procesinė padėtis; 6)
kad proceso dalyviai privalo pateikti visus savo turimus byloje įrodymus; 7) kad asmuo,
priėmęs šaukimą ryšium su adresato nebuvimu, privalo atsiradus galimybei įteikti jį
adresatui; 8) neatvykimo pasekmės (šio įstatymo 59, 78, 84 ir 103 straipsniai). To paties straipsnio 2 dalis numato, jog po šaukimo teksto raštu nurodomos proceso šalių
pagrindinės procesinės teisės ir pareigos. Šaukimo įteikimas reiškia, kad atitinkamai
proceso šaliai yra išaiškintos jos procesinės teisės. Aptariamame straipsnyje įvardyta
informacija, kuri laikytina pakankama asmeniui įgyvendinti savo teises, todėl, pavyzdžiui, teismo šaukime (pranešime) nenurodžius konkrečios teismo posėdžio salės ar
kabineto numerio, tai nelaikytina netinkamu informavimu apie posėdį (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556– 8/2008), juolab, kai apie tos dienos
teismo posėdžius nurodant konkrečią teismo patalpą privalomai skelbiama ir teismo
skelbimų lentoje (ABTĮ 73 str. 5 d.). Tačiau galimi atvejai, kai net esant įteiktam teismo
šaukimui (pranešimui), vien jo turinio trūkumai lems teismų sprendimų panaikinimą.
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nustatęs, kad teismo šaukime, kuris
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buvo išsiųstas pareiškėjai, nurodyta, jog teismo posėdis įvyks 2007 m. kovo 17 d., nors
byla teismo posėdyje buvo išnagrinėta 2007 m. kovo 14 d. nedalyvaujant pareiškėjai,
vadovaudamasis ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 7 punktu, panaikino pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo (2008 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A21-81/2008). Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis EŽTT praktika, taip pat yra išaiškinęs, jog sprendžiant asmens laivės apribojimo
klausimą, asmens teisė dalyvauti teismo posėdyje ir būti išklausytam pažeidžiama, jei
teismo šaukime nenurodomi duomenys apie teisme nagrinėjamo klausimo esmę (2008
m. rugpjūčio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-3056/2008).
50. Teismo šaukimų ir pranešimų įteikimo tvarka detalizuota ABTĮ 73, 75–
77 straipsniuose. Pabrėžtina, jog teismo pranešimai įteikiami (siunčiami) tik esant ABTĮ
73 straipsnio 4 dalyje ir 135 straipsnio 3 dalyje numatytiems pagrindams, t. y. atidėjus
bylos nagrinėjimą ir kartu paskiriant kitą teismo posėdžio laiką ir vietą (tokiu atveju
apie tai pasirašytinai paskelbiama atvykusiems asmenims, o kitiems proceso dalyviams
apie posėdį gali būti pranešama teismo pranešimais be grąžintinos teismui pranešimo
atplėšiamosios dalies, kurioje adresatas pasirašo, kad pranešimas įteiktas), atidėjus bylos
nagrinėjimą nepaskiriant kito teismo posėdžio laiko ir vietos, taip pat apeliacinių bylų,
nagrinėjamų žodinio proceso tvarka, dalyviams. Šių pagrindų nesant, negalima pripažinti, kad atitinkamas asmuo apie teismo posėdį buvo tinkamai informuotas. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog teismo pranešimo siuntimas atnaujinus bylą negali būti vertinamas kaip tinkamas pranešimas apie teismo posėdžio laiką ir
vietą (2010 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63–1584/2010).
51. Fiziniam asmeniui, kuriam pranešama arba kuris šaukiamas, šaukimas pristatomas į jo gyvenamąją vietą arba pasiunčiamas į jo darbovietę. Tačiau jei pristatantis šaukimą asmuo gyvenamojoje vietoje arba darbo vietoje neranda asmens, kuriam pranešama
ar kuris šaukiamas dalyvauti byloje, tai šaukimas įteikiamas kuriam nors iš gyvenančių
kartu su juo suaugusių šeimos narių, o jeigu jų nėra, – butų eksploatavimo organizacijai,
seniūnijos seniūnui (jo pavaduotojui) ar darbovietės administracijai. Šiais atvejais priėmęs
šaukimą asmuo privalo pasirašydamas, kad gavo šaukimą, nurodyti savo vardą, pavardę,
taip pat savo ryšį su adresatu arba einamas pareigas. Priėmęs šaukimą asmuo privalo,
esant galimybei, nedelsdamas įteikti jį adresatui (ABTĮ 73 str. 3 d., 75 str. 4 ir 5 d.). Šeimos
nario teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi neturėtų būti priešingas adresato atžvilgiu,
be to, toks asmuo turi turėti realią galimybę perduoti priimtą šaukimą. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, kad atsakovė apie teismo posėdį informuota
tinkamai, nes šaukimas įteiktas kartu gyvenusiai jos įstatyminei atstovei – dukrai (2010 m.
spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–179/2010).
52. Šaukimas administravimo subjektui, juridiniam asmeniui pristatomas į jo buveinę ir įteikiamas vadovui ar kitam darbuotojui, kuris gavęs šaukimą pasirašo (ABTĮ
73 str. 3 d., 75 str. 4 d.). Tais atvejais, kai ant šaukimo atplėšiamosios dalies pasirašo ne
pats vadovas, pirmiausia būtina įvertinti, ar pasirašęs ant šaukimo asmuo yra susijęs su
subjektu, kuriam adresuotas teismo šaukimas ir antra, koks to ryšio pobūdis. Vertinant
sąvoką „kitas darbuotojas“ nebūtina apsiriboti tik fiziniu asmeniu, kuris susijęs su adresatu darbo teisiniais santykiai, nes darbo santykiai nėra vienintelė teisinė forma, kuria
juridinis asmuo naudoja fizinio asmens darbą savo poreikiams, o fizinis asmuo gali būti
susijęs su juridiniu asmeniu ir kitu teisės leidžiamu būdu (paslaugų sutartimi, naryste
ir pan.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instanci821
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jos teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo pripažinęs ABTĮ 75 straipsnio
4 dalies nuostatų pažeidimą nustatęs, kad teismo šaukimas, siųstas Muitinės darbuotojų
profesinei sąjungai, nebuvo jai įteiktas, nes buvo priimtas G. S., kuri nėra profesinės
sąjungos narė, vadovė ar darbuotoja. Teismas pažymėjo, jog kai šaukimas adresuojamas
įmonei, įstaigai, organizacijai, įteikiant jį turi būti įsitikinta, kad ant šaukimo pasirašantis asmuo yra tiesiogiai susijęs su subjektu, kuriam adresuotas teismo šaukimas (2008 m.
liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525–1296/2008).
53. Teismo šaukimų ir pranešimų įteikimo tvarka detalizuota ABTĮ 73, 75 – 77 straipsniuose. Be įprastų įteikimo galimybių (paštu, per kurjerius, per kitą proceso dalyvį ir kt.),
ABTĮ įtvirtina ir viešo paskelbimo būdą – specialiame interneto tinklalapyje (prieiga per
www.teismai.lt nuorodą „Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas“). Taigi ABTĮ 73
straipsnio 3 dalis įtvirtina, jog jeigu adresato gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos,
teismas gali šaukimus ir pranešimus įteikti paskelbdamas apie paskirtos bylos nagrinėjimo laiką ir vietą specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip likus septynioms
dienoms iki bylos nagrinėjimo dienos. Tam teismas priima nutartį, kurioje nurodoma
procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu data. Šiuo atveju laikoma, kad
proceso dalyviams yra pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą. Teismo šaukimo
ar pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje diena laikoma šaukimo ar
pranešimo minėtiems asmenims įteikimo diena. Iš paminėtų nuostatų matyti, jog toks
įteikimo būdas yra kraštutinis ir paprastai turėtų būti naudojamas tik tuomet, kai išnaudotos kitos įteikimo būdų galimybės.
54. Šaukimas asmeniui įteikiamas jam pačiam pasirašytinai, šaukimo atplėšiamoji dalis su adresato parašu ar pranešimas apie šaukimo įteikimą grąžinamas teismui
(ABTĮ 75 str. 4 d., 6 d.). Tuo tarpu pranešimų siuntimo atvejais grąžintinos teismui
pranešimo atplėšiamosios dalies nėra (ABTĮ 73 str. 4 d.), ir tai paaiškinama tuo, jog
proceso šalys turi pareigą rūpintis greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, taip pat
turi pareigą pranešti teismui apie savo adreso pasikeitimą bylos proceso metu. Nesant
tokio pranešimo, šaukimas siunčiamas paskutiniu teismui žinomu adresu arba oficialiai
deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ar į buveinę ir laikomas įteiktu, nors adresatas
tuo adresu nebegyventų ar būtų pakeitęs savo buveinę (ABTĮ 77 str. 1 d.). Iš čia matyti,
jog teismui pareiga ieškoti proceso dalyvių adresų ir kitų duomenų, kitų nei nurodyta
teismui pateiktuose dokumentuose, nepriklausomai nuo to, ar šie duomenys yra vieši,
nei ABTĮ, nei kituose teisės aktuose nėra nustatyta, tačiau teismas negali būti pasyvus
proceso stebėtojas. ABTĮ normos konstruojamos ir teismų praktika orientuojasi į tai,
jog dėl tinkamo informavimo atsakomybė padalijama ir teismui, ir paties proceso dalyviams, tačiau bylos proceso dalyvių tinkamas informavimas yra bylą nagrinėjančio
teismo pareiga (2011 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–53/2011).
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nutartimi grąžindamas bylą pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo konstatavo, jog ABTĮ 77 straipsnio 1 dalis leidžia
teismui nagrinėti bylą laikant, kad šaukimas įteiktas tik tuo atveju, jei adresatas jo nurodytu adresu nebegyventų ar būtų pakeitęs savo buveinę, tačiau šiuo atveju duomenų
apie pareiškėjo buveinės vietos pakeitimą nėra, o iš pašto operatoriaus užrašo ,,adresatas
nerastas“ negalima daryti išvados, kad pareiškėjas išsikėlė iš teismui nurodytos buveinės, pakeitė jos adresą, todėl teismas, atsižvelgdamas į tokią situaciją, turėjo svarstyti
galimybę kitokiu būdu informuoti pareiškėją apie posėdžio laiką ir vietą (2007 m. sausio 26 d. nutartis administracinė byla Nr. A4-113/2007). Panašios išvados Vyriausiasis
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administracinis teismas priėjo ir byloje, kurioje panaikino pirmosios instancijos teismo
sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo nustatęs, jog iš byloje esančių įrodymų
nematyti, kad teismas sprendė dėl galimybės apie paskirtos bylos nagrinėjimo laiką ir
vietą paskelbti spaudoje. Byloje buvo nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas bylos
nagrinėjimo neatidėjo, nors ir nustatė, kad nėra duomenų, jog pareiškėjai teismo šaukimas buvo įteiktas. Be to, nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga buvo ir ta aplinkybė,
jog pareiškėja ankstesniuose pirmosios instancijos teismo posėdžiuose nedalyvavo dėl
ligos, o pirmosios instancijos teismas nenustatė piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis
fakto. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas priėjo išvados, jog pirmosios
instancijos teismas nesiėmė visų įmanomų būdų informuoti pareiškėją apie paskirtos
bylos nagrinėjimo laiką ir vietą (2011 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A62-3653/2011).
55. ABTĮ 76 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, jog adresatui atsisakius priimti šaukimą,
jį pristatantis asmuo atitinkamai pažymi šaukime, ir tas šaukimas grąžinamas teismui, o
atsisakymas priimti šaukimą prilyginamas šaukimo jam įteikimui. Taigi pirmosios instancijos teismui turint tokių duomenų, tai nesudaro jokių kliūčių bylai nagrinėti (2008
m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143 – 204/2008).
56. ABTĮ 73 straipsnio 1 dalis numato, jog apie teismo posėdžio ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo laiką ir vietą teismo šaukimais ir pranešimais pranešama proceso dalyviams ir atstovams. ABTĮ 50 straipsnio 4 dalis numato, jog tais atvejais, kai
administracinės bylos proceso šalis veda bylą per atstovą, visi su byla susiję procesiniai
dokumentai įteikiami tik atstovui, kuris, gavęs atitinkamus dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti atstovaujamajam ir sudaryti jam galimybę susipažinti su gautais
dokumentais. Jeigu atstovavimo santykiai pasibaigia, atstovas privalo atlikti šioje dalyje
nurodytus veiksmus dėl tų procesinių dokumentų, kurie iš teismo buvo išsiųsti atstovui
iki to momento, kai teisme buvo gautas pranešimas apie atstovavimo santykių pabaigą.
Jeigu pasibaigus atstovavimo santykiams atstovas dėl objektyvių priežasčių negali įteikti
procesinių dokumentų atstovaujamajam, apie tai jis privalo nedelsdamas pranešti teismui ir grąžinti jam gautus procesinius dokumentus.
57. Proceso dalyviams apie teismo posėdį ar atskirų procesinių veiksmų atlikimo
laiką ir vietą turi būti pranešta ir tokiu laiku, kad jie turėtų galimybę savo teises veiksmingai įgyvendinti. ABTĮ įtvirtina bendrą taisyklę, jog proceso dalyviams ir atstovams
šaukimas turi būti įteikiamas ne vėliau kaip prieš tris dienas iki teismo posėdžio dienos,
viešo paskelbimo būdu – ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki bylos nagrinėjimo
dienos (ABTĮ 73 str. 3 d.), bylose dėl rinkimų ir Referendumo įstatymų pažeidimo, dėl
skundų ar ginčų, kuriems nagrinėti įstatymas nustato specialius terminus – ne vėliau
kaip prieš vieną dieną iki posėdžio pradžios (ABTĮ 78 str. 2 d.).

VI. Atskirų kategorijų bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai
VI.1. Bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimo ypatumai
(ABTĮ 110 - 117 str.)

1. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime konstatavo, jog vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų yra principas, kad
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neturi būti taikomas teisės aktas, prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktui, todėl
pagal Konstituciją yra negalimos tokios teisinės situacijos, kad nebūtų įmanoma teisme
patikrinti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja tie teisės aktai (jų dalys), kurių
atitikties Konstitucijai kontrolė Konstitucijoje nėra priskirta Konstitucinio Teismo jurisdikcijai, inter alia ministrų išleisti teisės aktai, kiti žemesnės galios poįstatyminiai teisės
aktai, taip pat savivaldybių institucijų išleisti teisės aktai. Konstitucinis Teismas pabrėžė,
jog vykdydamas šį konstitucinį imperatyvą, įstatymų leidėjas pagal Konstituciją turi pareigą įstatymu nustatyti, kuriuose (bendrosios kompetencijos ar pagal Konstitucijos 111
straipsnio 2 dalį įsteigtuose specializuotuose) teismuose ir kokia tvarka turi būti tiriama
ir sprendžiama, ar tie teisės aktai (jų dalys), kurių atitikties Konstitucijai kontrolė Konstitucijoje nėra priskirta Konstitucinio Teismo jurisdikcijai (inter alia ministrų išleisti
teisės aktai, kiti žemesnės galios poįstatyminiai teisės aktai, taip pat savivaldybių institucijų išleisti teisės aktai), neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams. Konstatuota, jog šiuo
metu ABTĮ ir kitais įstatymais yra nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad spręsti dėl
kitų teisėkūros subjektų išleistų (taigi ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės
išleistų ir ne priimtų referendumu) teisės aktų (jų dalių) atitikties aukštesnės galios teisės aktams, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, yra priskirta administracinių teismų
jurisdikcijai, ir jeigu administracinis teismas tokį teisės aktą pripažįsta prieštaraujančiu
Konstitucijai (kitam aukštesnės galios teisės aktui), toks šio teismo sprendimas pagal
Konstituciją ir įstatymus turi erga omnes poveikį visai atitinkamų teisės aktų (jų dalių)
taikymo praktikai.
Taigi matyti, jog teisės normų kontrolė yra teisminės valdžios funkcija, kuri priskirta ir administraciniams teismams. Bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių administravimo subjektai, teisėtumo nagrinėja apygardos administracinis teismas kaip pirmosios instancijos teismas (ABTĮ 18 str. 2 d. 1 p.),
o vienintelė ir galutinė instancija byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos
priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat byloms dėl
visuomeninių organizacijų, bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio aktų teisėtumo yra Vyriausiasis administracinis teismas
(ABTĮ 20 str. 1 d. 3 p.).
Pažymėtina, jog itin reikšmingą Vyriausiojo administracinio teismo formuojamos
praktikos dalį sudaro būtent procesiniai sprendimai dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų bei teritorinių ir savivaldybių administravimo subjektų priimamų norminių administracinių aktų teisėtumo. Tai bene pačios sudėtingiausios bylos, kuriose priimami sprendimai gali būti reikšmingi daugeliui asmenų, nes pagal ABTĮ 116 straipsnio
1 dalį norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali
būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu.
2. Aptariamam institutui yra skirtas ABTĮ šešioliktas skirsnis, iš kurio nuostatų matyti, jog galimos dvi teisės normų kontrolės rūšys: abstrakti (ABTĮ 110 str.) ir konkreti, t.
y. susijusi su individualia byla (ABTĮ 111 str.). Kiekviena norminio administracinio akto
teisėtumo tyrimo rūšis turi įstatymų nustatytą subjektų, galinčių inicijuoti tokį procesą,
ratą. Abstraktų prašymą ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka
įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, taip pat dėl konkrečios visuomeninės organizacijos, bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos priimto bendro
pobūdžio akto teisėtumo turi teisę paduoti Seimo nariai, Seimo kontrolieriai, vaiko tei824
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sių apsaugos kontrolierius, lygių galimybių kontrolierius, Valstybės kontrolės pareigūnai, bendrosios kompetencijos ir specializuoti teismai, prokurorai ir profesinės savivaldos asociacijos, įsteigtos pagal įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas, o dėl savivaldybių
administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikties
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui – ir Vyriausybės atstovai (ABTĮ 110 str. 1
ir 2 d.). Kiti asmenys tiesiogiai kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu
ištirti norminio administracinio akto teisėtumą negali. Tokius jų prašymus turėtų būti
atsisakoma priimti. Tačiau šie asmenys gali prašyti, kad individualią bylą nagrinėjantis
teismas arba pats pradėtų norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą (jei tokia
kompetencija šiam teismui yra priskirta), arba kreiptųsi į kompetentingą administracinį
teismą dėl tokio tyrimo. Tai nustatyta ABTĮ 111 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta,
kad prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia
byla gali paduoti ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje nurodyti (asmenys, taip pat kiti viešojo
administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo
tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti) subjektai, kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl
jų teisių pažeidimo (ABTĮ 111 str. 1 d.). Šioje normoje vartojama formuluotė „nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo“ gana abstrakti, iš kurios gramatinio turinio
nėra aišku, kokia turi būti norminio administracinio akto sąsaja su ABTĮ 22 straipsnio 1
dalyje numatytų subjektų teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimu, tačiau teismų
praktika šiuo aspektu yra suformavusi aiškias nuostatas, skelbiančias, kad ta sąsaja turi
būti tiesioginė, ginčijamas norminis aktas turi būti taikytinas sprendžiant konkretų individualų ginčą. Pavyzdžiui, byloje, kurioje pareiškėja V. G. pirmosios instancijos teismo
prašė ištirti norminio administracinio akto – Kretingos rajono savivaldybės teritorijos
ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano teisėtumą siedama jį su savo byla, kurioje prašė įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją perduoti jai detaliojo
planavimo organizatoriaus teises ir pareigas rengiant jai nuosavybės teise priklausančio
žemės sklypo detalųjį planą, Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas paminėtą formuluotę – „nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo“ – konstatavo, kad
tam, jog būtų pradėta norminio administracinio akto teisėtumo patikros byla, turi būti
nustatyta, kad šis norminis teisės aktas realiai buvo pritaikytas ir tokiu būdu nulėmė
realų ar tariamą asmens teisių pažeidimą. Taigi ir asmens teisių pažeidimas turi būti
siejamas su teisės akte numatytų elgesio taisyklių realiu pritaikomumu, o ne vien su
teisės akto buvimu. Galimas, hipotetinis pareiškėjos teisių pažeidimas ir ginčijamo akto
galimas pritaikymas ateityje nėra pagrindas konstatuoti, kad norminio administracinio
akto teisėtumo tyrimas yra susijęs su asmens teisių ar saugomų interesų pažeidimu.
Administracinio teismo jurisdikcijos pripažinimas tokiu atveju kaip šis reikštų nukrypimą nuo norminio administracinio akto teisėtumo patikra siekiamo tikslo ir tai, kad
būtų nepaisoma kitų ABTĮ 111 straipsnio 1 dalyje keliamų bylos nagrinėjimo administraciniame teisme sąlygų, kurios suponuoja, kad turi egzistuoti individualus ginčas (o
ne ginčas dėl norminio akto), kurio išsprendimui ir yra reikalinga ištirti byloje taikyto
norminio administracinio akto teisėtumą (2011 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1415/2011).
3. Tais atvejais, kai asmuo ginčija administracinį aktą, kuris nesukelia jokių teisinių
pasekmių ir neturi savarankiškos teisinės galios, tačiau kartu prašoma ištirti norminio
administracinio akto teisėtumą, toks prašymas nelaikytinas kaip susijęs su individualia
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byla. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog UAB „Energetikas“
nebuvo tinkamas subjektas paduoti abstraktų prašymą ištirti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-317 „Dėl Palangos miesto bendrojo plano patvirtinimo“ ir Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d.
sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d.
sprendimo Nr. T2-317 papildymo“ teisėtumą, todėl šis prašymas negalėjo būti laikomas
kaip pateiktas ryšium su individualia byla, nes pareiškėjas, be reikalavimų ištirti pirmiau nurodytų norminių administracinių aktų teisėtumą, reikalavo panaikinti teigiamą
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2008 m. gruodžio 18 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą, kuris yra vientiso bendrojo teritorijų planavimo
dokumento rengimo sudėtinė dalis, ir dėl jo atskiras savarankiškas materialinis teisinis
reikalavimas negali būti reiškiamas (2010 m. kovo 15 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A662-1285/2010).
4. Pažymėtina, jog nors pagal ABTĮ 110 straipsnio 1 dalį teismai priskirti prie subjektų, galinčių paduoti abstraktų prašymą, Vyriausiasis administracinis teismas, pasirėmęs ABTĮ 111 straipsnio 2 dalies 1 punktu nurodančiu, kad Vyriausiasis administracinis
teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jeigu prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla, taip pat ABTĮ 112 straipsnio
1 dalimi, kurioje nustatyta, kad bendrosios kompetencijos teismas turi teisę kreiptis į
administracinį teismą prašydamas patikrinti tik tokio norminio administracinio akto,
kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, teisėtumą, priėjo išvados, kad Vyriausiasis administracinis teismas turi teisę atsisakyti priimti bendrosios kompetencijos arba
administracinio teismo prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jei
toks prašymas yra nesusijęs su nagrinėjama individualia byla, o jei toks prašymas buvo
priimtas, Vyriausiasis administracinis teismas turi teisę nutraukti norminę administracinę bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai. Pagrįsdamas šias išvadas Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog norminio administracinio akto
teisėtumo patikrinimas, kai dėl to į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipiasi
bendrosios kompetencijos ar administracinis teismas, nėra savitikslis dalykas. Norminės
administracinio akto teisėtumo bylos išnagrinėjimas tokiu atveju turi padėti teismui
įvykdyti teisingumą individualioje byloje, būti naudingas (bylos išnagrinėjimo iš esmės
ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu) besikreipiančiam teismui. Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui nėra pavesta nagrinėti abstrakčius, hipotetinius,
nesusijusius su nagrinėjama individualia byla teismų paklausimus. Tai, savo ruožtu, suponuoja, kad ir teismai neturi teisės kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su tokiais prašymais, kurių išsprendimas neturės jokios reikšmės jų nagrinėjamos
individualios bylos baigčiai (2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I575–3/2009). Toje pačioje byloje Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog jei
teismo pateiktas prašymas yra tam tikra apimtimi susijęs su nagrinėjama individualia
byla, tačiau peržengia konkrečios individualios bylos ribas ir apima tuos klausimus, tokį
teisinį reguliavimą, kurie nėra susiję su teismo nagrinėjama individualia byla, tuomet
Vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į teismų bendradarbiavimo ir kooperavimosi poreikį, į tai, kad teismo sprendimas norminėje administracinėje byloje turi
būti naudingas besikreipiančiam teismui ir susijęs su jo nagrinėjama individualia byla,
turi teisę, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, arba atsisakyti priimti tam tikrą dalį
prašymo, o jei jis priimtas – atitinkamą bylos dalį nutraukti, arba patikslinti pareikšto
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prašymo turinį taip, kad jis atitiktų individualios bylos aplinkybes, padėtų tinkamai išspręsti tą individualią bylą. Atsižvelgdamas į šias taisykles, Vyriausiasis administracinis
teismas savo procesiniuose sprendimuose paprastai aiškiai apibrėžia ginčijamo norminio administracinio akto tyrimo apimtį (2009 m. kovo 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-15/2009, 2010 m. liepos 26 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I575-3/2010 ir kt.).
5. Iš ABTĮ 110 straipsnio 1 dalies matyti, jog šios kategorijos bylose tyrimo dalykas
yra norminio administracinis akto (ar jo dalies) atitiktis įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, taip pat konkrečios visuomeninės organizacijos, bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos priimto bendro pobūdžio akto teisėtumas.
Atskleidžiant norminio administracinio akto turinį, teismų praktikoje dažniausiai
vadovaujamasi ABTĮ 2 straipsnio 13–15 dalyse pateiktomis norminio teisės akto, individualaus akto ir administracinio akto sąvokomis, iš jų kylančiais atskyrimo kriterijais. Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog daugelis ABTĮ 2
straipsnio 13 dalyje nurodytų požymių yra vertinamieji, todėl kiekvienu atveju teismas,
spręsdamas, ar teisės aktas, dėl kurio teisėtumo ištyrimo yra kreiptasi į administracinį
teismą, gali būti pripažintas norminiu administraciniu aktu, būtinai turi išsiaiškinti šiame teisės akte įtvirtintų elgesio taisyklių pobūdį, subjektų ratą, kuriems taikomas aktas,
aktą priėmusio subjekto statusą bei kitas akto priėmimo aplinkybes (2011 m. lapkričio
14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-556-16/2011). Kitaip tariant, turi būti
vertinama aktui būdingų požymių visuma, o ne atskiri jo elementai.
6. Teisės doktrinoje pirmiausiai pripažįstama, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai),
kuriuose yra teisės normų. Plačiau apie norminių ir individualių aktų atribojimą žr. Apibendrinimo skyriaus II.1. Skundo (prašymo) priskirtinumas administracinių teismų kompetencijai paragrafą 10. Šioje apibendrinimo dalyje, atsižvelgiant į norminių administracinių bylų nagrinėjimo specifiką, tik atkreiptinas dėmesys į
šiuos jau pirmiau aptartus norminio administracinio akto požymius:
6.1. Aktą priėmusio subjekto statusas – viešojo administravimo subjektas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nepripažino Lietuvos žurnalistų ir leidėjų
etikos kodekso norminiu administraciniu aktu be kita ko konstatavęs, jog viešojo administravimo funkcijas gali įgyvendinti ne tik valstybiniai ir savivaldybių administravimo
subjektai, tačiau ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (viešosios įstaigos, valstybės įmonės,
nevyriausybinės organizacijos, asociacijos), kurie pagal įstatymus turi įgaliojimus atlikti
viešąjį administravimą. Kadangi žurnalistų ir leidėjų organizacijų atstovų susirinkimas
nėra juridinis asmuo, todėl, remiantis vien šiuo formaliu aspektu, jis negali būti pripažintas viešojo administravimo subjektu (2009 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. I442 - 5/2009);
6.2. Akto priėmimo sritis – vykdant administravimo funkciją. Šiuo atveju būtina
atsakyti į klausimą, ar, priimdamas aktą, atitinkamas subjektas vykdė teisės aktų jam priskirtas administravimo funkcijas (2011 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-3364/2011). Tačiau reikia nepamiršti, kad administravimo subjektai gali atlikti
ne tik viešojo, bet ir vidaus administravimo funkcijas (ABTĮ 2 str. 3 d.). Pastarųjų funkcijų atlikimas, kitaip nei viešasis administravimas, visada yra nukreiptas į vidinį viešojo
administravimo subjekto veiklos organizavimą, todėl aktai, priimami vidaus administravimo metu, visada yra adresuojami subjektams, tam tikrais sisteminiais, struktūriniais ir
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(ar) organizaciniais ryšiais susijusiems su šį aktą priėmusiu subjektu. Atitinkamai vidaus
administravimo aktų privalomumą asmenims, kuriems jie adresuojami, lemia ne šiuose
aktuose įtvirtinta valstybės valia, išreikšta per viešojo administravimo subjektams suteikiamus įgaliojimus, o šių asmenų organizacinis ir (ar) struktūrinis pavaldumas jį priėmusiam subjektui bei būtinybė paklusti atitinkamos institucijos, įstaigos, tarnybos ar
organizacijos vidaus darbo tvarkai. Tokie aktai gali atitikti kai kuriuos norminių administracinių aktų požymius, tačiau, skirtingai nei norminiams administraciniams aktams,
vidaus administravimo aktams nėra būdingas visuotinio privalomumo požymis, todėl
vidaus administravimo aktai nelaikytini norminiais administraciniais aktais ABTĮ prasme (2011 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–960/2011). Teismų
praktika patvirtina, jog vidaus administravimo aktais buvo pripažinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Švenčionėlių miesto
seniūnijos seniūno pareigybės aprašymas, Valstybinio maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus įsakymas „Dėl darbo instrukcijos KT-1-3-D1 “Sprendimų pildymo tvarka”,
Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl operatyvaus informacijos apie
ypatingus įvykius rinkimo, apdorojimo, perdavimo bei jos saugojimo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl policijos įstaigų budėtojų padalinių darbo organizavimo instrukcijos patvirtinimo“ ir kt. (2011 m. balandžio
22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-960/2011, 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A63–1650/2008, 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 -1580/2008);
6.3. Akto visuotinis privalomumas, kuris nusakomas akto taikymo apimtimi ir jo
privalomumu. Norminis administracinis aktas adresuojamas neapibrėžtam asmenų ratui arba ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais (2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502–428/2008). Visuotinis privalomumas – vienas iš
svarbiausių norminio administracinio akto požymių, kuris tiesiogiai siejamas su aktą
priėmusiam subjektui suteiktais viešojo administravimo įgaliojimais, sudarančiais prielaidas priimamais aktais išreikti valstybės valią ir nustatyti teisės normas, privalomas
neapibrėžtam asmenų ratui (2011 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556–960/2011). Atsižvelgiant į tai, vidaus administravimo aktai, individualūs teisės
aktai, rekomendacinio pobūdžio aktai negali būti laikomi norminiais (2010 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010).
7. Pažymėtina, jog yra tokių teisės aktų, dėl kurių teisinio statuso (priskyrimo norminiams administraciniams aktams) nėra lengva apsispręsti. Pavyzdžiui, tokie yra specialieji teritorijų planavimo dokumentai. Skirtingai nei bendrasis ar detalusis planavimas,
specialusis teritorijų planavimas pasižymi didele šio planavimo dokumentų, išvardintų
Teritorijų planavimo įstatyme, įvairove, kas ir lemia tai, kad specialusis teritorijų planavimo dokumentas gali būti priskiriamas arba prie norminių, arba prie individualių
administracinių aktų, be to, vien faktas, jog konkretus teritorijų planavimo dokumentas
yra priskirtinas prie specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, neleidžia daryti išvados, jog jis yra norminio ar individualaus pobūdžio aktas. Todėl vertinant, ar konkretus
specialiojo teritorijų planavimo dokumentas yra norminis administracinis aktas, gali
būti sprendžiama tik kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į šio dokumento reguliavimo apimtį ir jo pobūdį bei kitus, jau anksčiau aptartus, kriterijus. Pavyzdžiui, teismų
praktikos pavyzdžiai rodo, jog norminiu administraciniu aktu buvo pripažintas Kauno
rajono savivaldybės tarybos sprendimas toje dalyje, kurioje patvirtintas Kauno laisvo828
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sios ekonominės zonos specialusis planas (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556‑2007/2011).
8. ABTĮ 110 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog šios kategorijos bylose tyrimo dalyku yra
ir konkrečios visuomeninės organizacijos, bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos priimto bendro pobūdžio akto teisėtumas. Terminas „bendro pobūdžio aktas“ ABTĮ neapibrėžtas, tačiau teismų praktika patvirtina, jog su šios sąvokos
aiškinimu teismai kartais vis dėlto susiduria. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas nepripažino Lietuvos socialdemokratų partijos valdybos 2011 m. spalio 27 d.
nutarimo dėl G. L. narystės partijoje pabaigos kaip politinės partijos priimto bendro
pobūdžio akto konstatavęs, jog tai individualus sprendimas (2012 m. gruodžio 6 d. nutartis).
9. Pažymėtina ir tai, jog galimas tik tokio bendro pobūdžio akto teisėtumo tyrimas,
kuris priimtas ABTĮ 110 straipsnio 1 dalyje numatytų subjektų, t. y. visuomeninės organizacijos, bendrijos, politinės partijos, politinės organizacijos ar asociacijos. Atsižvelgiant
į tai, Vyriausiasis administracinis teismas Lietuvos Respublikos Seimo socialdemokratų
partijos frakcijos reglamento nelaikė priimtu politinės partijos aktu nustatęs, jog reglamentas buvo priimtas įgyvendinant Seimo statuto 38 straipsnio 4 dalies normą, kurioje
yra numatyta, jog „frakcijos pačios nusistato darbo tvarką, neprieštaraujančią šiam statutui“. Teismas, atsižvelgęs į Konstitucijoje įtvirtinto laisvo mandato principą, pažymėjo,
jog nors frakcijos paprastai yra glaudžiai susijusios su politinėmis partijomis, tačiau
tai nereiškia, kad frakcija yra politinė partija Seime, kad kiekviena savo atstovus Seime
turinti partija kartu yra ir frakcija, todėl frakcijos reglamentas išlieka frakcijos priimtu
dokumentu (2012 m. sausio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I662-15/2012).
10. Iš ABTĮ šešiolikto skirsnio nuostatų matyti, kad analizuojamos kategorijos bylose tiriama norminio administracinio akto (jo dalies) atitiktis įstatymui ar Vyriausybės
norminiam aktui. Atsižvelgiant į tai, administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti ginčijamų aktų (jų nuostatų) atitikties Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (2010 m. liepos mėn. 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444 –5/2010),
taip pat norminių administracinių aktų atitikties žemesnės teisinės galios nei Vyriausybės nutarimai teisės aktams. Šiuo aspektu teismų praktika yra pateikusi išaiškinimą,
jog byloje taikytinų norminių administracinių aktų atitiktis žemesnės teisinės galios nei
Vyriausybės nutarimai teisės aktams turi būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju
nagrinėjant individualią bylą, jei tam yra būtinybė. Bylą nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad norminis administracinis aktas prieštarauja aukštesnės teisinės galios (tačiau
žemesniems nei Vyriausybės nutarimai) poįstatyminiams aktams, neturi tokiu aktu vadovautis ir turi išspręsti bylą, remdamasis teisės aktų kolizijų sprendimo taisyklėmis.
Pagal tokias pačias taisykles individualią bylą nagrinėjantis teismas turi išspręsti ir to
paties hierarchinio lygmens norminių administracinių aktų tarpusavio prieštaravimą
bei priimti sprendimą byloje (2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525–223/2012).
11. Pareiškėjai itin dažnai prašo ištirti norminio administracinio akto atitiktį ne
tik įstatymų nuostatoms, bet ir pačiai Konstitucijai, kaip aukščiausią teisinę galią turinčiam teisės aktui, kuris įtvirtina pagrindines teisinio reguliavimo nuostatas ir sudaro įstatymų leidybos pagrindą. Administracinis teismas įgaliojimus vertinti poįstatyminio norminio akto, kurio teisėtumo tyrimas nepriskirtinas Konstitucinio Teismo
kompetencijai, atitiktį Konstitucijai turi, tačiau tokiais atvejais nekvestionuojant, kad
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Konstitucijos oficialaus aiškinimo funkcija yra išimtinė Konstitucinio Teismo kompetencija, administraciniai teismai, tiesiogiai taikydami Konstitucijos nuostatas, privalo
nenukrypti ir tiksliai pritaikyti jau suformuluotas konstitucinės jurisprudencijos nuostatas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, atmesdamas Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos argumentą, jog Vyriausiasis administracinis teismas
nekompetentingas vertinti ginčijamo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos laisviesiems
vartotojams“ atitikties Konstitucijos nuostatoms, pažymėjo, kad teisę kuriančias ir teisę
taikančias institucijas (pareigūnus) saisto konstitucinių nuostatų samprata, argumentai,
išdėstyti ne tik Konstitucinio Teismo nutarimuose, bet ir kituose Konstitucinio Teismo
aktuose – išvadose bei sprendimuose; taigi pagal Konstituciją, visi Konstitucinio Teismo
aktai, kuriuose yra aiškinama Konstitucija – formuojama oficiali konstitucinė doktrina – savo turiniu saisto ir teisę kuriančias, ir teisę taikančias institucijas (pareigūnus),
neišskiriant nė bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų (Konstitucinio Teismo
2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimas). Taip pat minėtame nutarime Konstitucinis Teismas
pažymėjo, jog teismai, pagal Konstituciją ir įstatymus turintys įgaliojimus tirti teisės
aktų (jų dalių), kurių atitikties Konstitucijai (kitiems aukštesnės galios teisės aktams)
tyrimas nėra priskirtas Konstitucinio Teismo jurisdikcijai, atitiktį Konstitucijai (kitiems
aukštesnės galios teisės aktams) ir priimti atitinkamus sprendimus, atitinkamose bylose
tirdami tų teisės aktų (jų dalių) atitiktį Konstitucijai negali neaiškinti Konstitucijos. Pagal Administracinių bylų teisenos ir kitus įstatymus dėl kitų teisėkūros subjektų išleistų
(taigi ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės išleistų ir ne priimtų referendumu) teisės aktų (jų dalių), inter alia dėl ministrų išleistų teisės aktų, kitų žemesnės
galios poįstatyminių teisės aktų, taip pat savivaldybių institucijų išleistų teisės aktų, atitikties aukštesnės galios teisės aktams, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, sprendžia
pagal Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalį įsteigti specializuoti teismai – administraciniai teismai. Konstitucinis Teismas 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendime yra konstatavęs,
kad įgyvendindami savo atitinkamus įgaliojimus administraciniai teismai yra saistomi
Konstitucinio Teismo aktuose (nutarimuose, išvadose, sprendimuose) suformuotos oficialios konstitucinės doktrinos (2011 m. kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I575-3/2011).
12. Subjektų pareiškimai ištirti norminio administracinio akto teisėtumą nagrinėjami tik įsigaliojusių norminių administracinių aktų atžvilgiu. Todėl tais atvejais, kai
nustatoma, kad norminis aktas nebuvo paskelbtas Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo
ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, jis negali būti pripažintas oficialiai galiojančiu norminiu administraciniu teisės aktu, todėl ir tokio akto teisėtumo tyrimas negalimas (2008 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-603/2008).
Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad ginčijamo norminio administracinio akto panaikinimas iki sprendimo byloje priėmimo reiškia, kad tais atvejais,
kai į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipiasi ne
teismai, norminio administracinio akto teisėtumo byla praranda savo objektą, o byla nutraukiama. Tokia pozicija grindžiama tuo, jog akto teisėtumo ar neteisėtumo konstatavimas jau nebėra būtinas, siekiant administraciniam ar bendrosios kompetencijos teismui
įvykdyti teisingumą individualioje byloje. Pripažinimas, kad nebegaliojantis norminis
administracinis aktas prieštaravo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, nebetektų prasmės, nes neturėtų poveikio visuomeniniams santykiams, o toks poveikis būtų
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tik tada, jei teisme būtų nagrinėjama individuali byla, susijusi su pažeistų subjektinių
teisių gynimu, ir norminio administracinio akto teisėtumo bylą inicijuotų individualią
bylą nagrinėjantis teismas (2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I4441/2009, 2009 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1449/2009).
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas nustatęs, jog nors Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-255 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-258 „Dėl šilumos tiekimo
ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas taisyklių 338 punktas
ir ginčijamas teisinis reguliavimas šiuo metu nebegalioja, tačiau atsižvelgęs į tai, kad
nagrinėjamą norminę administracinę bylą inicijavo teismas, kuriam kilo abejonės dėl
individualioje administracinėje byloje taikytino norminio administracinio akto nuostatos teisėtumo, konstatavo, jog Vyriausiasis administracinis teismas privalo išnagrinėti šį
prašymą neatsižvelgiant į tai, jog ginčijama nuostata yra panaikinta (2011 m. birželio 20
d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I756-6/2011).
Šiuo aspektu reikia pažymėti, jog net ir tuo atveju, kai ginčijamas norminis administracinis aktas nors ir nėra formaliai panaikintas iki sprendimo byloje priėmimo (kai
kreipimąsi yra padavęs ne teismas), tačiau toks aktas faktinio poveikio visuomeniniams
santykiams tiesiogiai nedaro, norminė administracinė byla taip pat nutraukiama. Tokia išvada padaryta byloje Nr. I444-2/2009, kurioje Seimo narys prašė ištirti, ar Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-232 patvirtintų
Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės 2006 m. taisyklių 4 ir 5.1‑5.4 punktai tam tikra apimtimi neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 2 d. nutarimui
Nr. 391 „Dėl atskirų tiesioginių išmokų už cukrų Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo“. Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog ginčijami visuomeniniai santykiai (reikalavimai, keliami žemės ūkio veiklos subjektams, siekiantiems
gauti atskiras tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų) šiuo metu inter alia yra sureguliuoti
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3D-248
patvirtintose Atskirų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, skirtų Lietuvos žemės ūkio
veiklos subjektams, administravimo ir kontrolės taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais),
o ne taisyklėse, kurių teisėtumą ir prašo ištirti pareiškėjas, todėl ginčijamas teisinis reguliavimas laikytinas nebegaliojančiu (nebetaikytinu ir nebeaktualiu šiuo metu sprendžiant dėl atitinkamų visuomeninių santykių sureguliavimo turinio) (2009 m. sausio 19
d. nutartis administracinėje byloje Nr. I444–2/2009).
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog anksčiau paminėta taisyklė (ginčijamo norminio
administracinio akto panaikinimas iki sprendimo byloje priėmimo reiškia, jog tais atvejais, kai į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo kreipėsi
ne teismai, administracinio akto teisėtumo byla praranda savo objektą) taikytina ir tais
atvejais, kai ginčijamo teisės akto nuostatos nors nėra panaikintos, tačiau yra panaikintas (pakeistas) teisinis reguliavimas, kurio atitikčiai turėjo būti tiriamos ginčijamos
normos, nes teisės akto, kuriam galimai prieštarauja norminis administracinis aktas,
panaikinimas (pakeitimas) turi įtakos norminio administracinio akto teisėtumo bylai.
Tokios išvados priėjo Vyriausiasis administracinis teismas byloje, kurioje Seimo narys
prašė ištirti, ar Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258, 59.2 ir 68.3 punktai neprieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 daliai (2003 m. gegužės 20 d. įstatymo Nr.
831
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IX-1565 redakcija). Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog naujas teisinis reguliavimas, išdėstytas Šilumos ūkio įstatymo 2007 m. lapkričio 20 d. redakcija Nr. X-1329, pareiškėjo argumentus daro nebeaktualius, o kadangi į Vyriausiąjį administracinį teismą
kreipėsi ne individualią bylą nagrinėjantis teismas, norminio administracinio akto teisėtumo teisena nebegalima (2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I444–4/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m.,
22 – 45 p.).
13. Tais atvejais, kai yra keliamas klausimas dėl norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės teisinės galios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties
teisės akto nuostatoms, norminio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis
administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės teisinės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu
(2009 m. balandžio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575–19/2009). Nustatęs
norminio administracinio akto prieštaravimą aukštesnės galios teisės aktams dėl įstatymuose numatytų norminio administracinio akto rengimo ir priėmimo procedūrų nesilaikymo, t. y. nustatęs, kad ginčijamas norminis administracinis aktas yra neteisėtas
visa apimtimi, teismas gali atsisakyti vertinti atskirų šio norminio administracinio akto
nuostatų, dėl kurių pareiškėjas kreipėsi į teismą konkrečioje byloje, teisėtumą (2007 m.
rugsėjo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. Nr. I17-11/2007).
14. Paminėtina ir tai, kad tyrimas, ar norminis administracinis aktas (jo dalis) neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, inter alia (ir pirmiausia) Konstitucijai, ir
atitinkamų sprendimų priėmimas visuomet suponuoja būtinumą bylą sprendžiančiam
administraciniam teismui išsiaiškinti, ar tie aukštesnės galios teisės aktai (jų dalys) patys
neprieštarauja kuriems nors kitiems dar aukštesnės galios teisės aktams, inter alia (ir
pirmiausia) Konstitucijai, ir, jeigu kyla abejonių, imtis Konstitucijoje ir įstatymuose numatytų priemonių joms pašalinti, aišku, neįsiterpiant į Konstituciniam Teismui priskirtus įgaliojimus. To nepadarius, būtų rizikuojama priimti tokį sprendimą, kuris nebūtų
teisingas, t. y. pritaikyti tam tikrą teisės aktą (jo dalį), grindžiamą tokiu aukštesnės galios
teisės aktu, kuris, jeigu atitinkamas tyrimas būtų atliktas, pats turėtų būti pripažintas
prieštaraujančiu kitam dar aukštesnės galios teisės aktui ar net Konstitucijai, arba netaikyti tam tikro teisės akto (jo dalies), administracinio teismo pripažinto prieštaraujančiu
aukštesnės galios teisės aktui, nors tas aukštesnės galios teisės aktas, jeigu atitinkamas
tyrimas būtų atliktas, pats turėtų būti pripažintas prieštaraujančiu kitam dar aukštesnės
galios teisės aktui ar net Konstitucijai. Jeigu taip įvyktų, galėtų būti sudarytos prielaidos
pažeisti Konstitucijoje įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes, inter alia asmens
konstitucines teises. Tokias išvadas padarė Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d.
savo nutarime, be kita ko, nurodęs, jog jei administracinis teismas suabejoja to Seimo,
Respublikos Prezidento ar Vyriausybės išleisto arba referendumu priimto aukštesnės
galios teisės akto (jo dalies) atitiktimi dar aukštesnės galios teisės aktui, inter alia (ir
pirmiausia) Konstitucijai, tai suponuoja atitinkamos konstitucinės justicijos bylos inicijavimą Konstituciniame Teisme, taigi ir administracinių teismų pareigą tokiais atvejais
kreiptis į Konstitucinį Teismą su atitinkamu prašymu. Administracinių teismų praktikoje tokios pareigos laikomasi (2008 m. vasario 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. I502-1/2008).
15. Nors ABTĮ neįtvirtina abstraktaus prašymo priėmimo stadijos, tačiau gavęs ati832
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tinkamą prašymą, teismas, kiek tai būtina ir galima, taiko ABTĮ 37 straipsnio nuostatas,
reglamentuojančias skundo priėmimą pirmosios instancijos teisme, ir sprendžia tokio
prašymo priėmimo klausimą, t. y. tikrina, ar jo turinys tinkamas, ar paduotas tinkamo
subjekto, ar jis paduotas pagal teismingumą ir pan.
16. ABTĮ 111 straipsnio 2 ir 3 dalyse yra numatyti specialūs reikalavimai, kurių turi
būti laikomasi sprendžiant šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų konkrečioje byloje pareikšto prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimą. Tokiu atveju prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimas yra išsprendžiamas teismo nutartimis – atmesti prašymą arba
pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, jei bylą nagrinėjantis teismas
yra kompetentingas nagrinėti atitinkamų norminių administracinių aktų teisėtumą. Kai
pats prašymą gavęs teismas (bendrosios kompetencijos ar specializuotas teismas) nėra
kompetentingas jį nagrinėti, ABTĮ 112 straipsnyje nustatyta tvarka jis turi teisę ir pareigą kreiptis atitinkamai arba į Vyriausiąjį administracinį teismą, arba apygardos administracinį su prašymu patikrinti konkretaus norminio administracinio akto teisėtumą
(ABTĮ 111 str. 3 d.).
Pabrėždamas nutarties pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą
svarbą, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog norminio administracinio
akto teisėtumo tyrimas tame pačiame administraciniame teisme, kuriame nagrinėjama
individuali byla, gali būti pradėtas tik tuo atveju, kai yra priimta konkrečią administracinę bylą nagrinėjančio teismo nutartis pradėti norminio administracinio akto teisėtumo
tyrimą, kurioje apibrėžtas tokio tyrimo dalykas ir ribos (nurodytas konkretus norminis
administracinis aktas ar jo dalis, kurių teisėtumas bus tiriamas; nurodytos konkrečios
įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatos, kurioms galbūt prieštarauja atitinkamas norminis administracinis aktas ar jo dalis; pateikta konkreti teisinė motyvacija,
sudaranti pagrindą abejoti norminio administracinio akto ar jo dalies atitikimu tam
tikroms įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatoms). Tokia teismo nutartis turi
dvejopą pobūdį. Ji fiksuoja konkrečios nagrinėjamos administracinės bylos proceso eigą
ir yra tos bylos procesinis dokumentas, tačiau kartu ši nutartis yra ir kitos (norminės)
administracinės bylos procesinis dokumentas, kuriuo ta kita byla pradedama (2011 m.
gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011 m., 374 – 384 p.).
17. ABTĮ 111 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jeigu: 1) prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla; 2) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčijamo
norminio administracinio akto; 3) teismo žinioje yra byla dėl ginčijamo norminio
administracinio akto; 4) prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais. Iš čia matyti, jog
prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo metu neapsiribojama vien tik prašymo atitikimo formaliems įstatyme nurodytiems procesiniams reikalavimams patikrinimu, kaip tai daroma skundo priėmimo įprastinėse administracinėse
bylose atveju. Spręsdamas prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimą, teismas privalo įvertinti ir tokio prašymo turinį (2011 m. gruodžio 15
d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011). Aiškindamas ABTĮ 111 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą pagrindą, Vyriausiasis administracinis teismas priėjo
išvados, jog prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra pagrįstas, kai
prašymas siejamas su prašomos normos taikymu konkrečioje situacijoje ir teisingas by833
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los išsprendimas bei galbūt pažeistos teisės gynimas įmanomas tik ištyrus norminio
administracinio akto teisėtumą (2008 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A261-661/2008). Kitaip tariant, tarp individualios bylos ir norminio teisės akto turi
būti prejudicinis ryšys (2012 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A43897/2012).
18. Tačiau pabrėžtina, kad vis dėlto būtent teismas galutinai konstatuoja, kokios
norminių aktų nuostatos taikytinos byloje ir kaip jos turi būti aiškinamos, todėl būtent
teismas ir turi galutinai nuspręsti, ar jo nagrinėjamos konkrečios bylos išsprendimui
yra reikalinga pradėti atskirą norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą ir kokia
apimtimi toks tyrimas turi būti atliekamas (2011 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011). Taigi teismas nėra saistomas asmens prašymo ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą ir gali jį atmesti tais atvejais, kai jam nekyla
abejonių dėl ginčijamo akto.
19. ABTĮ 113 straipsnis įtvirtina reikalavimus bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo nutarčiai, kuria kreipiamasi į administracinį teismą prašant patikrinti, ar
konkretus norminis administracinis aktas (ar jo dalis), kuris turėtų būti taikomas nagrinėjamoje byloje, atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą. Tarp minėtame straipsnyje nustatytų reikalavimų yra ir reikalavimas teisiniais argumentais pagrįsti savo abejonę dėl ginčijamo akto (ar jo dalies) teisėtumo (ABTĮ 113 str. 1 d. 6 p.). Išskirdamas
šio reikalavimo svarbą, Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, jog teisiniai
argumentai privalo būti išsamūs, aiškūs, logiški ir nuoseklūs, teismas neturėtų apsiriboti
vien tik bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais. Teismo prašyme neturėtų būti ir
nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų. Minėti trūkumai
gali būti pagrindu atsisakyti priimti teismo prašymą ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p., 114 str. 1 d.) arba nustatyti terminą trūkumams
pašalinti (ABTĮ 37 str. 1 d., 114 str. 1 d.), o jei jis jau buvo priimtas – norminę administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ
101 str. 1 p., 114 str. 1 d.). Teisėjų kolegija taip pat nurodė, jog minėti trūkumai gali lemti
per siauras norminio administracinio teisės akto teisėtumo patikrinimo ribas, dėl ko
nebus išnagrinėti visi besikreipiančiam teismui galimai reikšmingi teisinio reguliavimo
aspektai (2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575–3/2009).
ABTĮ nėra įtvirtinta, kokius reikalavimus turi atitikti abstraktus prašymas ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą, ABTĮ 110 straipsnio 1 dalyje tik nustatyta,
kad tokio prašymo forma yra pareiškimas, tačiau ABTĮ 114 straipsnio 1 dalis numato,
kad bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjamos pagal bendrąsias
šiame įstatyme nustatytas proceso taisykles. Todėl pareiškimo dėl norminio administracinio akto teisėtumo turinys turėtų iš esmės atitikti ABTĮ 23 ir 24 straipsniuose išdėstytus reikalavimus, atsižvelgiant į specialių procesinių normų, išdėstytų ABTĮ šešioliktame skirsnyje, nuostatas bei ginčų dėl norminių administracinių aktų specifiką. Taigi
kreipimosi į administracinį teismą dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo pagrindas yra teisiniai argumentai, kuriais pareiškėjas grindžia savo abejonę dėl ginčijamo norminio administracinio akto (ar jo dalies) teisėtumo. Šios išvados padarytos
byloje, kurioje be kita to Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, 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 pareiškėjo abejonę, kad teisės aktas (jo
834
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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. Priėmus nagrinėti pareiškimą dėl
norminio administracinio akto (jo dalies) teisėtumo ištyrimo, kurio turinys neatitinka
minėtų reikalavimų, nebūtų užtikrinamas rungimosi principo įgyvendinimas, nes būtų
suvaržytos atsakovo (viešojo administravimo institucijos, priėmusios ginčijamą norminį administracinį aktą) teisės, kadangi atsakovui būtų sunkiau atsiliepime išdėstyti savo
poziciją dėl pareiškėjo argumentų bei pasirengti teisminiam nagrinėjimui (2012 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012).
20. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjamos pagal bendrąsias šiame įstatyme nustatytas proceso taisykles (ABTĮ 114 str. 1 d.), kas reiškia, jog taikyti ginčo teisenos normas bylos dėl norminio administracinio akto nagrinėjimo atveju
teismas turėtų, jeigu ABTĮ 110–117 straipsniai nedaro atitinkamų išimčių ir ginčo teisenos normų taikymas neprieštarauja bylų dėl norminio administracinio akto teisėtumo
tyrimo esmei (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-209/2012).
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas netenkino norminio administracinio
akto tyrimo byloje pateikto individualioje byloje buvusio pareiškėju UAB „JCDecaux
Lietuva“ prašymo įtraukti jį trečiuoju suinteresuotu asmeniu norminėje administracinėje byloje, nurodęs, jog nors ABTĮ šešioliktame skirsnyje nėra atskirai aptartas klausimas dėl proceso šalių ir dalyvių šio pobūdžio bylose, tačiau norminio administracinio
akto teisėtumo tyrimo procesas yra specifinis, iš esmės besiskiriantis nuo individualaus
pobūdžio administracinių bylų nagrinėjimo, šiuo procesu siekiama ne išspręsti konkrečių asmenų subjektinių teisių pažeidimo klausimą, o nuspręsti dėl norminio administracinio akto teisėtumo. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog įvertinus vieną iš norminių
administracinių aktų požymių, o būtent – šiuose aktuose įtvirtintų taisyklių visuotinį
privalomumą, akivaizdu, jog asmenų, kurių teisėms ar pareigoms bylų dėl tokių aktų
teisėtumo baigtis galėtų turėti įtakos, rato apibrėžimas yra neįmanomas. Taigi ir teisinio suinteresuotumo institutas, taikytinas nagrinėjant individualias administracines
bylas pagal bendrąsias administracinių bylų teisenos taisykles, negali būti mechaniškai
perkeltas ir taikomas norminių administracinių bylų teisenoje (2010 m. balandžio 14 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. I444-4/2010).
21. Išnagrinėjęs bylą dėl prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą,
administracinis teismas priima vieną iš šių sprendimų: 1) skundžiamą norminį administracinį aktą (ar jo dalį) pripažinti teisėtu ir prašymą dėl jo panaikinimo atmesti;
2) skundžiamą norminį administracinį aktą (ar jo dalį) pripažinti prieštaraujančiu įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui ir laikyti jį panaikintu (ABTĮ 115 str. 1 d.). Pastaruoju atveju kyla norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu teisinės pase835
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kmės. Bendra taisyklė skelbia, jog norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas
panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo
dalies) pripažinimo neteisėtu (ABTĮ 116 str. 1 d.), tačiau, atsižvelgęs į konkrečias bylos
aplinkybes ir įvertinęs neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, teismas savo sprendimu
gali nustatyti, jog panaikintas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti
taikomas nuo jo priėmimo dienos (ABTĮ 116 str. 2 d.). Vyriausiasis administracinis teismas šiuo aspektu yra išaiškinęs, jog ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje vartojama konstrukcija „paprastai negali būti taikomas“ suponuoja išvadą, kad galimos minėtos taisyklės,
kad aktas negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs
administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, išimtys. Iš teismo praktikos matyti, kad šios išimtys pirmiausia siejamos
su nagrinėjama konkrečia administracine byla, kurioje sprendžiamas ginčas kylantis
iš administracinių teisinių santykių ir to ginčo svarstymo metu atliekamas norminio
administracinio akto (ar jo dalies) tyrimas dėl atitikimo aukštesnės galios teisės aktams.
Tada priimtas sprendimas norminio administracinio akto byloje neabejotinai turi būti
taikomas ginčo, kilusio iš administracinių teisinių santykių, proceso dalyviams, vadovaujantis ta išimtimi, kuri ir įtvirtinta ABTĮ 116 straipsnio 2 dalyje. Teigiant priešingai
nebūtų prasmės inicijuoti norminio administracinio akto (ar jo dalies) ištyrimą konkrečioje administracinėje dalyje, o asmeniui besikreipusiam teisminės gynybos apsiginti
nuo neteisėtų viešojo administravimo sistemos subjektų veiksmų. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog tais atvejais, kai įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu norminis administracinis teisės aktas (ar jo dalis) pripažįstamas neteisėtu pagal teismo, suabejojusio
tokio akto, taikytino individualioje byloje, teisėtumu, prašymą, teismas, atnaujinęs bylos
nagrinėjimą bei spręsdamas ginčą, teisiniams santykiams, iš kurių kilo ginčas, neteisėtu
pripažinto norminio administracinio teisės akto taikyti negali, o pirmosios instancijos
teismo sprendime nurodyti argumentai dėl skundžiamo individualaus administracinio
akto teisėtumo ir pagrįstumo apeliacine tvarka negali ir neturi būti vertinami (2010 m.
balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556-30/2010).
Kita išimtis, susijusi su norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu teisinėmis pasekmėmis, išdėstyta byloje Nr. A502-72/2009, kurioje norminės administracinės
bylos sprendimas sukėlė tiesiogines pasekmes individualioje byloje ir dar po pirmosios
instancijos teismo sprendimo priėmimo. Paminėtoje byloje be kita ko ginčytas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. O320, priimtas Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktų
pagrindu, ir kuris Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. sprendimu paliktas nepakeistu. Vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. kovo 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I17-08/2007 (paskelbtas Valstybės žiniose 2007 m. kovo
20 d.) pripažino, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Gamtinių
dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4 punktai prieštarauja Lietuvos
Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 2 ir 3 dalims. Atsižvelgęs į tai bei pasirėmęs teismų praktikos nuostatomis dėl sprendimo įvykdymo, Vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr. A502-72/2009 panaikino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. O3-20 konstatavęs, jog Vyriausiojo
administracinio teismo sprendimo, kuriuo norminis administracinis aktas pripažintas
neteisėtu, galia paprastai yra nukreipta į ateitį, tačiau ABTĮ 116 straipsnio 1 dalyje var836
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tojama sąvoka „paprastai negali būti taikomas... “ suponuoja išvadą, kad iš šios bendro
pobūdžio taisyklės yra galimos ir išimtys, t. y. atvejai, kai ši bendro pobūdžio taisyklė yra
netaikoma. Ir nors pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė ir paskelbė 2007 m.
kovo 13 d., t. y. jau po Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 5 d. sprendimo
priėmimo, tačiau dar prieš jo oficialų paskelbimą „Valstybės žiniose“. Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. sprendimas įstatymų nustatyta tvarka buvo
apskųstas apeliacine tvarka, todėl neįsiteisėjo, todėl 2006 m. balandžio 27 d. nutarimas
Nr. O3-20 galutinio teisinio stabilumo neįgijo, sprendimo priėmimo procedūroje nustatytų faktinių aplinkybių teisinis kvalifikavimas dar nėra užbaigtas ir šis sprendimas dar
negali būti laikomas teisėtu. Todėl tiek atsakovas, tiek apeliacinės instancijos teismas,
nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka po to, kai atitinkamas norminis administracinis
aktas buvo pripažintas neteisėtu, jau nebegali vadovautis ir remtis tomis teisės normomis (šiuo atveju – Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 3 ir 4
punktais), kurios yra pripažintos prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui (neteisėtomis) dar iki procesinio sprendimo, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės, priėmimo
apeliacinės instancijos teisme. Priešingu atveju tektų daryti išvadą, kad galutinio teisino
stabilumo neįgijęs administracinis aktas yra teisėtas, nors jis ir buvo priimtas remiantis
teisės normomis, prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui, o apeliacinės instancijos teismas, atlikdamas galutinį teisinio stabilumo dar neįgijusio administracinio
akto teisėtumo įvertinimą, turėtų remtis neteisėtomis (prieštaraujančiomis aukštesnės
galios teisės aktui) teisės normomis. Tačiau šioje byloje nustatytų aplinkybių kontekste
tai būtų neteisinga, nesiderintų su teisės aktų hierarchijos principu (2009 m. balandžio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-72/2009).
22. Teismui pripažinus norminį administracinį aktą (ar jo dalį) neteisėtu, toks aktas
pašalinamas iš teisės sistemos, todėl kyla tam tikros pasekmės ir teisėkūros subjektams.
Vyriausiasis administracinis teismas šiuo aspektu ne kartą yra pasisakęs ir pažymėjęs,
kad administraciniam teismui pripažinus, kad norminis administracinis aktas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, atitinkamam teisėkūros subjektui kyla pareiga
pakeisti teisinį reguliavimą taip, kad naujai nustatytas teisinis reguliavimas neprieštarautų aukštesnės galios teisės aktams, bei užpildyti dėl norminio administracinio akto
pripažinimo neteisėtu atsiradusias teisės spragas. Administracinis teismas, vykdydamas
įstatymu jam pavestą a posteriori norminių administracinių aktų teisėtumo kontrolę,
negali duoti teisėkūros subjektams privalomų nurodymų, kokiu konkrečiu būdu turėtų
būti pašalinamos dėl atitinkamo norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu
atsiradusios teisės spragos, tačiau administraciniams teismams tenka pareiga įvertinti,
esant atitinkamam įstatyme numatytų subjektų kreipimuisi, ar vykdydamas teisės spragų pašalinimo funkciją teisėkūros subjektas nenukrypo nuo imperatyvių teisės normų
reikalavimų. Net ir tol, kol paminėta konstitucinė teisėkūros subjekto pareiga nėra įvykdyta, teismo neteisėtu pripažintas norminis administracinis aktas (jo dalis) jokiomis
aplinkybėmis negali būti taikomas. Šiuo atžvilgiu tokio teisės akto teisinė galia yra panaikinta (2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I17-11-07).
23. Administracinio teismo sprendimas dėl norminio administracinio akto (ar jo
dalies) pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo visais atvejais skelbiamas „Valstybės
žiniose“, taip pat turi būti skelbiamas ir kitame spaudos leidinyje, kuriame oficialiai toks
aktas buvo paskelbtas (ABTĮ 117 str. 1 d.), ir tokias išlaidas apmoka institucija, įstaiga,
tarnyba, įmonė, organizacija, kurios administracinis aktas (ar jo dalis) buvo pripažintas
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neteisėtu (ABTĮ 117 str. 2 d.). Administracinėje byloje Nr. A575-247/2011 iškilus klausimui, ar atitinkamuose leidiniuose užtenka paskelbti tik sprendimo rezoliucinę dalį ar
visą sprendimą, Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog atsakovo argumentas, jog nepagrįstas ir neracionalus yra nurodymas atitinkamuose leidiniuose paskelbti
ne tik rezoliucinę, bet ir kitas sprendimo dalis, atmestinas kaip nepagrįstas, ir nors atsakovas nurodo, kad Konstitucinis Teismas formuoja praktiką, jog atsižvelgiant į norminio akto apimtį, pobūdį, dideles paskelbimo išlaidas ir kt., nėra būtina visais atvejais
skelbti teisės aktus visa apimtimi, tačiau Konstitucinio Teismo formuojamos konstitucinės doktrinos nurodytu klausimu kontekste akivaizdu, jog skelbtinas procesinis sprendimas akivaizdžiai nėra tokios didelės apimties, jog remiantis šiuo argumentu galima
būtų nevykdyti minėtų ABTĮ 117 straipsnio nuostatų dėl teismo sprendimo paskelbimo
(2011 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-247/2011).
VI.2. Skundų dėl rinkimų ar referendumo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai
(ABTĮ 118 - 121 str.)

24. Rinkimai yra atsakingas politinis procesas, jų pagalba formuojamos reikšmingos
institucijos, todėl jam (formavimui) yra keliami ypatingi reikalavimai. Šios institucijos
negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo,
inter alia dėl to, ar renkant asmenis į politines atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti demokratinės teisinės valstybės principai. Priešingu atveju būtų pakirstas žmonių pasitikėjimas atstovaujamąja demokratija, valstybės institucijomis, pačia valstybe.
Demokratiški rinkimai yra svarbi piliečių dalyvavimo valdant valstybę forma, kartu ir
būtinas valstybės politinių atstovaujamųjų institucijų formavimo elementas. Rinkimai
negali būti laikomi demokratiškais, o jų rezultatai – legitimiais ir teisėtais, jeigu rinkimai
vyksta paminant Konstitucijoje įtvirtintus demokratinių rinkimų principus, pažeidžiant
demokratines rinkimų procedūras (Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 1 d., 2011 m.
lapkričio 17 d., 2012 m. kovo 29 d. nutarimai).
25. Rinkimų bylų nagrinėjimo ypatumai yra nulemti rinkimų teisinių santykių
specifikos – visuomenės interesas reikalauja, kad rinkimų rezultatai būtų įvertinti operatyviai ir naujai suformuotos valdžios ar savivaldos institucijos įstatymų nustatytais
terminais pradėtų savo veiklą (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS469–12/2008). Atsižvelgiant į tai, įstatymų leidėjas, reguliuodamas rinkimų santykius ir iš jų kylančių ginčų sprendimą, ABTĮ įtvirtinto specialias nuostatas dėl tokių
ginčų sprendimo, kurios išdėstytos įstatymo septynioliktame skirsnyje. Iš šio skirsnio
nuostatų matyti, kad tokio pobūdžio bylų nagrinėjimui yra numatytos specialios procesinės taisyklės, kurios tiek skundo padavimo tvarka, tiek jo pateikimo ir išnagrinėjamo terminais, tiek skundo padavimo subjektais ir kt., išsiskiria iš kitų administracinių
teismų kompetencijai priskirtų bylų. Paminėti procesiniai aspektai įtvirtinti ir tam tikruose rinkimų arba Referendumo įstatymuose. Pavyzdžiui, ABTĮ 119 straipsnio 1 ir 2
dalys numatyta, jog 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
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus paduodant skundą Vyriausiajam administraciniam teismui. Atitinkamai, pavyzdžiui, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme įtvirtinta, jog partija, iškėlusi kandidatus, išsikėlęs kandidatas, atstovas rinkimams, rinkimų
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stebėtojas Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, priimtą iki balsavimo pabaigos,
ar kitą rinkimų komisijos veiką turi teisę apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (19 str. 1 d. 3 p.), kandidatų sąrašus iškėlusios partijos, kandidatai, išrinkti savivaldybės tarybos nariai po galutinių rinkimų rezultatų oficialaus paskelbimo iki
pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio bet kurį Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimą ar kitą jos veiką per 5 dienas po Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimo įsigaliojimo ar po to, kai paaiškėjo apie ginčijamą veiką, gali apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris skundus išnagrinėja per 5 dienas (81
str. 5 d.), kandidatų sąrašus iškėlusios partijos, kandidatai, asmenys, įrašyti į mandatus gavusių kandidatų sąrašus, savivaldybės tarybos nariai po pirmojo naujai išrinktos
savivaldybės tarybos posėdžio Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo ar dėl įgaliojimų naujiems savivaldybės
tarybos nariams pripažinimo ar atsisakymus priimti šiuos sprendimus per 15 dienų po
sprendimo įsigaliojimo gali apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui,
kuris šiuos skundus išnagrinėja per 15 dienų (81 str. 6 d.).
Taigi, bylas pagal skundus dėl apylinkės rinkimų komisijos sprendimo arba apylinkės referendumo komisijos sprendimo dėl rinkėjų sąraše ar piliečių, turinčių teisę
dalyvauti referendume, sąraše padarytų klaidų kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja atitinkamas apygardos administracinis teismas (ABTĮ 18 str. 2 d. 8 p., 118 str.), o
galutinė instancija byloms pagal skundus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo, išskyrus tuos, kurie priskirti Konstitucinio Teismo kompetencijai yra
Vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 20 str. 1 d. 4 p., 119 str.).
26. ABTĮ 119 straipsnio 1 dalis numato, jog 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 Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus. Aiškindamas
galimą skundo objektą – Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog tai turi būti sprendimas, taip kaip jis suprantamas
viešojoje teisėje, t. y. teisės aktas, kurį nustatyta tvarka oficialiai priima viešojo administravimo sistemos subjektai, ir kuriame suformuluotos atitinkamos teisinio santykio
dalyvio teisės ir pareigos, turinčios teisinį pagrindą, taip pat atitinkantis Vyriausiosios
rinkimų komisijos įstatyme Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimams keliamus
reikalavimus. Dokumentas, neturintis savyje atitinkamų teisinių padarinių, negali lemti
administracinės justicijos bylos. Šių išvadų teismas priėjo nutraukdamas bylą, kurioje
pareiškėjai skundė Vyriausiosios rinkimų komisijos surašytą dokumentą „Burtais nustatyti politinių partijų, dalyvaujančių savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimų numeriai“
(2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R556 – 17/2011).
27. Teismų praktika taip pat patvirtina, jog Vyriausiasis administracinis teismas kaip
vienintelė instancija nagrinėja tik ginčus dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo ar veikos rinkimų teisinių santykių srityje, todėl ginčai dėl kitų Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo nagrinėtini bendrąja ABTĮ nustatyta tvarka, t. y.
skundai pirmiausiai paduodami ir nagrinėjami apygardų administraciniuose teismuose.
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas atsisakė priimti Krikščionių partijos
skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų, kuriais nuspręsta pripažinti
Krikščionių partiją neatitinkančia įstatymo reikalavimų dėl dalies išlaidų rinkimų politinei kampanijai kompensavimo nurodydamas, kad skundžiami sprendimai priimti va839
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dovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo
ir kontrolės įstatymo nuostatomis, tačiau sprendimams dėl politinės kampanijos dalies
išlaidų kompensavimo nėra numatyta speciali apskundimo tvarka, taigi skundas turi
būti paduodamas ir nagrinėjamas bendrąja ABTĮ nustatyta tvarka (2011 m. spalio 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. R-69/2011). Ta pačia argumentacija remiantis, Vyriausiasis administracinis teismas atsisakė priimti ir UAB „TELE-3“ radijas skundus dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo nepriimti sprendimo dėl bendrovės prašymų pakeisti 2012 metais politinei reklamai taikomus įkainius (2012 m. balandžio 30 d.
nutartys administracinėse byloje Nr. R525-2/2012 ir Nr. R525-3/2012). Analogiška išvada
padaryta ir dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos neveikimo, neatsakant į pareiškėjo prašymą dėl informacijos (dokumentų) jam pateikimo. Šiuo atveju Vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, jog šis ginčas kyla ne iš specialiųjų ir specifinių rinkimų teisinių
santykių, o iš bendrųjų viešojo administravimo teisinių santykių, todėl jis nagrinėtinas
įprasta tvarka apygardos administraciniame teisme (2011 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R-62/2011). Tais atvejais, kai skunde reiškiamas reikalavimas dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo ir kartu reikalavimas, kuris nors ir susijęs
su pirmuoju, tačiau nagrinėtinas pagal bendrąsias administracinės teisenos taisykles,
pastarąjį reikalavimą galima atsisakyti priimti, o kai toks reikalavimas suformuluotas
patikslintu skundu jau teisminio nagrinėjimo stadijoje, jis gali būti išskiriamas į atskirą
bylą ir perduodamas nagrinėti pagal kompetenciją. Tokios išvados padarytos byloje,
kurioje keltas reikalavimas panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą ir
priteisti žalą, kildinamą iš Vyriausiosios rinkimų komisijos veiksmų. Vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ABTĮ septyniolikto
skirsnio nuostatos negali būti taikomos, nes išnagrinėjus abu reikalavimus Vyriausiajame administraciniame teisme, šalys prarastų apeliacijos teisę, kurią bylose dėl žalos,
atsiradusios dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo garantuoja ABTĮ 127 straipsnis, o tai paneigtų proceso dalyvių teisę į teisingą
teismą (2011 m. vasario 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. R146-01/2011).
28. Nors ABTĮ neįtvirtina šios kategorijos bylose paduodamų Vyriausiajam administraciniam teismui skundų priėmimo tvarkos, čia pagal analogiją mutatis mutandis
taikomos bendrosios skundų priėmimo ir jų trūkumų šalinimo nuostatos. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8
punktu, numatančiu, jog skundą atsisakoma priimti, jei praleistas jo padavimo terminas
ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą, atsisakė priimti pareiškėjo V. L. skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. kovo 4 d. sprendimo
Nr. Sp-227 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo“ panaikinimo. Teismas nustatė, jog skundų dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimų, priimtų pasibaigus balsavimui, padavimas reglamentuojamas Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo 81 straipsnyje, pagal kurio 5 dalį kandidatų sąrašus iškėlusios
partijos, kandidatai, išrinkti savivaldybės tarybos nariai po galutinių rinkimų rezultatų
oficialaus paskelbimo iki pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio bet
kurį Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą ar kitą jos veiką per 5 dienas po Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo įsigaliojimo ar po to, kai paaiškėjo apie ginčijamą veiką, gali apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Vertinant šią
nuostatą, akivaizdu, kad joje yra nustatyta ne tik tai, jog Vyriausiosios rinkimų komisijos
sprendimas ar veika gali būti apskųsti per 5 dienas po Vyriausiosios rinkimų komisijos
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sprendimo įsigaliojimo ar po to, kai paaiškėjo apie ginčijamą veiką, bet ir įtvirtinta,
jog joje nurodytų asmenų teisė paduoti skundą yra saistoma ir kito termino – skundai
teismui gali būti paduoti iki pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio.
Pastarasis terminas savo pobūdžiu yra naikinamasis ir negali būti atnaujintas, todėl nustačius, kad pirmasis naujai išrinktos Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdis įvyko
2011 m. balandžio 15 d., o V. L. skundas teisme gautas tik 2011 m. liepos 4 d., padaryta
išvada, jog V. L. skundas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. kovo 4 d. sprendimo paduotas praleidus naikinamąjį terminą jam paduoti (2011 m. liepos 7 d. nutartis).
Vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra atsisakęs priimti skundus dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų panaikinimo nustačius, jog jis paduotas neįgalioto vesti bylą asmens (ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p. – 2011 m. vasario 8 d. nutartis, 2011 m.
kovo 24 d. nutartis), o byloje, kurioje pareiškėjas Lietuvos lenkų rinkimų akcija ir Rusų
Aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ skundu prašė panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos 2011 m. vasario 4 d. sprendimą Nr.Sp-133 dalyje dėl kandidato
E. Š. registravimo panaikinimo, Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis
ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, nustatė terminą skundo trūkumui pašalinti (2011 m. vasario 8 d. nutartis).

VII.Apeliacija
VII.1. Bylų pagal apeliacinius skundus procesas
(ABTĮ 127 – 147 str.)

1. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog teismų instancinės sistemos paskirtis
yra šalinti galimas žemesnių instancijų teismų klaidas, neleisti, kad kokioje nors byloje
būtų įvykdytas neteisingumas, ir šitaip apsaugoti asmens, visuomenės teises ir teisėtus
interesus. Toks teismų klaidų ištaisymas ir su tuo susijęs kelio neteisingumui užkirtimas
yra atitinkamos bylos šalių ir visuomenės pasitikėjimo ne tik atitinkamą bylą nagrinėjančiu teismu, bet ir visa teismų sistema apskritai, būtina sąlyga (2006 m. sausio 16 d.,
2006 m. kovo 28 d. nutarimai).
Taigi instancinė teismų sistema skirta dviems tikslams – teisingumui konkrečioje
byloje įgyvendinti ir darniai teisės sistemos raidai užtikrinti.
ABTĮ 127 straipsnio 1 dalis numato, jog apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų
nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Taigi ABTĮ įtvirtina tik vieną teismo priimto sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė formą – apeliaciją.
2. ABTĮ 130 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti
reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme; naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštais reikalavimais. Štai byloje, kurioje atsakovas tik apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu
prašė taikyti ieškinio senatį, Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis ABTĮ
130 straipsnio 5 dalimi, konstatavo, jog apeliacinės instancijos teisme reikalauti taikyti ieškinio senatį galima tik išimtiniais atvejais, o nagrinėjamu atveju atsakovas, bylą
nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ieškinio senaties taikyti nereikalavo, byloje
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nenustatyta aplinkybių, objektyviai sutrukdžiusių reikalauti taikyti ieškinio senatį bylą
nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, todėl apeliacinės instancijos teismo posėdžio
metu atsakovo pareikštas prašymas taikyti ieškinio senatį apeliacinės instancijos teisme
nenagrinėtinas (2006 m. liepos 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A6-1164/2006).
Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas, pasirėmęs ta pačia ABTĮ 130 straipsnio 5 dalimi, atsisakė vertinti apeliacinio skundo argumentus, susijusius su Šilutės rajono
valdybos potvarkiu, kurio pareiškėja neskundė, konstatavęs, jog pareiškėjo suformuluotas pirmosios instancijos teisme skundo pagrindas ir dalykas, t. y. pareiškėjo ginčijamo
teisinio santykio ribos, apsprendžia ne tik bylos nagrinėjimo ribas pirmosios instancijos
teisme, bet iš esmės sąlygoja ir bylos nagrinėjimo ribas apeliacinės instancijos teisme.
Tačiau pareiškėjo nurodytas skundo pagrindas turi būti susijęs su jo skundo dalyku suformuluotu teismui bei turi neperžengti jo pareikšto materialinio teisinio reikalavimo
atsakovui ribų. Todėl tais atvejais, kai pareiškėjo nurodomi argumentai ir aplinkybės,
kurios nėra susiję su skundo dalyku ar peržengia jo pareikšto materialinio teisinio reikalavimo atsakovui ribas, jie paprastai, kaip pertekliniai, teisme yra nerevizuojami (2012
m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1461/2012). Teismų praktikoje
laikomasi pozicijos, jog paminėtame straipsnyje įtvirtintas draudimas taikomas tik materialinio teisinio pobūdžio reikalavimams. ABTĮ neįtvirtina reikalavimų, kurie nelaikytini naujais, pavyzdinio sąrašo, todėl kiekvienu atveju pats apeliacinės instancijos teismas sprendžia, ar konkretus apeliaciniame skunde pareikštas reikalavimas yra naujas.
Pavyzdžiui, vertinant, ar reikalavimas neatsiejamai susijęs su jau pareikštu, žiūrima, ar
jis kyla iš jau pareikšto reikalavimo ir neperžengia administracinės bylos nagrinėjimo
ribas (2011 m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-2933/2011), ar pareikštas reikalavimas nesietinas su aplinkybėmis, kurios atsirado tik po to, kai pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamą sprendimą (2011 m. gegužės 17 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A143-917/2011) ir pan.
3. Kitas svarbus apeliacinės bylos nagrinėjimo riboms aspektas įtvirtintas ABTĮ 138
straipsnio 3 dalyje, kur numatyta, jog apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai
arba papildomai tiriami pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai tik tuomet, jeigu
teismas pripažino, jog tai būtina, teismas taip pat gali tirti įrodymus, kuriuos pirmosios
instancijos teismas atsisakė tirti, o nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tiktai tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis,
dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taigi iš šių nuostatų matyti, jog ABTĮ įtvirtina ribotą apeliaciją, t. y. apeliacija
administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo
sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas remiantis jau byloje esančia medžiaga.
Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad apeliacinės instancijos teismas
tikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą. Apeliacinis
procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės
instancijos teisme. Tad proceso dalyvis apeliacinės instancijos teisme iš esmės neturi
teisės keisti ar papildyti savo skundo reikalavimo pagrindo, suformuluoto ir išnagrinėto
pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti
tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo
užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu. Priešingas teisės normų aiškinimas
nesudarytų prielaidų sąžiningo proceso užtikrinimui, kitai proceso šaliai sukurtų teisinio netikrumo ir neaiškumo būseną, nes šalis niekada, net prieš pat teismo posėdį
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apeliacinės instancijos teisme, negalėtų būti tikra, kad kita šalis jai nepateiks siurprizo,
pakeisdama savo skundo pagrindą, nurodydama naujas, anksčiau nenurodytas aplinkybes, iš esmės paneigtų proceso pirmosios instancijos teisme prasmę ir reikšmę, nes šalys
nebūtų suinteresuotos pateikti visus savo argumentus pirmosios instancijos teisme ir
siektų tik kuo greičiau perkelti bylos nagrinėjimą į apeliacinės instancijos teismą. Dar
daugiau, proceso šalių pareiga elgtis sąžiningai yra iš esmės nesuderinama su faktinio
pagrindo keitimu (papildymu), kai tai atliekama net po apeliacinio skundo priėmimo
(2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-747/2007).
4. ABTĮ 136 straipsnis numato bylą apeliacine tvarka nagrinėjančio teismo teisę
tikrinti tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą,
taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė.
Apeliantas visada skundžia tik nepalankų teismo sprendimą, todėl paminėta įstatymo
leidėjo formuluotė galėtų suteikti pagrindą manyti, kad administraciniame procese galima priimti ir blogesnį apeliantui sprendimą nei yra skundžiamas. Tačiau nors ABTĮ kai
kurie svarbūs apeliacijos principai tiesiogiai neišreikšti, juos aiškiai suformulavo teismų
praktika. Pirma, apeliacinės instancijos teismas paprastai netikrina tų sprendimo dalių,
kurios apeliantui naudingos ir kurių jis neskundžia. Antra, iš šios bendro pobūdžio taisyklės logiškai kyla draudimas apeliacijos instancijos teismui priimti sprendimą, bloginantį apelianto padėtį, palyginti su ta, kuri nustatyta skundžiamu pirmosios instancijos
teismo sprendimu, jei kiti suinteresuoti asmenys skundo nepateikė (2009 m. spalio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-34/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 144 – 216 p.). Tai vadinama principu – non reformatio
in peius, kuriuo užtikrinama galimybė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą
ir apeliacinį skundą pateikiančiam asmeniui nereikia bijoti, kad apeliacinės instancijos
teismo sprendimas bus mažiau palankus nei tas, kurį jis skundžia. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgdamas į šį principą, apsibrėžė bylos nagrinėjimo
ribas nurodydamas, kad dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinį skundą
padavė tik pareiškėja, t. y. asmuo, kuriam buvo taikyta tarnybinė atsakomybė, todėl remiantis non reformatio in peius (draudimo keisti į blogąją pusę) principu, jis nevertins tų
pareiškėjos veikų, kurias pirmosios instancijos teismas nepripažino pažeidimais (2008
m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442 - 2681/2008). Taip pat, remiantis
šiuo principu, apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjui priteista daugiau
nei priklausė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nesumažino priteistos sumos (2012 m.
balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-264/2012).
5. Apeliacijos objektas įtvirtintas ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje, iš kurios matyti,
kad apeliacine tvarka gali būti skundžiami neįsiteisėję apygardų administracinių teismų
sprendimai. Pažymėtina, jog apeliacijos objektas yra ir kai kurios pirmosios instancijos
teismo nutartys, tačiau jų apskundimui skirtas ABTĮ dvidešimt antras skirsnis (plačiau
apie tai žr. Apibendrinimo skyrių VII.2. Bylų pagal atskiruosius skundus
procesas).
Apeliacinį procesą inicijuoti gali visi proceso dalyviai (ABTĮ 130 str. 1 d.), tokią
savo teisę įgyvendindami paduodant apeliacinį skundą, kurio turiniui keliami reikalavimai įtvirtinti ABTĮ 130 straipsnyje. Vadinasi, apeliacinio skundo paduoti negali paduoti
į bylos nagrinėjimą neįtraukti asmenys. Jie savo teises gali ginti paduodami prašymą
dėl proceso atnaujinimo ABTĮ IV skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Apeliaciniai
skundai paduodami arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui, arba per teismą, ku843
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rio sprendimas, nutarimas ar nutartis yra skundžiamas. Gavęs skundą, apeliacinės instancijos teismas išreikalauja administracinę bylą ir sprendžia skundo priėmimo klausimą. Prireikus apeliacinio skundo priėmimo klausimą apeliacinės instancijos teismas
gali perduoti spręsti tam pirmosios instancijos teismui, kurio sprendimas, nutarimas ar
nutartis yra skundžiami (ABTĮ 129 str.). Apeliacinis skundas gali būti paduodamas per
keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo, jį praleidus – terminas gali būti atnaujinamas ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (plačiau apie procesinius terminus ir jų atnaujinimą žr. Apibendrinimo skyrių II.10.1. Praleisto termino atnaujinimas).
Vadinasi, ABTĮ 127 straipsnio 1 dalis apeliacinio skundo padavimo teismui termino
eigos pradžią sieja ne su pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinio sužinojimo momentu, o su tokio sprendimo paskelbimu. Pažymėtina, kad administracinėje byloje Nr. TA143-53/2011 teisėjų kolegija konstatavo, jog keturiolikos dienų terminas
apeliaciniam skundui paduoti įstatymų leidėjo nustatytas kaip pakankamas objektyviai
įvertinus galimybę parengti tokį procesinį dokumentą (nesvarbu, kokia bylos apimtis ar
sudėtingumas) (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA143-53/2011).
Jei asmuo prašo pratęsti apeliacinio skundo padavimo terminą, kai jis jau yra pasibaigęs,
toks prašymas gali būti vertinamas kaip prašymas atnaujinti praleistą terminą (2012 m.
sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-61/2012). ABTĮ 134 straipsnio 3
dalies 1 punkte bei 7 dalyje nustatyta, kad jeigu apeliacinis skundas paduotas praleidus
jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas
nebuvo patenkintas, skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, o jei
šios aplinkybės paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.
Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia teismo pirmininkas ar teisėjas ne
vėliau kaip per tris dienas nuo jo pateikimo pirmosios instancijos teismui, o kai skundas paduodamas apeliacinės instancijos teismui, – per tris dienas, kai išreikalaujama
administracinė byla (ABTĮ 134 str. 1 d.). Šioje stadijoje galima priimti trejopo pobūdžio
nutartis: pirma, priimti apeliacinį skundą, jei įvykdyti visi ABTĮ reikalavimai; antra, nustatyti terminą trūkumams pašalinti (ABTĮ 134 str. 2 d.); trečia, atsisakyti skundą priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, jei jis neatitinka ABTĮ 134 straipsnio 3 dalyje
nustatytų reikalavimų.
6. ABTĮ 130 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo, advokatas arba atstovas pagal įstatymą. Kai apeliacinį skundą paduoda
advokatas, atstovas pagal įstatymą, įmonių ar institucijų vadovų įgalioti asmenys, prie jo
turi būti pridedamas dokumentas, įrodantis jį paduodančio asmens įgaliojimus. Kalbant
apie advokatų padėjėjų teisę būti atstovais pagal pavedimą administraciniame teisme,
pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vertindamas Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytus apribojimus, yra konstatavęs, jog tais atvejais, kai apeliacinį skundą paduoda advokato padėjėjas vertintina, kad skundą padavė
asmuo, neturintis tokios teisės, kadangi advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios
instancijos teisme. Kitaip tariant, administracinių teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nustatytas apribojimas advokato
padėjėjui – galimybė atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose – reiškia draudimą
advokato padėjėjui atlikti atitinkamus veiksmus apeliacinės instancijos teisme (2011 m.
spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-114/2011).
7. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažinta, kad teisė pa844

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

duoti atskiruosius skundus neturi būti atskirai aptariama įgaliojime, kaip atskira atstovo
pagal pavedimą teisė paduoti atskiruosius skundus, jeigu įgaliojime yra nustatyta teisė
apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus ir nutartis (2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-530/2010).
8. Tačiau įgaliojime neaptarus teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus ir nutartis, pareiškėjo vardu negali būti teikiami ir atskirieji skundai. Vis dėlto,
jei iš bylos medžiagos nėra akivaizdu, kad skundas paduotas neturint įgaliojimų (pvz.,
byloje yra orderis, kuris nesuteikia teisės apskųsti teismo sprendimą), teismas turėtų
nustatyti terminą trūkumams pašalinti ar pasiūlyti atstovui pateikti papildomus duomenis apie jiems suteiktus įgalinimus, o ne iš karto atsisakyti priimti atskirąjį skundą ar
nutraukti apeliacinį procesą (2006 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS6-382/2006).
9. Kai įgaliojime numatyta atstovo teisė apskųsti teismo sprendimus ir nutartis,
atskirai gali būti neaptarta atstovo pagal pavedimą teisė pasirašyti apeliacinį skundą.
Administracinėje byloje Nr. AS756-447/2008 pareiškėjas skundė pirmosios instancijos
teismo nutartį atsisakyti priimti jo skundą. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atstovavimo sutartyje advokatui buvo suteikta teisė apskųsti teismo sprendimus apeliacine
tvarka, o šios sutarties skliaustuose nurodoma įgaliojimų apimtis – surašyti ir pateikti
apeliacinį skundą – nesuteikė advokatui teisės pasirašyti teikiamą skundą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tokiu pirmosios instancijos teismo
nuostatų aiškinimu nesutiko. Atstovavimo sutartyje įrašyta tikslinanti frazė ,,surašyti ir
pateikti“, teisėjų kolegijos vertinimu, advokatui suteiktos teisės apskųsti teismo sprendimą nesusiaurino. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme
nėra nuostatos, numatančios, kad advokato teisė pasirašyti kliento vardu paduodamus
procesinius dokumentus kiekvieną kartą turi būti dar atskirai aptarta. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjo apeliacinį skundą atsisakyta priimti, panaikinta
(2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-447/2008)
Kita vertus, jeigu sutartyje dėl teisinių paslaugų teisė apskųsti teismo sprendimus ir
nutartis yra aptarta, tačiau ši teisė yra susiaurinta ir konkretizuota, nurodant, kad atstovui
yra suteikta teisė pateikti apeliacinį skundą dėl konkretaus pirmosios instancijos teismo
sprendimo, ji neapima teisės paduoti atskirojo skundo dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių (2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-530/2010).
10. Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad
jeigu apeliacinis skundas neatitinka šio įstatymo 130 straipsnio reikalavimų, nutartimi
nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Administracinėje byloje Nr. AS442-56/2009
teisėjų kolegija, nustačiusi, kad pareiškėjo vardu apeliacinį skundą padavė atstovas, tačiau prie apeliacinio skundo jis nepridėjo įgaliojimus atstovauti pareiškėjui patvirtinančio dokumento, konstatavo, kad esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos
teismas turėjo laikytis Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 2 dalies
nuostatų ir nustatyti terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Teisėjų kolegija
pabrėžė, kad apeliacinį skundą turi būti atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 3 punkto pagrindu tuo atveju, kai iš bylos duomenų
yra aišku, jog apeliacinį skundą paduodantis atstovas neturi atitinkamų įgaliojimų. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėtu atveju pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį daryti tokią išvadą pakankamo pagrindo nebuvo (2009 m. sausio 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-56/2009). Pastebėtina, kad jei aplinkybė, jog
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skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti, paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine
tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (ABTĮ 134 str. 7 d.).
11. ABTĮ 132 straipsnis įtvirtina padavusiems apeliacinį skundą asmenims teisę
atsisakyti skundo iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka.
Jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia, apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės.
Teismų praktikoje laikomasi nuostatų, kad sprendžiant, ar procesas šiuo pagrindu nutrauktinas, vertintina, ar atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, ar apeliacinio proceso
nutraukimas nepažeis kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, ar asmeniui aiškios atsisakymo nuo apeliacinio skundo pasekmės (2011 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A858-3651/2011). Administracinėje byloje Nr. A858-2891/2011 teisėjų kolegija
bylą nutraukė tik nustačiusi, kad (i) kiti proceso dalyviai pirmosios instancijos teismo
sprendimo apskundę nebuvo (132 str. 2 d.); (ii) asmuo, pateikęs skundo atsisakymą, žino
šio veiksmo procesines pasekmes, numatytas ABTĮ 132 straipsnio 3 dalyje, t. y. tai, kad
apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės bei (iii) apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia (2011 m.
rugpjūčio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2891/2011). ABTĮ 132 straipsnio 2 dalies nuostatos, be kita ko, taikomos pareiškėjui pateikus atskirojo skundo atsisakymą, kadangi pagal ABTĮ 148 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti
taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus
įstatyme numatytas išimtis (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr.
AS63-514/2011). Pastebėtina, kad atsisakius apeliacinio skundo ir dėl to nutraukus apeliacinį procesą, pirmosios instancijos teismo sprendimas lieka galioti.
12. Įstatyme įtvirtintos dvi bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka formos: žodinė arba
rašytinė. Teisėjų kolegija rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme
proceso dalyvių ir teismui neišeinant į posėdžių salę, gali išspręsti apeliacinį skundą,
jeigu: 1) pirmosios instancijos teismas, priėmęs apeliacinį skundą, privalėjo atsisakyti jį priimti. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas apeliacinį procesą nutraukia ir
priima nutartį dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo; 2) konstatuoja, jog yra šio
įstatymo 142 straipsnio 2 dalyje nurodyti pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindai (ABTĮ 137 str. 1 d.). Be to, rašytinio proceso tvarka byla gali būti
išspręsta ir tais atvejais, kai į žodinį bylos nagrinėjimą neatvyksta nei bylos šalys, nei jų
atstovai, nors apie posėdžio laiką ir vietą jiems buvo tinkamai pranešta (ABTĮ 137 str.
4 d.). Pažymėtina, jog 2012 m. balandžio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 47, 84, 85, 97, 127, 130, 137, 138, 139, 150, 154 straipsnių
pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 471 straipsniu įstatymas, kuriuo pakeista
ABTĮ 137 straipsnio 1 dalis ir įtvirtinta rašytinio proceso galimybė ir kitais nei pirmiau
paminėti atvejais. Taigi nuo 2012 m. liepos 1 d. apeliacinis skundas bus nagrinėjamas
rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir jiems
nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas
yra būtinas. Proceso šalys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba
kitame procesiniame dokumente galės pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau atsižvelgti į šį prašymą teismui nebus privaloma. Atkreiptinas
dėmesys, kad apeliaciniai skundai, paduoti iki minėto įstatymo įsigaliojimo, turės būti
nagrinėjami iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka (Lietuvos Respublikos admi846
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nistracinių bylų teisenos įstatymo 47, 84, 85, 97, 127, 130, 137, 138, 139, 150, 154 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 471 straipsniu įstatymo 14 str.).
13. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, turi teisę: 1) pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti; 2) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą (šiuo atveju priimamas
teismo sprendimas); 3) pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą; 4) panaikinti
pirmosios instancijos teismo sprendimą visą ar iš dalies ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 5) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti arba skundą palikti nenagrinėtą, jeigu nustatomos šio įstatymo 101
ir 103 straipsniuose nurodytos aplinkybės (ABTĮ 140 str. 1 d.).
Apeliacinės instancijos teismas, panaikinęs apskųstą teismo sprendimą, turi teisę
perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu: 1) sprendimas panaikinamas dėl šio įstatymo 142 straipsnyje nurodytų pagrindų; 2) bylos aplinkybėms
išaiškinti būtina surinkti daug naujų įrodymų; 3) pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ne visus byloje pareikštus reikalavimus (ABTĮ 141 str. 1 d.). Pirmuoju atveju bylos
grąžinimas pirmosios instancijos teismui grindžiamas tuo, jog tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvo, todėl jį reikia pakartoti, kad šalys neprarastų galimybės
pasinaudoti instancine teismų sprendimų kontrole. Šiuo aspektu pažymėtina, jog ABTĮ
142 straipsnis įtvirtinta dvejopus sprendimo naikinimo pagrindus: pirma, procesinės
teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas, jeigu dėl šios pažaidos galėjo
būti neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 142 str. 1 d.), antra, specialūs procesinės teisės normų pažeidimo arba netinkamo jų pritaikymo atvejai, kai sprendimas vienareikšmiškai
naikinamas (ABTĮ 142 str. 2 d.). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą jam nagrinėti iš naujo
nustatęs, kad teismas neišsiaiškino, nenagrinėjo ir nenustatė visų teisiškai reikšmingų
aplinkybių, susijusių su pareiškėjos B. G. tarnybine veikla 2010 metais ir atsakovo atliktu jos veiklos vertinimu, t. y. neišnagrinėjo svarbiausių teisinių ir faktinių klausimų,
kas ABTĮ 142 straipsnio 1 dalies prasme laikytina pažaida, dėl kurios buvo neteisingai
išspręsta byla. Vien tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, būtų pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą
apskųsti nepalankų teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka
pažeidimą. Byla turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi iš naujo, nustatyti proceso
pažeidimai, kurie negali būti ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, prioritetas turi būti
teikiamas teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl byla grąžinama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, o ne priimamas naujas sprendimas (2012 m. balandžio 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A520-1742/2012).
14. Antruoju atveju, t. y. kai bylos aplinkybėms išaiškinti būtina surinkti daug naujų
įrodymų, byla gražinama, jei nebuvo atskleista bylos esmė, o tikriesiems šalis siejusiems
santykiams nustatyti bei ginčui išspręsti būtina rinkti daug naujų įrodymų. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas grąžino šiuo pagrindu bylą pirmosios instancijos
teismui nustatęs, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo reikalavimą priteisti neturtinę žalą atmetė be kita ko nurodęs, jog nors pareiškėjas dėl kalinimo
sąlygų galėjo patirti tam tikrus nepatogumus, tačiau byloje nėra duomenų, kad buvimo
Lukiškių TI-K metu jis skundėsi kalinimo sąlygomis. Apeliacinės instancijos teismas
konstatavo, jog nors atsakovas neneigia, kad pareiškėjas buvo laikomas kamerose, kur
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kiekvienam asmeniui teko mažiau nei 5 m2 kameros ploto, tačiau pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino, kiek asmenų konkrečiu laikotarpiu buvo laikoma nurodytose
kamerose kartu su pareiškėju, t. y. nenustatė bylai reikšmingų aplinkybių, kurios duotų
pagrindą daryti įrodymais pagrįstą išvadą, kaip, kokiu mastu Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija pažeidė pareiškėjo subjektinę teisę. Atsižvelgiant į tai, teismas priėjo išvadą, kad pirmosios instancijos teismas sprendime konstatuodamas tik tam
tikras aplinkybes, nepateikė padarytas išvadas patvirtinančių įrodymų, jų neanalizavo,
neišreikalavo ir neįvertino bylai reikšmingų įrodymų, todėl sprendimas naikintinas, o
byla perduotina teismui nagrinėti iš naujo ir dėl to, kad būtina rinkti ir vertinti daug
naujų įrodymų (2011 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-296/2011).
15. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę grąžinti bylą nagrinėti iš naujo ir tuomet,
kai pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ne visus byloje pareikštus reikalavimus. Šis
bylos grąžinimo pagrindas yra susijęs su ABTĮ 86 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata,
jog teismo sprendime turi būti atsakyta į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus (2011 m. spalio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2721/2011). Šiuo
pagrindu galimas bylos grąžinimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo ir
tik neišspręsto reikalavimo dalyje, tačiau jei byloje pareikšti keli reikalavimai, kurių vienas neišnagrinėtas, tačiau jie neatsiejamai susiję, sprendimas naikinamas visa apimtimi
(2010 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-597/2010).
16. Pastebėtina, kad bylos grąžinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui instrumentas neturėtų būti naudojamas formaliai. Net ir nustačius bylos grąžinimo
pagrindus, apeliacinės instancijos teismas gali neperduoti bylos pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo ir pats priimti naują sprendimą, jeigu naujas bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme gali užvilkinti galutinio sprendimo priėmimą (ABTĮ
141 str. 2 d.). Apeliacinio proceso administracinėje byloje paskirtis yra pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo patikrinimas tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo
aspektais. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinius, ir teisinius bylos aspektus. Vienas iš
administracinio proceso tikslų yra operatyvus iškilusio teisinio ginčo išsprendimas. Šio
tikslo neatitiktų pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimas ir bylos grąžinimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, jeigu naujas bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme gali užvilkinti galutinio sprendimo priėmimą. Todėl
kiekvienu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo
sprendimą ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo, turi būti įvertinta, ar tam yra pakankamas
teisinis pagrindas. Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad jei apeliacinės instancijos teismas, įgyvendindamas savo teisę tikrinti apskųstą teismo sprendimą tiek faktiniu, tiek teisiniu aspektais, gali pats nustatyti visas teisiškai reikšmingas
aplinkybes ir tinkamai joms pritaikyti atitinkamas teisės normas, bei nėra kitų esminių
kliūčių procesiniam sprendimui apeliacinės instancijos teisme priimti (pvz., nėra absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų), byla į pirmosios
instancijos teismą neturėtų būti grąžinama. Tokiu atveju apeliacinės instancijos teismas
pats turėtų priimti atitinkamą procesinį sprendimą. Šiuo tikslu apeliacinės instancijos
teismas, be kita ko, gali pasinaudoti galimybe prašyti pateikti papildomus duomenis ar
paaiškinimus, o sprendimas priimti galutinį sprendimą byloje, jos negrąžinant į pirmosios instancijos teismą, paprastai priimamas, kai naujų įrodymų rinkti nebėra poreikio,
bylai reikšmingos faktinės aplinkybės yra žinomos (2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A502-2277/2011).
848

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

Aptariamas aspektas paprastai yra itin aktualus tose bylose, kuriose sprendžiami
ginčai, tiesiogiai susiję su asmens statusu ir kitomis socialiniu aspektu jautriomis sritimis, o visuomenės interesas aiškiai reikalauja, kad bylos būtų išspręstos daug sparčiau.
Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, spręsdamas dėl Migracijos departamento priimto ir pareiškėjo ginčijamo sprendimo „Dėl atsisakymo pakeisti leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (duomenys neskelbtini) piliečiui V. Y.“, kuriuo
pripažinta, kad pareiškėjo 2008 m. rugpjūčio 16 d. sudaryta santuoka su Lietuvos Respublikos piliete T. K. yra fiktyvi, pagrįstumo, nustatė, kad atsakovas tinkamai neįsigilino
į nagrinėjamų santykių individualumą, pareiškėjo atžvilgiu priėmė nepakankamai pagrįstą sprendimą, neatitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų. Teismas, priešingai nei konstatavo
pirmosios instancijos teismas, sprendė, jog atsakovas nepagrįstai padarė išvadą, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje surinktų duomenų kontekste yra rimtas pagrindas
manyti, jog pareiškėjo santuoka yra fiktyvi, todėl ginčijamas atsakovo sprendimas yra
naikintinas. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog visapusiškam, išsamiam ir objektyviam susiklosčiusios situacijos įvertinimui, ar pareiškėjo sudaryta santuoka iš tikrųjų
yra sudaryta dėl akių, siekiant pareiškėjui gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, reikia
surinkti ir įvertinti daugiau naujų įrodymų, dėl ko yra pagrindas pirmosios instancijos
teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo, tačiau atsižvelgdama
į nagrinėjamos bylos specifiškumą, jog kilusio ginčo išsprendimas turi tiesioginės įtakos užsieniečio teisinei padėčiai Lietuvos Respublikoje, teisėjų kolegija konstatavo, kad
administracinės bylos grąžinimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo gali
užvilkinti galutinio sprendimo priėmimą ir tai neatitiktų vieno iš administracinio proceso tikslų – operatyvaus iškilusio teisinio ginčo išsprendimo, todėl teisėjų kolegija nusprendė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą
– pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies, panaikinant atsakovo Migracijos departamento
priimtą ginčijamą sprendimą ir įpareigojant atsakovą išnagrinėti pareiškėjo prašymą
pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje iš naujo (2012 m. vasario 13 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1727/2012).
17. Pažymėtina, jog ABTĮ 141 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta apeliacinės instancijos
teismo pareiga pačiam priimti sprendimą, jei naujas bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme gali užvilkinti galutinio sprendimo priėmimą, negali paneigti kitų svarbių proceso principų bei proceso šalių teisių (2009 m. gruodžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1315/2009).
18. Materialinės teisės normų pažeidimas yra pagrindas pirmosios instancijos teismo
sprendimą panaikinti ar pakeisti, jeigu pirmosios instancijos teismas netinkamai jas pritaikė arba išaiškino (ABTĮ 143 str.), tuo tarpu procesinės teisės normų pažeidimas arba
netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti sprendimą tik tada, jeigu dėl šios pažaidos galėjo būti neteisingai išspręsta byla (ABTĮ 142 str. 1 d.), išskyrus ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose įtvirtintus atvejus, kurie visais atvejais yra pagrindas naikinti
pirmosios instancijos teismo sprendimą. Pastarieji atvejai pripažįstami absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais, kurių buvimą teismas paprastai tikrina ex officio (2010 m.
rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-849/2010), išskyrus ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punkte įtvirtintus atvejus. Taigi absoliučiais sprendimo negaliojimo
pagrindais yra pripažįstami tokie atvejai, kai: 1) byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo
arba pažeidžiant funkcinio ar išimtinio teritorinio priskirtinumo atitinkamiems teismams
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taisykles arba bylų rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam
teismui taisykles; 2) pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų; 3) pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėjo nepasirašytas arba jeigu sprendimą pasirašė ne tas teisėjas, kuris nurodytas sprendime; 4) pirmosios
instancijos teismo sprendimą priėmė ne tas teisėjas, kuris nagrinėjo bylą; 5) sprendimas,
nutartis yra be motyvų; 6) byloje nėra teismo posėdžio garso įrašo, išskyrus atvejus, kai
byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka; 7) pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo
bylą, kai nebuvo nors vieno iš proceso dalyvių, kuriam nustatyta tvarka nepranešta apie
teismo posėdžio laiką ir vietą, ir toks asmuo šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą;
8) nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, buvo šiurkščiai pažeistos proceso kalbos taisyklės, ir asmuo, kurio teisės buvo pažeistos, šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį
skundą (ABTĮ 142 str. 2 d.).
19. ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu sprendimas naikinamas, kai konstatuojama neteisėta teismo sudėtis. Reikalavimas, jog bylą išnagrinėtų teisėtos sudėties teismas, yra svarbi asmens teisės į tinkamą teismo procesą įgyvendinimo
garantija. Teismo sudėtis pripažįstama neteisėta nustačius ABTĮ septintojo skirsnio, reglamentuojančio teismo sudėtį bei nušalinimus, nuostatų pažeidimus, t. y. teismo sudėtis
neatitinka įstatymo reikalavimų, teismas buvo šališkas, pažeistas draudimas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą (2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A556 - 2243/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62 –
2974/2011; plačiau apie teismo sudėties ir nešališkumo reikalavimus žr. Apibendrinimo
skyrių III.1. Teismo sudėtis, nušalinimai).
20. ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu sprendimą galima panaikinti ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą
turinčių asmenų, o tik tais, kai tai susiję su įstatymo nurodytomis pasekmėmis, t. y. sprendimu turi būti nuspręsta dėl tokių asmenų teisių ir pareigų. Teismų praktika patvirtina, jog
minėtos teisės normos taikymo požiūriu, nusprendimas suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas,
kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar teisiniam statusui.
Galima teismo sprendimo ar nutarties įtaka į bylą neįtraukto ir joje nedalyvavusio asmens
teisėms ir pareigoms nustatoma atsižvelgiant į konkrečių ginčijamų materialinių teisinių
santykių turinį (2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-849/2010;
plačiau šiuo klausimu taip pat žr. Apibendrinimo skyrių VIII.6.7. Jeigu sprendime teismas
pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų).
21. ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, jog sprendimo negaliojimu pagrindu yra sprendimo, nutarties buvimas be motyvų. Pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismo sprendimui motyvuoti gali būti pakankama pažymėti, jog teismas sutinka
su žemesnės instancijos teismo motyvais juos tiesiog įrašant į sprendimą arba nurodant,
jog su tokiais motyvais sutinkama (2011 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A525-2827/2011). Laikoma, kad sprendimas (nutartis) yra be motyvų, kai jis
apskritai neturi motyvuojamosios dalies arba iš procesinio dokumento turinio neaišku,
kuo vadovaudamasis teismas padarė išvadą, suformuluotą teismo sprendimo (nutarties)
rezoliucinėje dalyje. Teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (2012 m. vasario 24 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P146-10/2012; plačiau šiuo klausimu taip pat žr. Apibendrinimo skyrius V.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai, VIII.6.8. Jeigu
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sprendimas ar nutartis yra be motyvų).
22. ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 7 punktas gali būti taikomas nustačius tokias aplinkybes: 1) teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš proceso dalyvių, kuriam nustatyta tvarka nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą; 2) toks asmuo šia aplinkybe
grindžia savo apeliacinį skundą. Taigi paminėtas punktas galėtų būti taikomas tik pagal
proceso dalyvio, kuriam nebuvo pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, apeliacinį skundą (2008 m. liepos 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1284/2008).
Taigi proceso dalyvio priekaištai teismui, kad kitam asmeniui nebuvo pranešta apie bylą
nesudaro pagrindo taikyti aptariamą normą. Panašios sąlygos įtvirtintos ir ABTĮ 142
straipsnio 2 dalies 8 punkto taikymui, tai yra: 1) nagrinėjant bylą pirmosios instancijos
teisme, buvo šiurkščiai pažeistos proceso kalbos taisyklės; 2) toks asmuo šia aplinkybe
grindžia savo apeliacinį skundą. ABTĮ 9 straipsnio 1 dalis numato, jog administracinių bylų procesas vyksta, sprendimai priimami ir skelbiami lietuvių kalba. To paties
straipsnio 4 dalis numato, jog asmenims, nemokantiems lietuvių kalbos, garantuojama teisė naudotis vertėjo paslaugomis. Taigi paprastai toks pažeidimas nustatomas, kai
pirmosios instancijos teisme asmeniui neužtikrinamas vertėjas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis
administracinis teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą nustatęs, jog
teismo posėdžio, kuriame nuspręsta bylos nagrinėjimą atidėti, metu dalyvavo vertėja,
tačiau duomenų, kad vertėja dalyvavo ir teismo posėdžio, kuriame byla buvo išnagrinėta iš esmės, metu, nėra. Teismo posėdžio protokole duomenų, patvirtinančių, kad
teismas aiškinosi, ar pareiškėjai reikalingos vertėjo paslaugos, bei siūlė jai pasinaudoti
vertėjo paslaugomis, o pareiškėja jų būtų atsisakiusi, taip pat nėra. Įvertinęs pareiškėjos
pripažinimą, jog ji nemoka lietuvių kalbos, nėra tikra, jog pirmosios instancijos teisme
viską suprato ir į klausimus atsakė teisingai, teismas padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neužtikrino, kad procesas vyktų pareiškėjai suprantama kalba. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, jog bylos proceso metu vartojami specifiniai teisiniai
terminai, kurie pareiškėjai, nesuprantančiai lietuvių kalbos, galėjo būti neaiškūs, todėl
nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu privalėjo būti užtikrintas vertėjo dalyvavimas,
o to nepadarius, pažeistos proceso kalbos taisyklės bei pažeista asmens teisė žinoti (suvokti) jo atžvilgiu atliekamus veiksmus (2009 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A63 – 755/2009).
23. ABTĮ neįtvirtinta taikos sutarties sudarymo galimybės, tačiau tokia praktika
administraciniame procese taikoma. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, o byla, patvirtinus taikos sutartį, nutraukiama ABTĮ 101 straipsnio
3 punktu, kaip pareiškėjui atsisakius skundo. Pavyzdžiui, pasisakydamas dėl galimybės
patvirtinti taikos sutartį administracinėje byloje ir tokią sutartį patvirtindamas, Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad pagal ABTĮ 4 straipsnio 6 dalį, tuo atveju, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais
įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai
reiškia, kad teisingumui įvykdyti atitinkamoje administracinėje byloje gali būti vadovaujamasi įstatymo analogija bei bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip
pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Taigi, sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo
klausimą, kaip vieną iš būdų teisingumui pasiekti, pagal analogiją taikytinos CK bei
CPK nuostatos, konkrečiai – CK 6.983 straipsnio 1 dalyje ir CPK 13 straipsnyje įtvirtintos taisyklės (2012 m. kovo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-361/2012).
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VII.2. Bylų pagal atskiruosius skundus procesas
(ABTĮ 148 – 152 str.)

24. Pirmosios instancijos teismas priima ne tik sprendimus, bet ir nutartis, kuriomis
išsprendžiami ne mažiau svarbūs klausimai nei sprendimais. Tinkamo proceso, teisės
būti išklausytam ir kiti civilinio proceso principai reikalauja, kad proceso šaliai būtų
suteikta galimybė apskųsti, jo manymu, neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Tokiais atvejais
paduodamas atskirasis skundas, kurio padavimui ir nagrinėjimui taikomos taisyklės,
reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus ABTĮ dvidešimt antrame skirsnyje numatytas išimtis (ABTĮ 148 str.). Taigi remiantis ABTĮ 148 straipsniu,
atskiriesiems skundams paduoti iš esmės taikomos tos pačios taisyklės, reglamentuojančios skundo priėmimą apeliacinės instancijos teisme (2011 m. sausio 28 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS442-26/2011, 2010 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. AS556-351/2010 ir kt.).
Apeliacinio skundo objektais yra ne visos pirmosios instancijos teismo priimtos nutartys. ABTĮ 149 straipsnio 1 dalis numato, jog pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: 1) šio
įstatymo nustatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
Pavyzdžiui, ABTĮ numato, jog atskiruoju skundu gali būti skundžiama teismo nutartis dėl
sprendimo išaiškinimo (94 str. 3 d.), dėl bylos sustabdymo (98 str. 2 d.), dėl bylos nutraukimo (102 str. 2 d.) ir kt. Paprastai laikoma, kad teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei
bylos eigai, kai dėl jos priėmimo procesas apskritai negali prasidėti (pavyzdžiui, nutartis
atsisakyti priimti skundą) ar tam tikrais atvejais toliau tęstis (pavyzdžiui, nutartis, kuria
atsisakoma tenkinti pareiškėjo prašymą dėl administracinės bylos atnaujinimo – 2012 m.
kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-198/2012), arba dėl nutarties priėmimo procesas byloje užbaigiamas (pavyzdžiui, nutartis palikti skundą nenagrinėtą).
Nenustačius ABTĮ 149 straipsnio 1 dalies sąlygų, teismo nutarties skųsti atskiruoju
skundu negalima, tačiau motyvai dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukti į apeliacinį skundą. Iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad yra neskundžiamos nutartys: priimti skundą (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS858-720/2011), nustatyti terminą trūkumams pašalinti (2011 m. gruodžio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS822 -719/2011), skirti ekspertizę (2011 m. gegužės
9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822–679/2011), išreikalauti įrodymus (2009 m.
lapkričio 6 d. AS438-654/2009), atmesti pastabas dėl teismo posėdžio protokolo (2011 m.
balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525‑147/2011), dėl procesinių teisių
išaiškinimo (2010 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858 – 210/2010),
dėl neišnagrinėtos bylos medžiagos pripažinimo konfidencialia ir neteikimo susipažinti
bei kopijuoti (2010 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-480/2010),
dėl bylų sujungimo, išskyrimo ir perdavimo (2010 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-397/2010, 2009 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143 – 313/2009), dėl neatleidimo nuo žyminio mokesčio (2010 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 111/2010), dėl atsisakymo priimti prašymą ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla (2009 m. spalio 16
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143 – 568/2009), dėl nutarties atsisakyti pratęsti
arba pratęsti teismo paskirtą nepasibaigusį procesinį terminą (2012 m. sausio 13 d. nu852
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tartis administracinėje byloje Nr. AS602-87/2012), dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo ir kt.
25. Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama,
ne vėliau kaip per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo, tačiau jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą šalims nedalyvaujant,
atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo
įteikimo dienos (ABTĮ 149 str. 2 d., 3 d.). Aiškindamas pastarąją nuostatą dėl termino
eigos nuo nuorašo įteikimo dienos, Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs,
jog ji taikytina tik tuomet, kai atitinkami klausimai teismo sprendžiami rašytinio proceso tvarka, šalių nekviečiant, jų pranešimais ar šaukimais apie teismo posėdžio vietą ir
datą neinformuojant, o tuo atveju, kai šalys į bylos nagrinėjimą tiesiog neatvyksta, neturi įtakos priimtos teismo nutarties apskundimo tvarkai (2012 m. vasario 2 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS525-127/2012). Taigi įstatyme numatytas septynių dienų
terminas nutarčiai apskųsti skaičiuojamas nuo nutarties paskelbimo, kai byla išnagrinėta dalyvaujant šalims (žodinio proceso tvarka), o nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos
– pastarosioms nedalyvaujant (rašytinio proceso tvarka). Pavyzdžiui, administracinėje
byloje Nr. AS11-112/2005 nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme byla buvo išnagrinėta žodinio proceso tvarka, o pareiškėjo atstovė dalyvavo 2005 m. sausio 25 d. teismo
posėdyje. Teismo nutartis, atidėjus procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą, priimta ir paskelbta 2005 m. vasario 3 d., todėl paskutinė atskirojo skundo dėl šios nutarties
padavimo diena buvo 2005 m. vasario 10 d. (ABTĮ 149 str. 2 d.). Pareiškėjas atskirąjį
skundą padavė 2005 m. vasario 15 d., t. y. praleidęs nustatytą terminą (2005 m. kovo 31
d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-112/2005).
Nustatyti terminai atskirajam skundui paduoti nėra naikinamieji ir gali būti atnaujinami (plačiau apie procesinių terminų atnaujinimą žr. Apibendrinimo skyrių II.10.1.
Praleisto termino atnaujinimas).
26. Teismas atskirąjį skundą nagrinėja paprastai nekviesdamas bylos šalių, t. y. rašytinio proceso tvarka (ABTĮ 150 str. 2 d.). Nuo šios taisyklės nukrypstama, kai atskirojo
skundo išnagrinėjimui nepakanka rašytinės bylos medžiagos, reikia papildomai išklausyti proceso dalyvius žodiniame teismo posėdyje ir dėl to žodinis procesas tikslingas
(2012 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-41/2012).
Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, turi teisę savo nutartimi: 1) palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą; 2) pakeisti pirmosios
instancijos teismo nutartį iš dalies; 3) panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir
išspręsti klausimą iš esmės; 4) panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 151 str.).

VIII. Proceso atnaujinimas administracinėje byloje
VIII.1. Proceso atnaujinimo instituto tikslas ir esmė
1. Išnagrinėjus bylą ir įsiteisėjus teismo sprendimui (nutarimui ar nutarčiai), bylos
procesas yra laikomas baigtu, o proceso šalių ginčas – galutinai išspręstu. Tačiau ir įsiteisėjus teismo sprendimui išlieka tikimybė, jog dėl tam tikrų aplinkybių įsiteisėjusio
teismo procesinio sprendimo nebus galima laikyti pagrįstu ir teisėtu, todėl esant išim853
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tinėms, įstatyme nustatytoms aplinkybėms, procesas gali būti atnaujinamas ir įsiteisėjęs
teismo sprendimas peržiūrimas. Dėl šių priežasčių įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs specialų institutą – proceso atnaujinimą (ABTĮ IV skyrius), t. y. atitinkamą administracinio
proceso stadiją, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą
teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai
sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat padėti išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių (2010 m. birželio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-159/2010, 2012 m. sausio 27 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P261-20/2012 ir kt.).
2. Atsižvelgiant į tai, kad proceso atnaujinimo stadija galima tik esant įsiteisėjusiam
teismo procesiniam sprendimui ir siekiant, kad nebūtų trikdomas įsiteisėjusio teismo
sprendimo (nutarimo, nutarties) pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių stabilumas,
įstatymų leidėjas proceso atnaujinimo stadiją sukūrė ne kaip įprastinę, o kaip išimtinę
teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formą, apsaugančią visos teisėtvarkos darną ir pastovumą (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P14617/2012). Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą pabrėždamas šios proceso stadijos išimtinumą yra konstatavęs, jog jis (išimtinumas) pasireiškia dviem aspektais: pirma,
proceso atnaujinimas administracinėje byloje galimas tik esant ABTĮ 153 straipsnio 2
dalyje numatytiems proceso atnaujinimo pagrindams, kurie siejami su jau po bylos išnagrinėjimo paaiškėjusiomis aplinkybėmis arba esminiais materialinės ar proceso teisės
normų pažeidimais; ir antra, proceso atnaujinimo stadijos taikymas galimas tik bylose,
kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi (2008 m. birželio
11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444-84/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008 m., 229–236 p.).
VIII.2. Proceso atnaujinimo objektas
(ABTĮ 153 str. 1 d.)

3. ABTĮ 153 straipsnio 1 dalis numato, jog bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo
sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Čia vartojama sąvoka „užbaigta“ reiškia, jog administracinė byla baigta įsiteisėjusiu teismo baigiamuoju aktu nepriklausomai nuo to, ar šalių
ginčas išspręstas iš esmės, ar ne. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas šiuo
aspektu yra pažymėjęs, jog įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bylos nutraukimo, kaip ir teismo procesinis sprendimas, kuriuo byla išnagrinėta iš esmės, įgyja res judicata galią, t. y.
abiem atvejais atsiranda tokie pat procesiniai teisiniai padariniai (ABTĮ 102 str. 3 d., 96
str. 4 d.), todėl nutraukta byla, nors ir nėra išnagrinėta iš esmės, prilyginama užbaigtai
bylai, ir procesas joje gali būti atnaujintas (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-97/2012).
4. ABTĮ 153 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „įsiteisėjusiu“ reiškia, jog teismo baigiamasis aktas turi būti įsiteisėjęs. Įsiteisėjęs teismo baigiamasis aktas, kuriuo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata galią, kas reiškia, jog šalių ginčas išspręstas galutinai ir nebegali
būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Pirmosios instancijos teismo
procesinis dokumentas įsiteisėja pasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, jei
jis nebuvo apskųstas (ABTĮ 96 str. 1 d.), apeliacinės instancijos teismo – nuo priėmimo
dienos (ABTĮ 96 str. 3 d., 152 str.). Tais atvejais, kai Vyriausiasis administracinis teismas
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panaikina visą ar dalį pirmosios instancijos teismo sprendimo ir perduoda bylą ar jos dalį
pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylos ar jos dalies nagrinėjimas nėra pasibaigęs. Taigi ir proceso atnaujinimas tokiu atveju galimas tik dėl tos bylos dalies, kuri yra
iki galo išspręsta (2009 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-38/2009). Jei
byloje yra priimtas apeliacinis skundas ir kartu paduodamas prašymas dėl proceso atnaujinimo, t. y. teismo sprendimas, nutartis ar nutarimas neįsiteisėjęs, Vyriausiasis administracinis teismas tokį prašymą atmeta, o tais atvejais, kai byloje, kurioje prašoma atnaujinti
procesą, yra paduotas prašymas dėl klaidų taisymo, papildomo sprendimo priėmimo ir
pan., bei taip pat gautas prašymas atnaujinti procesą, pastarasis nagrinėjamas vėliausiai,
nes proceso atnaujinimas šiuo atžvilgiu yra paskesnė proceso stadija.
5. Nagrinėdamas administracinę bylą teismas priima įvairius procesinius dokumentus (nutartis), kuriais išsprendžia atskirus procesinio pobūdžio klausimus. Jei tai nurodyta
ABTĮ arba jei teismo nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai, pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos atskiruoju skundu (ABTĮ 149 str. 1 d.). Dėl kitų teismo nutarčių, kurios nėra skundžiamos, motyvai dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo gali būti
įtraukiami į apeliacinį skundą. Be to, bylą nagrinėjančiam teismui nutartimi netenkinus
šalies atitinkamo procesinio pobūdžio prašymo, šaliai nėra užkertamas kelias pakartotinai
reikšti šį prašymą, pateikiant naujus (papildomus) argumentus, jei nėra piktnaudžiaujama
procesinėmis teisėmis. Todėl kol bylą užbaigiantis teismo sprendimas (nutarimas, nutartis) nėra įsiteisėjęs, paprastai bylos nagrinėjimo metu egzistuoja galimybė ištaisyti visas
tarpinio pobūdžio procesiniais sprendimais padarytas teismo klaidas, taigi nėra pagrindo
taikyti proceso atnaujinimo institutą. Priešingas teisės aiškinimas, kad dėl kiekvieno procesinio tarpinio pobūdžio procesinio sprendimo būtų galima inicijuoti proceso atnaujinimą, neatitiktų administracinio proceso stadijų paskirties, neleistų nagrinėti administracinės bylos iš esmės ir operatyviai ginti pažeistas asmenų teises. Šias nuostatas Vyriausiasis
administracinis teismas suformulavo nagrinėdamas pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą dėl Vyriausiojo administracinio teismo nutarties, priimtos reikalavimo užtikrinimo
priemonių taikymo klausimu, kurioje, be kita ko, konstatavo, kad administracinis procesas
byloje nėra užbaigtas, pareiškėjui nėra užkirstas kelias ginti savo teises, tame tarpe ir prašyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nagrinėjamoje byloje, todėl dėl Vyriausiojo administracinio teismo nutarties, kuria panaikinta pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, prašymas atnaujinti procesą negalėjo būti paduotas (2008 m. birželio 11 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P444–84/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 15, 2008 m., 229 – 236 p.). Vadinasi, tarpinio pobūdžio procesiniai
sprendimai negali būti proceso atnaujinimo objektu.
6. Teismų praktika patvirtina, jog proceso atnaujinimas negalimas ir dėl tų teismo procesinių sprendimų, kurie nors ir nelaikytini tarpiniais, tačiau priimti ne bylos
teisminio nagrinėjimo metu, o, pavyzdžiui, teismo sprendimo vykdymo stadijoje. Štai
Vyriausiasis administracinis teismas atmetė prašymą atnaujinti procesą byloje, kurioje
Panevėžio apygardos administracinis teismas 2010 m. vasario 22 d. priėmė nutartį byloje dėl teismo sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo. Apeliacinės instancijos teismas
pažymėjo, jog tokia nutartis negali būti pripažinta galutiniu ir neskundžiamu teismo
procesiniu sprendimu, kuriuo buvo užbaigtas atitinkamos administracinės bylos nagrinėjimas, todėl jos atžvilgiu proceso atnaujinimo instituto nuostatos negali būti taikomos
(2010 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–172/2010).
855

III. Informacinė dalis

VIII.3. Proceso atnaujinimo subjektai
(ABTĮ 154 str.)

7. Subjektai, turintys teisę paduoti prašymą atnaujinti procesą, išvardyti ABTĮ 154
straipsnyje, kuriame nurodyta, kad tokią teisę turi: 1) bylos šalys; 2) tretieji suinteresuoti asmenys bei jų atstovai; 3) neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys, jeigu įsiteisėjęs
sprendimas, nutarimas ar nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus; 4)
prokuroras bei viešojo administravimo subjektai, kad būtų apgintas viešasis interesas ar
apgintos valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai; 5) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas apygardos administracinio teismo pirmininko siūlymu arba gavęs informaciją apie tai, kad gali būti proceso administracinėje byloje
atnaujinimo pagrindų.
8. Dėl antrosios grupės subjektų pažymėtina, jog iki 2012 m. birželio 30 d. galiojusi
ABTĮ 154 straipsnio redakcija konkrečiai neįtvirtino teisės paduoti prašymą atnaujinti procesą tretiesiems suinteresuotiems asmenims, tačiau Vyriausiasis administracinis
teismas, įvertinęs, kad pagal ABTĮ 48 straipsnio 2 dalį tretieji suinteresuoti asmenys yra
tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos, laikė, jog proceso
atnaujinimo iniciatyvos teisę šie subjektai turi (2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-10/2012).
9. Dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisės inicijuoti proceso atnaujinimą pasakytina, jog tokia jų teisė siejama tik su tam tikru atnaujinimo pagrindu, t. y. jei sprendime teismas pasisakė dėl jų teisių ar pareigų (ABTĮ 153 str. 2 d. 7 p.). Kitaip tariant, tokiam
asmeniui grindžiant savo prašymą kitais proceso atnaujinimo pagrindais, prašymas dėl
kitų pagrindų nenagrinėjamas (2010 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P858–77/2010, 2009 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525–46/2009).
10. Ketvirtajai grupei asmenų, turinčių teisę kreiptis dėl proceso atnaujinimo priklauso prokuroras bei viešojo administravimo subjektai, besikreipiantys, kad būtų apgintas viešasis interesas ar apgintos valstybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi
interesai. Dėl prokuroro teisės Vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog
minėta nuostata reiškia, kad prokuroras, kreipdamasis dėl proceso atnaujinimo, pirmiausia turi pagrįsti, kad siekia apginti viešąjį interesą ar apginti valstybės ir asmenų
teises bei įstatymų saugomus interesus, t. y. prokuroro atveju teisės kreiptis į teismą arba
teisminės gynybos prieinamumo principų realizavimas ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies
prasme siejamas su siekiu apginti viešąjį interesą ar apginti valstybės ir asmenų teises
arba saugomus interesus. Todėl kiekvienąkart, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad nepatenkinus tam tikro asmens
ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir
ginamos vertybės. Viešasis interesas, taikant ABTĮ, turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas
objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė
ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų asmenų teisė, įstatymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai,
kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai. Atsižvelgęs
į tai, Vyriausiasis administracinis teismas vienoje iš išnagrinėtų bylų atsisakė atnaujinti procesą pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą konstatavęs, jog
pareiškėjas šiuo konkrečiu atveju inter alia nepagrindė, kokį viešąjį interesą ar valstybės
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ir asmens teises ar įstatymų saugomus interesus siekia apginti (2009 m. gruodžio 31 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P662–228/2009).
11. Iš ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies normos taip pat matyti, kad viešojo administravimo subjektų teisė betarpiškai susijusi su pastarųjų pareiga apginti viešąjį interesą
ar valstybės ir asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus, kas matyti sistemiškai
aiškinant ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies nuostatas visų šio įstatymo normų, reglamentuojančių viešojo intereso gynimą, kontekste. Subjektų teisė ginti viešąjį interesą numatyta
ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte bei to paties įstatymo 56 straipsnio 1 dalyje. Šios
įstatymo normos nustato, kad siekdami apginti valstybės ar kitą viešąjį interesą, į teismą gali kreiptis tik tam tikri asmenys, ir tik tada, kai tai tiesiogiai nurodyta įstatyme.
Todėl sprendžiant, ar atitinkamas viešojo administravimo subjektas, padavęs prašymą
atnaujinti procesą, yra tinkamas subjektas, būtina nustatyti, ar teisė ginti viešąjį interesą
numatyta įstatyme, ir jei tai neįtvirtinta įstatyme, laikytina, kad prašymas paduotas netinkamo subjekto. Vyriausiasis administracinis teismas tokių išvadų priėjo nagrinėdamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) prašymą dėl proceso
atnaujinimo byloje, kurioje ji nebuvo bylos šalimi, tačiau pateikė prašymą atnaujinti
procesą byloje, kurioje buvo atnaujintas neįgaliajam B. S. nutrauktas mokėti šalpos pensijos mokėjimas, grįsdama tai būtinumu ginti viešąjį interesą valstybės politikos pensijų
ir valstybinių šalpos išmokų srityje. Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad
savo teisę kreiptis dėl proceso atnaujinimo ginant viešąjį interesą valstybės politikos
pensijų ir valstybinių šalpos išmokų srityje Ministerija grindžia šios Ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr.
892, 5.5 punktu, pagal kurį vienas iš šios Ministerijos uždavinių – įgyvendinti valstybės
politiką pensijų ir valstybinių šalpos išmokų srityje, taip pat remiasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punktu, kuriame nurodyta, kad
biudžeto asignavimų valdytojai privalo užtikrinti programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą. Teisėjų
kolegija pažymėjo, kad Ministerijos nurodytoje įstatymo normoje įtvirtinti bendrieji jos
uždaviniai, o teisė ginti viešąjį interesą, kaip minėta pirmiau, yra specifinė ir jos suteikimas atitinkamam subjektui turi būti įtvirtintas įstatymu. Kadangi teisė ginti viešąjį interesą Ministerijai įstatymu nesuteikta, ji negali būti laikoma tinkamu subjektu pateikti
prašymą dėl proceso atnaujinimo ginant viešąjį interesą (2009 m. birželio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P146–110/2009).
12. ABTĮ 154 straipsnio 2 dalis numato, jog teikimą atnaujinti procesą turi teisę paduoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas savo iniciatyva arba apygardos administracinio teismo pirmininko siūlymu. Vienas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko teisės inicijuoti proceso atnaujinimą pavyzdys įtvirtintas
ABTĮ 155 straipsnio 3 dalyje, kur pasakyta, jog jeigu byla, kurioje yra teisėjo pareikšta
atskiroji nuomonė, nebuvo nagrinėjama apeliacine tvarka arba kai atskirąją nuomonę
išdėstė apeliacinio teismo teisėjas, tai sprendimui įsiteisėjus byla su atskirąja teisėjo nuomone perduodama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, o jo pirmininkas
nusprendžia, ar paduoti teikimą atnaujinti procesą. Taigi ABTĮ 154 straipsnio 2 dalyje
įtvirtinta dispozityvumo principo išimtis, numatanti Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko teisę inicijuoti klausimo dėl administracinės bylos proceso atnaujinimo
nagrinėjimą. Tokios normos reikalingumas buvo grindžiamas administracinio proceso
socialiniu tikslu visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, neatsižvelgiant į dalyvau857
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jančių joje asmenų privačius interesus, taip pat šia norma buvo siekiama formuoti vienodą administracinių teismų praktiką. Tačiau šis tipinis oficialumo principo elementas
kėlė diskusijas dėl jo reikalingumo administraciniame procese. Atsižvelgiant į tai, nuo
2012 m. liepos 1 d. įsigaliojusi nauja ABTĮ 154 straipsnio 2 dalies redakcija jau apibrėžia,
kad apygardos administracinio teismo pirmininko siūlymu arba gavęs informaciją apie
tai, kad gali būti proceso administracinėje byloje atnaujinimo pagrindų, išimtiniais atvejais teikimą atnaujinti procesą turi teisę paduoti Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pirmininkas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko teikimą
nagrinėja didžiausią teisėjo darbo stažą turinčio teisėjo skiriama teisėjų kolegija. Teikimu išreiškiamas tik informacinio pobūdžio siūlymas svarstyti, ar nėra proceso atnaujinimo pagrindų, ir teisėjų kolegijai jis nėra privalomas.
VIII.4. Prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimas, prašymo turinys
(ABTĮ 157 str.)

13. ABTĮ 155 straipsnio 1 ir 2 dalys įtvirtina, jog prašymas dėl proceso atnaujinimo
žyminiu mokesčiu neapmokestinamas, ir jis pateikiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
14. Prašymo turiniui keliami reikalavimai įtvirtinti ABTĮ 157 straipsnyje, kurio 1 dalyje numatyta, kad jame nurodoma: 1) teismo, kuriam prašymas paduodamas, pavadinimas; 2) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji
vieta (buveinė); 3) sprendimą (nutarimą, nutartį) priėmusio teismo pavadinimas; 4) įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) esmė ir proceso atnaujinimo pagrindas; 5) proceso atnaujinimo motyvai; 6) aplinkybės, kuriomis grindžiamas 156 straipsnyje
nurodytų terminų skaičiavimas; 7) subjekto prašymo esmė; 8) prašymo surašymo vieta,
data, pareiškėjo parašas. To paties straipsnio 2 dalis numato, jog prie prašymo atnaujinti
procesą turi būti pridedami proceso atnaujinimo pagrindo buvimą pagrindžiantys įrodymai, taip pat įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarimo, nutarties) nuorašas. Pavyzdžiui,
prašant atnaujinti procesą tuo pagrindu, kad įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti
nusikalstami šalių, kitų bylos proceso dalyvių ar jų atstovų veiksmai arba nusikalstamos
teisėjų veikos, padaryti nagrinėjant šią bylą, būtina pateikti įsiteisėjusį teismo nuosprendį
(2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–98/2009). Tais atvejais,
kai prašymą atnaujinti procesą pateikia atstovas, prie prašymo turi būti pridedamas dokumentas, įrodantis atstovo įgaliojimus (ABTĮ 157 str. 3 d.).
15. ABTĮ 157 straipsnis įtvirtina pačius bendriausius reikalavimus prašymo atnaujinti procesą turiniui, todėl gali būti atvejų, kai tokiame prašyme reikės nurodyti ir daugiau privalomų aplinkybių. Pavyzdžiui, kai terminas minėtam prašymui pateikti paduodamas jau praleidus terminą, tokiu atveju pareiškėjas pagal bendrąsias ABTĮ nuostatas
turėtų pateikti prašymą jam atnaujinti kartu su praleidimo priežastis patvirtinančiais
įrodymais. Jei prašymą paduoda prokuroras, šis prašyme turi nurodyti, kokius interesus
ar kieno teises ar įstatymo saugomus interesus siekia apginti (2009 m. gruodžio 31 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P662–228/2009).
16. Pažymėtina, kad reikalavimas nurodyti proceso atnaujinimo pagrindą reiškia,
kad pareiškėjas turi nurodyti bent vieną įstatyme įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą, o tiksliai ir tiesiogiai nurodyti teisės normą, kurioje įtvirtintas konkretus proceso
atnaujinimo pagrindas, nereikalaujama. Tačiau iš prašyme nurodytų aplinkybių ir pro858
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ceso atnaujinimo motyvų teismui turi būti aišku, kokiu pagrindu remiasi pareiškėjas,
prašydamas atnaujinti procesą. Pavyzdžiui, vienoje iš teismo išnagrinėtų bylų pareiškėjas prašė atnaujinti procesą konkrečiai nurodydamas tik ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12
punkte numatytą pagrindą. Tačiau teismas, įvertinęs prašymo turinį, pažymėjo, kad atsakovas iš esmės nesutinka su apeliacinės instancijos teismo pateiktu materialinės teisės
normų aiškinimu, t. y. remiasi ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktu, pagal kurį procesas administracinėje byloje gali būti atnaujintas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai,
kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti
įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį. Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi
prašymo turinį, remdamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, nusprendė, jog šiuo
atveju vertintina, ar yra pagrindas atnaujinti procesą ir pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525-62/2012).
VIII.5. Prašymo atnaujinti procesą padavimo terminai
(ABTĮ 156 str.)

17. ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog prašymas dėl proceso atnaujinimo gali
būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo
arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas.
Aplinkybes, kuriomis grindžiamas terminų skaičiavimas, turi nurodyti prašymą
padavęs subjektas savo prašyme (ABTĮ 157 str. 1 d. 6 p.), o prireikus teismas turi teisę
pareikalauti iš prašymą padavusio asmens papildomų įrodymų minėtu klausimu (ABTĮ
158 str. 2 d.).
18. Daugiausiai neaiškumų praktikoje sukelia ABTĮ 156 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto trijų mėnesio termino pradžios nustatymas, kuris gali skirtis priklausomai nuo reiškiamo proceso atnaujinimo pagrindo bei prašymą dėl proceso atnaujinimo padavusio
subjekto. Pavyzdžiui, jeigu kaip proceso atnaujinimo pagrindas nurodomas padarytas
esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti
neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį, sprendimo ar nutarties buvimas be motyvų ar
neteisėtos sudėties teismas (ABTĮ 153 str. 2 d. 8–10 p.), tokios aplinkybės paaiškėjimo
(turėjimo paaiškėti) momentas (taigi ir trijų mėnesių termino pradžios eiga) paprastai
siejamas su sprendimo byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, įsiteisėjimo (pirmosios instancijos teisme) ar paskelbimo (apeliacinės instancijos teismo sprendimo atveju)
momentu (2009 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–84/2009,
2009 m. birželio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P822–166/2009, 2012 m. kovo
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–17/2012, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P146–73/2012).
19. Jeigu kaip proceso atnaujinimo pagrindas nurodoma būtinybė užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą (ABTĮ 153 str. 2 d. 12 p.), tokios
aplinkybės paaiškėjimo momentas taip pat paprastai siejamas su baigiamojo teismo
procesinio sprendimo byloje įsiteisėjimu, nes jau šią dieną asmuo turi galimybę įvertinti
baigiamąjį aktą jos atitikimo buvusiai administracinių teismų praktikai aspektu (2009
m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P442-16/2009). Tais atvejais, kai byloje yra proceso šalių daugetas, o apeliacinį skundą paduoda tik dalis jų (pavyzdžiui,
trys iš keturių pareiškėjų), nepadavusiems apeliacinio skundo prašymo atnaujinti procesą padavimo terminas prasideda tada, kai išnagrinėjamas apeliacinis skundas (2007
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m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6-170/2007).
20. Tais atvejais, kai prašymą atnaujinti procesą paduoda prokuroras, kaip ginantis
viešą interesą subjektas, vertinant tokio prašymo padavimo terminus, svarbu atsižvelgti
ne tik į tą momentą, kada prokurorui tapo žinoma apie viešojo intereso gynimo būtinybę konkrečiu atveju, bet ir į institucijos, kurios prašymu prokuroras ėmėsi viešojo
intereso gynimo, veiksmus, operatyvumą ginant savo pažeistas teises (2009 m. birželio
26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P822–121/2009). Be to, tokiu atveju spręsdamas, ar prašymas paduodamas nepraleidus ABTĮ nustatytų terminų, teismas, įvertinęs
ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą, pusiausvyrą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai prokuroras nors ir nepraleidžia trijų
mėnesių termino kreiptis į teismą (skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo
būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių
atsiradimo momento. Tokios išvados Vyriausiasis administracinis teismas priėjo byloje
atmesdamas prokuroro prašymas dėl proceso atnaujinimo kartu nurodęs, jog įsiteisėjęs
Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gruodžio 30 d. sprendimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai buvo išsiųstas 2006 m. sausio 16 d., byloje duomenų
apie kliūtis, sutrukdžiusiais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai informuoti
Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą apie galimą viešojo intereso pažeidimą anksčiau, o ne praėjus beveik 2 metams po nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą
pagal jos pačios prašymą, priėmimo, nebuvo. Teismo nuomone, tai rodo, kad Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija kaip viešojo ginčo šalis nebuvo pakankami atidi ir
rūpestinga, o atsižvelgus į šias aplinkybes, nėra aišku, kodėl tik 2009 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija pateikė raštą Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui dėl kreipimosi į teismą ginant viešąjį interesą su prašymu atnaujinti procesą.
Pažymėjo, kad Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuota, kad už viešojo intereso apsaugą valstybėje yra atsakingi ne vien prokurorai, bet ir kitos valstybės
(savivaldybių) institucijos. Nors įstatymai ne visoms iš jų suteikia įgaliojimus kreiptis į
teismą ginant viešąjį interesą, tačiau įstatymo viršenybės, tarnybinio bendradarbiavimo,
efektyvumo (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1, 5, 6 p.) ir
kiti gero administravimo principai reikalauja, kad nustačiusios viešojo intereso pažeidimą atitinkamoje srityje, jos nedelsdamos informuotų prokurorą ar kitą subjektą apie
galimus viešojo intereso pažeidimus, jei įstatymai joms nesuteikia įgaliojimų pačioms
imtis priemonių viešajam interesui ginti (2009 m. gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–228/2009).
21. ABTĮ 156 straipsnio 2 dalis numato, jog asmenims, praleidusiems prašymo dėl
proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistas terminas gali
būti atnaujintas, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. ABTĮ 156 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad
prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus šio įstatymo 153 straipsnio
2 dalies 1 punkte numatytą atvejį. Pažymėtina, jog ABTĮ 156 straipsnyje įtvirtintų terminų
skaičiavimui, terminų atnaujinimui, jų pasibaigimo teisinių pasekmių vertinimui taikytinos bendros ABTĮ įtvirtintos procesinius terminus reglamentuojančios normos.
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VIII.6. Proceso atnaujinimo pagrindai
(ABTĮ 153 str. 2 d.)

22. Kaip jau buvo minėta, proceso atnaujinimas nėra pakartotinė bylos peržiūra, tai
– išimtinė procedūra, kurios vienas iš tikslų yra kiek įmanoma didesnio objektyvumo
nagrinėjant bylas pasiekimas per atitinkamų kriterijų, kurie objektyviai gali sudaryti
pagrindą manyti, jog byla galėjo būti išspręsta neteisingai, nustatymą. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas tampa susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo
peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme
bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos nagrinėjimo. Atsižvelgiant į tai, ABTĮ 153 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas baigtinis 12 pagrindų, iš kurių bent vienam esant galimas proceso atnaujinimas, sąrašas (2011 m. lapkričio
5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P492-183/2011). Griežtai apibrėžtų atnaujinimo
pagrindų nustatymas nėra savitikslis, jis būtinas siekiant apsaugoti teisinių santykių stabilumą, įgyvendinti teisinio saugumo bei teisinės valstybės principus, nes kitaip susidarytų situacija, kai proceso atnaujinimas faktiškai taptų dar viena įprasta bylos nagrinėjimo teisme stadija, o tai prieštarautų Lietuvoje egzistuojančios administracinių teismų
sistemos sampratai bei tikslams, sumenkintų galutinio teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) prasmę (2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–177/2010,
2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–134/2011, 2012 m. sausio
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–44/2012).
VIII.6.1. Kai Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos
teismo sprendimas byloje prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir jos papildomiems protokolams
(ABTĮ 153 str. 2 d. 1 p.)

23. Lietuvos Respublika, ratifikuodama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau – ir Konvencija) ir jos papildomus protokolus, prisiėmė
įsipareigojimą garantuoti kiekvienam jos jurisdikcijoje esančiam žmogui Konvencijoje
apibrėžtas teises bei laisves, taip pat vykdyti galutinius Europos Žmogaus Teisių Teismo
sprendimus, kuriose ji yra šalis (Konvencijos 1, 46 str.). Dėl to Europos Žmogaus Teisių Teismui pripažinus, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimas (plačiąja prasme)
prieštarauja Konvencijai ir (ar) jos papildomiems protokolams, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, toks teismo sprendimas yra pagrindas procesui atnaujinti. Pažymėtina,
jog minėti pažeidimai turi būti nustatyti ne bet kokioje byloje, o administracinėje byloje,
be to, konstatuotą pažeidimą turi būti galima pašalinti atnaujinus procesą ir išnagrinėjus bylą iš naujo.
24. Paminėtu pagrindu bylų yra atnaujinta. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs laikinai ėjusio Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko
pareigas teismo pirmininko pavaduotojo teikimą, nustatė, jog Europos Žmogaus Teisių
Teismas 2008 m. lapkričio 4 d. sprendimu konstatavo, kad D. L. administracinio teisės
pažeidimo byloje, tiriant ekspertų išvadas, buvo pažeista Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, nes bylą nagrinėję Lietuvos Respublikos teismai nepatenkino D. L. prašymo teismo
posėdyje apklausti ekspertus, nors ekspertizės išvados buvo reikšmingas bylos įrodymas
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(2009 m. sausio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P442 –1/2009). Atnaujinęs bylos nagrinėjimą ir išnagrinėjęs bylą iš naujo, Vyriausiasis administracinis teismas 2009
m. balandžio 30 d. nutartimi byloje Nr. N502-3895/2009 grąžino bylą Vilniaus miesto
2 apylinkės teismui nagrinėti iš naujo, visapusiškai ištirti byloje surinktus įrodymus, nes
nei ikiteisminiame etape, nei teisminio nagrinėjimo metu pareiškėja neturėjo galimybės
apklausti ekspertų, kurių išvadose buvo tam tikrų neatitikimų, kad jų patikimumas būtų
kruopščiai patikrintas arba kad sukeltų kokių nors abejonių dėl ekspertų išvadų. Taigi
matyti, jog Europos Žmogaus Teisių Teismo nustatytą byloje esminį procesinį pažeidimą, kėlusį rimtas abejones dėl ginčytino nacionalinio proceso rezultato, buvo galima ir
buvo siekiama pašalinti.
VIII.6.2. Kai naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo
būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu
(ABTĮ 153 str. 2 d. 2 p.)

25. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis laikytinos tik tokios, dėl kurių ginčijami
teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia, be to, jos turi atitikti ir šiuos kriterijus: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo sprendimą ar nutartį;
2) aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylą nagrinėjant iš esmės; 3)
apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) jos turi
esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo
sprendimas (2010 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525–150/2010,
2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–58/2011, 2012 m. sausio
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–44/2012).
26. Tam, kad aplinkybės galėtų būti laikomos naujai paaiškėjusiomis jos turi būti
faktinio pobūdžio ir turi patekti į nagrinėjamos bylos įrodinėjimo dalyką. Procesinio
pobūdžio faktus sudarančios tam tikros aplinkybės (pvz., tikras arba tariamas neinformavimas apie teismo posėdį apeliacinės instancijos teisme) negali būti siejamos su naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme (2012
m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-68/2012).
27. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę,
yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Labai dažnai minėtos aplinkybės painiojamos su naujomis
aplinkybėmis, t. y. tokiomis, kurių nagrinėjant administracinę bylą nebuvo, bet atsirado
jau priėmus sprendimą. Pažymėtina, jog ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktas proceso
atnaujinimo pagrindą sieja ne su atitinkamų aplinkybių atsiradimu, o su jų paaiškėjimu
(2010 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–89/2010). Dėl tos pačios
priežasties naujai paaiškėjusia bylos aplinkybe nelaikytina pasikeitusi teismų praktika
(2007 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P14–137/2007), taip pat įstatymų,
kuriais rėmėsi teismas, pasikeitimas po teismo sprendimo priėmimo. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas neatnaujino proceso byloje, kurioje netenkintas V. Š. skundas
panaikinti Kauno rajono policijos komisariato bei Policijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimus panaikinti V.Š. išduotą leidimą laikyti
(nešioti) ginklus medžioklei, savigynai. V. Š. savo prašymą atnaujinti procesą grindė ir tuo,
jog nuo 2008 m. birželio 21 d. įsigaliojo nauja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 18
straipsnio 2 dalies redakcija, naujai apibrėžianti nepriekaištingos reputacijos asmenį, kas
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jo atveju aktualu. Vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje konstatavo, kad minėtas
įstatymo pakeitimas buvo priimtas jau po Kauno apygardos administracinio teismo 2007
m. gruodžio 10 d. sprendimo, užbaigusio nagrinėjamos administracinės bylos procesą,
priėmimo, tad ši aplinkybė negali būti vertinama kaip egzistavusi nagrinėjant bylą ir priimant teismo sprendimą, o tuo pačiu negali būti vertinama ir kaip pagrindas atnaujinti
procesą remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu (2009 m. birželio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P556–135/2009). Analogiška išvada padaryta ir byloje, kurioje
proceso atnaujinimo pagrindu pareiškėjas nurodė Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo
26 d. priimto nutarimo išvadas, kuriomis pripažinta, jog atitinkamos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 3 dalies nuostatos prieštaravo Konstitucijai. Vyriausiasis administracinis teismas, atmesdamas pareiškėjo prašymą, nurodė,
jog minėtas nutarimas buvo priimtas jau po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2006 m. birželio 14 d. nutarties, užbaigusios nagrinėjamos administracinės bylos procesą,
priėmimo, tad ši aplinkybė negali būti vertinama kaip egzistavusi nagrinėjant bylą ir priimant teismo sprendimą ar nutartį, o tuo pačiu negali būti vertinama ir kaip pagrindas
atnaujinti procesą remiantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu (2007 m. gegužės 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P10–186/2007).
28. Esant aptariamai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu bylos šaliai, kuri remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso
atnaujinimo (2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–187/2010).
Tokiais atvejais turi būti vertinami ne tik subjektyvūs, bet ir objektyvūs sužinojimo
kriterijai (2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–52/2011). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas neatnaujino proceso pagal pareiškėjo V. S.
prašymą, kurį šis grindė ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu įvardindamas kaip naujai
paaiškėjusias aplinkybes savo darbo pobūdį, sveikatos būklę ir ligų bei gydymosi istoriją iki kreipimosi į teismą. Teismas sprendė, kad pareiškėjas apie visas šias aplinkybes
bylos nagrinėjimo metu žinojo ir negalėjo apie jas nežinoti, nes asmuo paprastai negali
nežinoti apie tai, kur jis dirbo ir koks buvo jo darbo pobūdis, kada, kur ir kokias ligas jis
gydėsi. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad bylos nagrinėjimo metu jis buvo visiškai praradęs atmintį ir nežinojo bei negalėjo žinoti paminėtų aplinkybių, kurios buvo sudėtinė
jo privataus gyvenimo dalis (2007 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6115/2007). Akivaizdu, jog naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis ABTĮ 153 straipsnio 2
dalies 2 punkto prasme taip pat nelaikytinos tos aplinkybės, kurios buvo žinomos bylos
nagrinėjimo metu ir kurių pagrindu teismas priėmė sprendimą.
29. Esminis naujai paaiškėjusios aplinkybės pobūdis suprantamas kaip svarbiausių
bei turėjusių didžiausią reikšmę priimant atitinkamą teismo procesinį sprendimą duomenų pasikeitimas, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada
(2009 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–131/2009). Pavyzdžiui,
vienoje iš išnagrinėtų bylų Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodyta ligos istorijos epikrizė iš esmės nėra susijusi su bylos dėl termino pateikti
prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir su tuo susijusius dokumentus atnaujinimo
nagrinėjimo dalyku, nes, sprendžiant dėl paminėto termino atnaujinimo, vertinamos
priežastys, nulėmusios šio termino praleidimą iki kreipimosi į teismą, t. y. egzistavusios
iki kreipimosi į teismą su prašymu atnaujinti terminą. Savo ruožtu paminėta ligos epikrizė patvirtina pareiškėjo hospitalizaciją nuo 2005 m. rugsėjo 28 d. iki 2005 m. spalio
10 d., taigi patvirtina aplinkybes, egzistavusias jau po pareiškėjo kreipimosi į teismą ir
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negalėjusias turėti įtakos sprendžiant termino atnaujinimo klausimą (2007 m. kovo 8 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P6–115/2007).
30. Pažymėtina, jog ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktas gali būti taikomas ir tais
atvejais, kai prašoma atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių įrodymų, tačiau tokiu
atveju nauji įrodymai turi atitikti apskritai įrodymams administraciniame procese keliamus reikalavimus bei visus naujai paaiškėjusių aplinkybių požymius. Be to, vertinant,
ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, būtina išsiaiškinti, ar
pateiktas įrodymas negalėjo būti pateiktas anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės (2010 m.
spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–215/2010, 2010 m. lapkričio 26
d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–220/2010). Faktas, kad su atitinkamomis
aplinkybėmis susijusius dokumentus pareiškėjas gavo jau išnagrinėjus bylą, automatiškai nedaro šių aplinkybių naujai paaiškėjusiomis, t. y. tokiomis, apie kurias pareiškėjas
bylos nagrinėjimo metu nežinojo ir negalėjo žinoti. Dokumentų gavimo ir žinojimo
apie juose nurodytas aplinkybes momentai gali nesutapti, t. y. žmogus gali žinoti tam
tikras aplinkybes, bet neturėti dokumento, kuriame jos konkrečiai įvardijamos (2007 m.
kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6–115/2007).
VIII.6.3. Kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas,
dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas
arba nepagrįstas sprendimas
(ABTĮ 153 str. 2 d. 3 p.)

31. Šiuo pagrindu procesas gali būti atnaujintas, jei esti abi sąlygos: pirma, pateikiamas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriame konstatuota bent viena ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta aplinkybė; ir antra, teismo nuosprendyje konstatuota
aplinkybe teismas rėmėsi ir ji lėmė atitinkamos išvados padarymą (2010 m. liepos 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P662–125/2010). Nors ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies
3 punkte minimas teismo procesinis dokumentas – nuosprendis, tačiau įvertinus BPK
29 straipsnyje pateikiamą nuosprendžio apibrėžimą, laikytina, kad jis apima bet kokį
teismo baigiamąjį aktą, priimtą išnagrinėjus bylą pagal BPK normas (2011 m. gruodžio
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–127/2011). Kitų institucijų (ne teismo), taip
pat kitokie procesiniai dokumentai (pavyzdžiui, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą)
šio proceso atnaujinimo pagrindo pagrįsti negali.
VIII.6.4. Kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti nusikalstami šalių, kitų
bylos proceso dalyvių ar jų atstovų veiksmai arba nusikalstamos teisėjų veikos,
padaryti nagrinėjant šią bylą
(ABTĮ 153 str. 2 d. 4 p.)

32. Šiuo pagrindu procesas gali būti atnaujintas, kai: pirma, pateikiamas įsiteisėjęs
teismo nuosprendis, kuriame konstatuota bent viena ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4
punkte nurodyta nusikalstama veika; ir antra, nusikalstama veika padaryta nagrinėjant
administracinę bylą, kurioje ir prašoma proceso atnaujinimo, t. y. nusikalstama veika yra
susijusi su pačiu nagrinėjamos bylos procesu (2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63-98/2009, 2010 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje
864

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

Nr. P438-229/2010). Nors ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 4 punkte minimas teismo procesinis dokumentas – nuosprendis, tačiau, kaip jau minėta anksčiau, juo laikytinas bet koks
teismo baigiamasis aktas, priimtas išnagrinėjus bylą pagal BPK normas.
VIII.6.5. Kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis, kuris buvo pagrindas priimti tą sprendimą, nutarimą ar nutartį
(ABTĮ 153 str. 2 d. 5 p.)

33. Kai panaikinamas teismo sprendimas, nuosprendis, kuriuo, kaip turinčiu prejudicinę galią, rėmėsi administracinis teismas, kartu išnyksta ir sprendimo priėmimo
pagrindas, todėl yra pagrindas prašyti procesą atnaujinti ir peržiūrėti administracinio
teismo padarytas išvadas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas atnaujino
procesą apeliacinės instancijos teismo byloje nustatęs, kad teismas, remdamasis Trakų
rajono apylinkės teismo 2009 m. spalio 26 d. nutarimu, kuriuo A. J. buvo atimta teisė
vairuoti transporto priemones, pripažino A. J. inter alia kaltu vairavus transporto priemonę, kai teisė vairuoti transporto priemones atimta, tačiau 2009 m. spalio 26 d. nutarimą Vyriausiajam administraciniam teismui panaikinus, išnyko pagrindas kvalifikuoti
A. J. veiką kaip vairavimą atėmus teisę vairuoti transporto priemones (2011 m. kovo 25
d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261–45/2011).
VIII.6.6. Jeigu viena iš šalių proceso metu buvo neveiksni
ir nebuvo atstovaujama atstovo pagal įstatymą
(ABTĮ 153 str. 2 d. 6 p.)

34. Neveiksniais pagal CK 2.10–2.11 straipsnių nuostatas gali būti pripažinti tik
fiziniai asmenys, todėl šiuo pagrindu procesas atnaujinamas, kai pateikiami įrodymai,
jog proceso metu šalis – fizinis asmuo – buvo neveiksni ir nebuvo atstovaujama atstovo
pagal įstatymą. Pavyzdžiui, V. P. prašė atnaujinti procesą šiuo pagrindu nurodydamas,
kad proceso metu, kuriame jis prašė žalos atlyginimo iš Lietuvos valstybės, atsakovas –
Lietuvos valstybė – nebuvo tinkamai atstovaujama. Vyriausiasis administracinis teismas
tokio prašymo netenkino nurodęs, jog valstybė yra juridinis asmuo, kurio atžvilgiu neveiksnumo kategorija nėra ir negali būti taikoma (2007 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P8–213/2007).
35. Fizinis asmuo neveiksniu pripažįstamas tik teismo sprendimu (CK 2.10 str. 1 d.),
todėl vien tik pateikti duomenys apie sveikatos būklę nesudaro pagrindo procesui atnaujinti. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas neatnaujino proceso pagal F. N.
prašymą konstatavęs, jog pateikta Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2009 m. kovo 26 d. pažyma Nr. 490, kurioje nurodyta, kad
pareiškėjas serga lengvu pažinimo sutrikimu, nepatvirtina, kad pareiškėjas nagrinėjant
bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose buvo neveiksnus, byloje nėra jokių
duomenų, kad pareiškėjas būtų pripažintas neveiksniu teismo tvarka ir jam buvo paskirtas
globėjas (2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–166/2010).
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VIII.6.7. Jeigu sprendime teismas pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą
asmenų teisių ar pareigų
(ABTĮ 153 str. 2 d. 7 p.)

36. Šis pagrindas skirtas užtikrinti vieną pagrindinių sąžiningo teismo proceso
principų – teisę būti išklausytam, todėl šiuo pagrindu inicijuoti proceso atnaujinimą
gali tik patys neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys (2011 m. gruodžio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P525-224/2011).
37. Procesas šiuo pagrindu atnaujinamas, kai nustatomos dvi esminės sąlygos: 1) asmenys,
pateikiantys prašymą atnaujinti procesą, be pakankamo pagrindo nebuvo įtraukti į bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nagrinėjimą, 2) priimtame teismo procesiniame sprendime
pasisakyta dėl jų teisių ir pareigų (teismo procesinis sprendimas pažeidžia jų teises ar įstatymų
saugomus interesus) (2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556–26/2009,
2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–133/2010).
38. Sprendžiant, ar asmuo turėjo būti įtrauktas į bylą, vertinamas ginčo pobūdis,
paties neįtraukto į bylos nagrinėjimą subjekto statutas. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas neatnaujino proceso analizuojamu pagrindu pagal Vyriausiosios
administracinių ginčų komisijos (toliau – VAGK) prašymą nustatęs, jog VAGK yra specifinio statuso subjektas – išankstinė ne teismo tvarka administracinius ginčus nagrinėjanti, kvaziteisminė institucija, kuri negali būti įtraukta į bylos nagrinėjimą, nes ji
negali būti nagrinėjamos administracinės bylos proceso šalis. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad ABTĮ 154 straipsnio 1 dalies nuostata – jeigu įsiteisėjęs sprendimas, nutarimas ar
nutartis pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus – turi būti suprantama, kaip
apimanti materialines įstatymų saugomas subjektų teises, ir neapimanti kvaziteisminių
ir teisminių institucijų procesinių ginčų nagrinėjimo taisyklių, jų procesinių teisių ir
pareigų. Todėl teismas priėjo išvados, jog apeliacinės instancijos teismas, grąžindamas
administracinę bylą VAGK nagrinėti iš naujo, nepasisakė dėl tokių teisių ir pareigų, dėl
kurių subjektui suteikiama teisė prašyti atnaujinti procesą pagal ABTĮ 154 straipsnio 1
dalį (2011 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261-168/2011).
39. Pasisakymas dėl asmenų teisių ar pareigų sprendime suprantamas kaip tiesioginis nurodymas dėl asmens, neįtraukto į procesą, teisių ir pareigų atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo (2011 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6357/2011), todėl vien tik tokio subjekto paminėjimas teismo sprendime nereiškia, kad dėl
tokio asmens buvo pasisakyta (2009 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P556–272/2009). Įsiteisėjusio teismo sprendimo ar nutarties įtaka į bylą neįtraukto ir
joje nedalyvavusio asmens teisėms ir pareigoms nustatoma atsižvelgiant į konkrečių ginčijamų materialinių teisinių santykių turinį. Pavyzdžiui, neįtraukti į bylos nagrinėjimą
asmenys A. K. ir UAB „Kriptonika“, bendrovės UAB „Ashburn International“ akcininkai,
prašė atnaujinti procesą byloje, kurioje tenkintas UAB „Ashburn International“ skundas
panaikinti VĮ Registrų centro Vilniaus filialo sprendimą atsisakyti įregistruoti duomenų
pakeitimus, susijusius su naujų valdybos narių išrinkimu bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Vyriausiasis administracinis teismas neįtrauktų į bylą
asmenų prašymo netenkino nurodęs, jog ginčijami materialiniai santykiai susiklostė
tarp UAB „Ashburn International“ ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialo, o UAB ,,Kriptonika“ ir A. K. nėra tiesioginiai šių administracinių teisinių santykių dalyviai, todėl
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negalima daryti išvados, kad teismo sprendime buvo pasisakyta dėl šių asmenų teisių ar
pareigų (2009 m. vasario 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–40/2009).
40. Sprendžiant proceso atnaujinimo klausimą šiuo pagrindu, taip pat būtina įvertinti
ir tai, kokią įtaką atitinkamo asmens įtraukimas į bylos nagrinėjimą galėjo turėti teismo
sprendime nurodomų materialinės ir proceso teisės normų aiškinimui ir taikymui, kartu
ir teismo spendimo teisėtumui ir pagrįstumui (2009 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525–46/2009). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas netenkino
BUAB „RVK“ prašymo atnaujinti procesą šiuo pagrindu konstatavęs, jog BUAB „RVK“
nebuvo įtraukta į bylą, kurioje buvo konfiskuotas jai priklausantis turtas už UAB ,,Ricela“
direktoriaus padarytą pažeidimą, BUAB „RVK“ teisė išreikalauti daiktą iš sąžiningo įgijėjo
(valstybės) yra ribojama, tačiau proceso atnaujinimas byloje vien tik tam, kad atitinkamas
asmuo galėtų dalyvauti procese, nors jokių esminių argumentų, kodėl priimtas teismo
sprendimas turėtų būti kitoks (panaikintas), jis nenurodo, prieštarautų protingumo principui, galėtų pažeisti teismo sprendimu patvirtintų teisinių santykių stabilumo lūkestį, kitų
byloje dalyvavusių asmenų teisėtus lūkesčius (2009 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556–3/2009). Taigi prašant atnaujinti procesą aptariamu pagrindu, iš esmės
turėtų būti nurodomos aplinkybės ir argumentai, kurie atnaujinus procesą galėtų lemti
kitokį teismo sprendimą, t. y. kokiais argumentais ir aplinkybėmis remdamasis atnaujintame procese pareiškėjas siektų apginti savo tariamai pažeistas teises (2006 m. rugsėjo 21 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P6–81/2006).
VIII.6.8. Jeigu sprendimas ar nutartis yra be motyvų
(ABTĮ 153 str. 2 d. 8 p.)

41. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra išaiškinęs, kad konstituciniai imperatyvai, kad teisingumą vykdo tik teismai, kad teisė negali būti nevieša, taip
pat iš Konstitucijos kylantis reikalavimas teisingai išnagrinėti bylą suponuoja ir tai, kad
kiekvienas teismo nuosprendis (kitas baigiamasis teismo aktas) turi būti grindžiamas
teisiniais argumentais (motyvais). Argumentavimas turi būti racionalus – teismo nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) turi būti tiek argumentų, kad jų pakaktų
šiam nuosprendžiui (kitam baigiamajam teismo aktui) pagrįsti. Iš konstitucinio teisinės
valstybės principo kylantis teisinio aiškumo reikalavimas inter alia reiškia, kad teismo
nuosprendyje (kitame baigiamajame teismo akte) negali būti ir nutylėtų argumentų, nenurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės teisingo nuosprendžio (kito baigiamojo teismo
akto) priėmimui. Teismo nuosprendžiai (kiti baigiamieji teismo aktai) turi būti aiškūs
byloje dalyvaujantiems ir kitiems asmenims. Jeigu šio reikalavimo nepaisoma, tai nėra
teisingumo vykdymas, kurį įtvirtina Konstitucija (2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo
28 d. nutarimai).
42. ABTĮ 86 straipsnis numato, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas.
Priimdamas sprendimą administracinis teismas įvertina ištirtus teismo posėdyje įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios bylai esminės reikšmės, yra nustatytos ir
kurios nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje, ir ar skundas (prašymas) yra tenkintinas. Įstatymas reikalauja, kad teismo sprendime turi būti atsakyta
į visus pareiškėjo pareikštus pagrindinius reikalavimus (ABTĮ 86 str. 3 d.) sprendimo
rezoliucinėje dalyje pateikiant išvadas, kurios grindžiamos ABTĮ 87 straipsnio 4 dalies
1–4 punktų reikalavimus atitinkančia sprendimo motyvuojamąja dalimi.
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43. Aptariamu pagrindu procesas gali būti atnaujinamas tuomet, jei teismo sprendimas (nutartis) apskritai neturi motyvuojamosios dalies arba iš procesinio dokumento turinio neaišku, kuo vadovaudamasis teismas padarė išvadą, suformuluotą teismo
sprendimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje (2010 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–61/2010, 2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P143–127/2011). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas atnaujino procesą
byloje, kurioje priimtos nutarties išvada nesekė iš nutarties motyvų (motyvuose nurodyta, jog terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių, objektyvių
priežasčių, todėl jis atnaujintinas ir skundas priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka, o rezoliucinėje dalyje nurodyta, jog terminas apeliaciniam skundui paduoti neatnaujintinas
ir apeliacinis skundas nepriimtinas), t. y. Vyriausiajam administraciniam teismui iškilo
neaiškumų, kokiais argumentais bei motyvais vadovaudamasis teisėjų kolegija priėjo
išvados, suformuluotos teismo nutarties rezoliucinėje dalyje (2010 m. balandžio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P438-98/2010).
44. Prašymą dėl proceso atnaujinimo padavusio subjekto netenkinantys, nepakankamai išsamūs teismo sprendimo (nutarties) motyvai, taip pat atskirai kelto, tačiau su
kitais reikalavimais glaudžiai susijusio klausimo neišsprendimas ABTĮ 153 straipsnio 2
dalies 8 punkto prasme negali būti prilyginti motyvų nebuvimui. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis teismas atsisakė atnaujinti procesą pagal A. A. J. prašymą byloje,
kurioje, anot pareiškėjo, teismas visiškai nemotyvavo, ar pagrįstai jam nebuvo siūlomos kitos laisvos pareigybės Lietuvos viešosios policijos rinktinėje „Vytis“, ir ar nebuvo
pažeistas pirmenybės principas siūlant šias pareigas kitiems pareigūnams. Vyriausiasis
administracinis teismas konstatavo, jog nuostata dėl teismo sprendimo (nutarties) motyvų nebuvimo yra skirta visam teismo sprendimui, o ne atskiram šiame sprendime
teismo išspręstam klausimui, todėl aplinkybė, kad bylą nagrinėjantis teismas savo sprendime neaptarė arba kokybinių ir kiekybinių kriterijų taikymo požiūriu nepakankamai
aptarė bylai reikšmingas aplinkybes, savaime negali būti tapatinama su motyvų nebuvimu (2011 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–221/2011). Be to,
nesutikimas su teismo motyvais iš esmės pats savaime rodo, kad teismo sprendimas yra
motyvuotas tik asmuo su jais nesutinka (2006 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. P6-289/2006). Kitoje byloje Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo,
jog tuo atveju, kai teismas, atmetęs pagrindinį reikalavimą, papildomai išsamiai nepasisako dėl išvestinių (pvz., delspinigių ir kitų mokėjimų priteisimo) reikalavimų, nelaikytina, jog teismo sprendimas nemotyvuotas (2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. P146–17/2012). Analogiškai išspręstas klausimas ir byloje, kurioje Vyriausiasis
administracinis teismas neatnaujino proceso, konstatavęs, kad nors nutartyje atskirai
nepateikiama motyvų dėl teismo išlaidų apeliacinėje instancijoje paskirstymo, akivaizdu, kad apeliacinės instancijos teismas netenkindamas pareiškėjo apeliacinio skundo
visa apimtimi kartu nepatenkino ir prašymo dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą
priteisimo (2011 m. liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–64/2011).
45. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją teismo pareiga motyvuoti
priimtą spendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną apelianto argumentą, apeliacinės instancijos teismo sprendimo motyvavimui gali pakakti
pažymėti, jog teismas sutinka su žemesnės instancijos teismo motyvais, juos tiesiog įrašant į sprendimą arba nurodant, jog su tokiais motyvais sutinkama. Laikomasi nuostatos,
jog pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis priklausomai nuo
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sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplinkybių kontekste.
Teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje
Nr.16034/90 Van de Hurk prieš Nyderlandus, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje
Nr.20772/92 Helle prieš Suomiją, 1999 m. sausio 21 d. sprendimas byloje Nr.30544/96
Garcia Ruiz prieš Ispaniją). Šios nuostatos perimtos ir administracinių teismų praktikos
(2011 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–211/2010, 2012 m. kovo
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–17/2012). Įpareigojimas motyvuoti teismo
sprendimą (nutartį) nereiškia įpareigojimo teismui atsakyti į kiekvieną proceso dalyvių
argumentą ar bylos nagrinėjimo metu iškeltą klausimą. Priimdamas teismo sprendimą
teismas taip pat negali atsakyti į tuos klausimus, kurie proceso dalyviams ar kitiems
suinteresuotiems asmenims iškyla jau po teismo sprendimo ir jo motyvų paskelbimo
(2006 m. birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6-289/2006).
VIII.6.9. Jeigu bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas
(ABTĮ 153 str. 2 d. 9 p.)

46. Viena iš tinkamo proceso garantijų yra užtikrinimas, kad ginčą nagrinės nepriklausomas ir nešališkas teismas. Neteisėta teismo sudėtis gali būti konstatuota nustačius
ABTĮ septintojo skirsnio, reglamentuojančio teismo sudėtį bei nušalinimus, nuostatų
pažeidimus, t. y. teismo sudėtis neatitinka įstatymo reikalavimų, teismas buvo šališkas,
pažeistas draudimas teisėjui pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą (2010 m. rugpjūčio
6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–130/2010, 2010 m. lapkričio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P502–241/2010).
Visų pirma pažymėtina, jog teismo sudėties sudarymui keliami imperatyvūs reikalavimai, įtvirtinti ABTĮ 46 straipsnyje, kur numatytos tam tikrų bylų kategorijos, kurias
apygardos administraciniuose teismuose nagrinėja vienas teisėjas ar trijų teisėjų kolegija, Vyriausiajame administraciniame teisme – trijų teisėjų kolegija, išplėstinė penkių ar
septynių teisėjų kolegija bei teismo plenarinė sesija, taip pat nurodyta teisėjų kolegijų
sudarymo tvarka. Be to, teismo sudėties pakeitimas iki bylos nagrinėjimo teisme pradžios, kai tai atlikta pagal teisės aktus, savaime nereiškia, kad byla bus nagrinėjama neteisėtos sudėties teismo. Pažymėtina ir tai, jog tais atvejais, kai keičiama teismo sudėtis,
bet asmuo atskirai apie tai neinformuotas, savaime nelems neteisėtos sudėties, žinoma,
jei nebus nustatyta kitų pagrindų, darančių sprendimą neteisėtu, nes bylos nagrinėjimo
data ir laikas su jai nagrinėti sudaryta teismo sudėtimi viešai skelbiama ir prieinama
tiek teismo internetinėje svetainėje (prieiga per www.lvat.lt/lt/tvarkarasciai), tiek Nacionalinės teismų administracijos internetinėje svetainėje (prieiga per www.teismai.lt).
Vyriausiasis administracinis teismas yra atnaujinęs procesus ir pripažinęs, kad bylas išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, kai nutartį administracinėje byloje pasirašė
du teisėjai, nors minėtai bylai teismo pirmininko nutartimi buvo sudaryta trijų teisėjų
kolegija (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–138/2011), taip
pat kai nutartį byloje pasirašė ne ta teisėjų kolegija, kuri buvo paskirta bylą nagrinėti
(2009 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–247/2009). Plačiau apie
teismo sudėties teisėtumo aspektus žr. Apibendrinimo skyrių III.1. Teismo sudėtis,
nušalinimai.
47. Konstitucinis Teismas 2001 m. vasario 12 d. nutarime konstatavo, kad asmens
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konstitucinė teisė, jog jo bylą išnagrinėtų nešališkas teismas, reiškia tai, kad asmens bylos negali nagrinėti teisėjas, dėl kurio nešališkumo gali kilti abejonių: teisėjas, nagrinėjantis bylą, turi būti neutralus; teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas,
yra esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija bei teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo teismu sąlyga. Vadinasi, turi būti šalinamos prielaidos, galinčios sukelti
abejonių dėl teisėjo ir teismo nešališkumo. Priešingu atveju, būtų rizikuojama tuo pasitikėjimu, kurį teismai turi kelti visuomenėje, o svarbiausia – proceso šalims. Todėl proceso teisės normos, garantuojančios teismo (teisėjo) nešališkumą, turi būti aiškinamos
atsižvelgiant į asmens konstitucinės teisės į nepriklausomą ir nešališką teismą turinį,
šios teisės reikšmę demokratinėje ir teisės viršenybe grindžiamoje visuomenėje.
48. Kada teismas nelaikomas nepriklausomu ir nešališku įtvirtinta ABTĮ 47 straipsnyje (plačiau apie tai žr. Apibendrinimo skyrių III.1. Teismo sudėtis, nušalinimai), be to, šiame straipsnyje įtvirtintų nuostatų taikymas yra glaudžiai susijęs su
Konvencijos 6 straipsnio taikymu. EŽTT savo praktikoje yra nurodęs, kad sąvoka „nešališkumas“, įvirtinta Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, turi du aspektus. Visų pirma,
teismas turi būti subjektyviai nešališkas, t. y. teisėjų kolegijos nariams draudžiama turėti
išankstinį asmeninį nusistatymą ar būti tendencingiems. Asmeninis nešališkumas yra
preziumuojamas, jeigu nėra tam prieštaraujančių įrodymų. Atitinkamai, ar teismas yra
šališkas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies prasme turi būti nustatyta remiantis subjektyvumo testu, t. y. konkretaus teisėjo asmeninio įsitikinimo pagrindu konkrečioje byloje.
Antra, teismas turi būti nešališkas objektyvia prasme, t. y. teismas turi suteikti pakankamas garantijas, kurios pašalintų bet kokias pagrįstas abejones dėl teismo nešališkumo.
Pagal objektyvumo testą turi būti nustatyta, ar išskyrus teisėjo asmeninį elgesį, galima
nustatyti faktų, kurie kelia abejones dėl jo šališkumo. Sprendžiant klausimą, ar teisėjo
nagrinėjančio bylą ir byloje dalyvaujančio asmens tarpusavio santykiai gali sudaryti
pagrindą abejonei dėl teisėjo nešališkumo, minėto teismo praktikoje yra atsižvelgiama
į šių asmenų tarpusavio santykių pobūdį, materialinę priklausomybę, giminystės ryšius
ir pan. (2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-210/2010, 2011 m.
spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-240/2011, 2012 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P520-91-2012). Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas atnaujino procesą byloje Nr. A502-906/2008 nustatęs, kad apeliacinį skundą išnagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininku buvo teisėjas Stasys Gudynas, kurio sūnus buvo
byloje dalyvavusio trečiojo suinteresuoto asmens TEO LT, AB interesus atstovavusios
advokatų kontoros advokatas, ir kurio viešai skelbiama specializacija atitiko teisme nagrinėto ginčo materialinį teisinį pobūdį. Teismas, įvertinęs viešai skelbiamą informaciją
apie kontoros organizacinę struktūrą, jos komandinį darbą bei bendru jos advokatų
(advokatų padėjėjų) siekiu maksimaliai gerai patenkinti klientų poreikius ir lūkesčius,
taip pat atsižvelgęs į EŽTT praktiką aiškinant teismo nepriklausomumo ir nešališkumo teisinius principus bei procesines garantijas, konstatavo, kad nurodyti faktai bylos
Nr. A502-906/2008 nagrinėjime dalyvavusiems asmenims galėjo sukelti abejonių dėl teismo nešališkumo objektyviuoju aspektu (2008 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. P438-206/2008).
49. Dažniausiai šiuo pagrindu siekiama proceso atnaujinimo grindžiant teismo šališkumą tam tikrų teismo pareigų procese, anot prašymą pateikusių subjektų, netinkamu vykdymu, pavyzdžiui, neinformavimu apie teismo posėdį, atsiliepimo į apeliacinį
skundą neišsiuntimu (2011 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261870
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178/2011), atsisakymu priimti įrodymus ar tenkinti kokį nors prašymą (2011 m. spalio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858-240/2011) ir pan. Tačiau tokie abstraktūs
pareiškėjų argumentai, nesant duomenų apie teisėjo suinteresuotumą bylos baigtimi ar
kitų aplinkybių, kurios keltų abejones jo nešališkumu, nesudaro pagrindo išvadai, kad
bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas.
50. ABTĮ 46 straipsnio 4 dalis numato, jog teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant administracinę bylą ir priimant joje sprendimą (nutarimą, nutartį) išsprendžiant bylą iš esmės,
negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą nei apeliacinės instancijos teisme, nei pakartotinai tą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Ši taisyklė netaikoma, kai Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme sudaroma išplėstinė teisėjų kolegija arba byla
perduodama nagrinėti teismo plenarinei sesijai. Iš paminėtų nuostatų matyti, jog draudimas pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą siejamas tik su dalyvavimu toje pačioje
byloje, ir kuri jau buvo išnagrinėta iš esmės. Pavyzdžiui, šio draudimo pažeidimas buvo
konstatuotas, kai prašymą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėjo teisėjų kolegija, kurios
nariu buvo teisėjas priėmęs sprendimą byloje, kurioje ir buvo prašoma atnaujinimo
(2009 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P756–308/2009). Tačiau Vyriausiasis administracinis teismas neatnaujino proceso, pažymėjęs, jog nėra pagrindo
teigti, kad teisėjas, nagrinėdamas bylą, buvo suinteresuotas ir susaistytas savo nuomonės nagrinėjant bylą pirmą kartą, nes pirmą kartą byloje buvo išspręstas tik procesinis
klausimas dėl bylos perdavimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (2009 m.
lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–224/2009), o faktas, kad tas pats
teisėjas yra dalyvavęs nagrinėjant kitas panašaus pobūdžio bylas nėra pakankamas pagrindas pripažinti tokią situaciją kaip keliančią abejonių dėl teismo sudėties teisėtumo
ar teisėjo ir teismo nešališkumo (2009 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P438–73/2009).
VIII.6.10. Jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės
teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį
(ABTĮ 153 str. 2 d. 10 p.)

51. Šiuo pagrindu procesas atnaujinimas, kai: pirma, nustatomas materialinės teisės
normos pažeidimas jas taikant; antra, nustatytas pažeidimas akivaizdus; ir trečia, toks
pažeidimas esminis, t. y. galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar
nutartį. Materialinės teisės taikymo tikslas yra individualiai gyvenimo situacijai taikyti teisėje įtvirtintą abstrakčią elgesio taisyklę. Teisės taikymo metu nustatomas teisės
subjekto teisinis statusas arba konkrečios jo teisės ir pareigos, esant pažeidimui taikytinos sankcijos, todėl procesinės teisės normų pažeidimo ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies
10 punktas neapima (2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502 –
165/2010, 2011 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146-119/2011).
52. Aptariamo pagrindo taikymas yra sietinas su pažeidimo akivaizdumu, kas reiškia, kad prašyme atnaujinti procesą šiuo pagrindu turi būti pateikti argumentai, kurie akivaizdžiai parodo, kad bylą nagrinėjęs teismas neteisingai aiškino byloje taikytiną
materialinės teisės normą. Toks akivaizdumas procesą atnaujinti prašančio asmens turi
būti specialiai aptartas ir argumentuotas. Pažeidimas laikomas akivaizdžiu, kai proceso atnaujinimo klausimą nagrinėjančiai teisėjų kolegijai nelieka pagrįstų abejonių dėl
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klaidingo teisės normų aiškinimo ir taikymo (2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P602–71/2012). Pažymėtina, jog vien alternatyvaus teisės normų aiškinimo galimybė, nesant svarių argumentų dėl pirmojo aiškinimo klaidingumo, nesudaro
pagrindo procesui atnaujinti (2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P442–52/2008, 2011 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–28/2011).
Pavyzdžiui, akivaizdžiu pažeidimu, turėjusiu įtakos neteisėto sprendimo priėmimui, gali
būti pripažintas konkrečios teisės normos, kurią reikia byloje taikyti, netinkamas taikymas (2011 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–19/2011) ar apskritai tokios normos netaikymas (2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P261-36/2012), taip pat rėmimasis netinkamu akto vertimu (2009 m. balandžio 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P822-85/2009) ir pan.
VIII.6.11. Kai panaikinamas kaip neteisėtas teisės aktas, kuriuo remdamasis teismas išsprendė bylą
(ABTĮ 153 str. 2 d. 11 p.)

53. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 11 punktas reikalauja, kad teisės aktas būtų panaikintas kaip neteisėtas. Šiuo aspektu pažymėtina, jog tais atvejais, kai teisės aktas tiesiog
pakeičiamas ar nustoja galios nesant jo pripažinimo neteisėtu, proceso atnaujinimui
aptariamo pagrindo nebus. Šiuo atveju nesvarbu, ar panaikinamas visas teisės aktas, ar
jo dalis, tačiau reikšminga tai, kad būtų panaikinta kaip neteisėta būtent ta jo dalis, kuria
remiantis priimtas teismo atitinkamas sprendimas.
VIII.6.12. Kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos
formavimą
(ABTĮ 153 str. 2 d. 12 p.)

54. Pagal ABTĮ 13 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 3 dalį vienodą administracinių
teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas. Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 8 d. nutarime
konstatavo, jog Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą, o iš Konstitucijoje įtvirtintų teisinės valstybės, teisingumo, asmenų
lygybės teismui principų (bei kitų konstitucinių principų) kyla maksima, kad tokios
pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant
jau įtvirtintų. Užtikrinant iš Konstitucijos kylantį teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, lemiamą reikšmę (be
kitų svarbių veiksnių) turi šie veiksniai: teismai (inter alia aukščiausiosios instancijos),
priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų
precedentų; aukštesnės instancijos teismai privalo, peržiūrėdami žemesnės instancijos
teismų sprendimus, tuos sprendimus vertinti vadovaudamiesi visuomet tais pačiais teisiniais kriterijais; tie kriterijai turi būti aiškūs ir ex ante žinomi teisės subjektams, inter
alia žemesnės instancijos teismams (vadinasi, teismų jurisprudencija turi būti prognozuojama); teismų praktika turi būti koreguojama ir nauji teismo precedentai gali būti
kuriami tik tada, kai tai yra neišvengiamai, objektyviai būtina; toks teismų praktikos
koregavimas (nukrypimas nuo teismus ligi tol saisčiusių ankstesnių precedentų ir naujų
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precedentų kūrimas) visais atvejais turi būti deramai (aiškiai ir racionaliai) argumentuojamas atitinkamuose teismų sprendimuose. Iš Konstitucijos kylančios maksimos,
kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, nepaisymas reikštų ir
Konstitucijos nuostatų dėl teisingumo vykdymo, konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų, kitų konstitucinių principų nepaisymą, duotų
pagrindo kilti abejonėms, ar atitinkami teismai, priimdami tuos sprendimus, nebuvo
šališki, ar tie sprendimai nebuvo kitais atžvilgiais subjektyvūs.
Pirmiau minėtos konstitucinės jurisprudencijos nuostatos atsispindi ir Lietuvos
Respublikos teismų įstatyme. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.
Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra
saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi
būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.
55. Vienoda teismų praktika administraciniuose teismuose užtikrinama ne tik instancine teismo sprendimų kontrole, bet ir proceso atnaujinimo instituto pagalba. Tačiau
siekiant proceso atnaujinimo analizuojamu pagrindu, pareiškėjui būtina pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius, jog administracinių teismų praktika ginčijamu klausimu yra nevienoda, byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nukrypta nuo vieningos
administracinių teismų praktikos arba teismų praktika formuojama klaidinga linkme
(2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–10/2012).
56. Atnaujinti procesą šiuo pagrindu galima tik tuomet, kai bylose, kurių faktinės
aplinkybės yra tapačios arba labai panašios, jas vertinant ir nustatytoms aplinkybėms taikant atitinkamas teisės normas priimti skirtingi procesiniai sprendimai (2011 m. gruodžio
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P143–127/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P602–71/2012). Procesas, siekiant užtikrinti vienodos administracinių
teismų praktikos formavimą, turėtų būti atnaujinamas tada, kai dėl galbūt skirtingo teisės
normų aiškinimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla, nes priešingu atveju nepagrįstai
būtų trikdomas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu susiklosčiusių teisinių santykių
stabilumas (2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–54/2010, 2011
m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–19/2011).
57. Pareiškėjui tvirtinant, kad teismų praktika yra nevienoda, nukrypta nuo vieningos praktikos, pirmiausia būtina nurodyti procesinius sprendimus, kuriose atitinkamas klausimas spręstas skirtingai, nes jokio naujo teismo precedento sukūrimo ar
argumentavimo negali lemti atsitiktiniai (teisės atžvilgiu) veiksniai. Nėra būtina, kad
nutartys būtų paskelbtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje (2010
m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–19/2010). Gavęs prašymą
atnaujinti procesą aptariamu pagrindu, Vyriausiasis administracinis teismas pirmiausia
vertina, ar paminėtos bylos su ta, kurioje siekiama proceso atnaujinimo, yra analogiškos,
t. y. jų ratio decidendi sutampa (2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. P858–149/2011). Nustačius, jog administracinių teismų praktika prieštaringa, Vyriausiasis administracinis teismas turi į tai reaguoti ir imtis teisės aktuose nustatytų priemonių ją suvienodinti, nes tik unifikuojant teismų praktiką galima veiksmingai užtikrinti
konstitucinio imperatyvo, kad analogiškos bylos būtų sprendžiamos taip pat, laikymąsi
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(2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261–59/2011).
58. Neginčytina, jog teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas, tačiau, kaip ir konstatavo
Konstitucinis Teismas pirmiau pacituotame nutarime, teismų praktika nėra statiška, ji
gali plėtotis, o kartais ir būtina ją koreguoti. Todėl vertinant, kuriuo suformuotu precedentu būtina vadovautis, pirmenybė gali būti teikiama (kai ratio decidendi sutampa)
vėlesnei, praktiką suvienodinančiai nutarčiai. Pavyzdžiui, Vyriausiasis administracinis
teismas netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą pažymėjęs, jog galutinė ir vieninga administracinių teismų praktika šios kategorijos bylose (dėl vidaus reikalų sistemos pareigūnų darbo laiko nustatymo ir viršvalandinio darbo apmokėjimo) buvo suformuota išplėstinės Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos 2008
m. birželio 12 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A575–2063/2008, kuri yra priimta
vėliau nei buvo išnagrinėtos pareiškėjo nurodomos administracinės bylos, o išvados
padarytos administracinėje byloje Nr. A575–2063/2008 visiškai atitinka tas, kurios padarytos nagrinėjant pareiškėjo administracinę bylą, kurioje siekiama proceso atnaujinimo
(2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–33/2009).
59. Prašydamas atnaujinti procesą dėl to, jog teismų praktika formuojama klaidinga
linkme, suinteresuotas asmuo turi tai pagrįsti, o vien tik abstraktus ar sąlyginis prašymas
formuoti neydingą praktiką nėra pakankamas pagrindas procesui atnaujinti. Pavyzdžiui,
Vyriausiasis administracinis teismas yra netenkinęs asmenų prašymų atnaujinti procesą
nustatęs, kad prašymai atnaujinti procesą siejami su sąlyga, jog neatnaujinus proceso byla
taps nepagrįstu precedentu kitose analogiškose bylose, o teismų praktika gali būti formuojama klaidinga linkme (2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P444–
144/2010, 2010 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P662–54/2010).
60. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog naujai suformuota ar
pasikeitusi teismų praktika dažniausiai negali būti taikoma išnagrinėtai bylai ir negali
būti vertinama kaip pagrindas atnaujinti procesą, nes prieštarautų teisės principui lex
retro non agit. Šis principas dėl įstatymų grįžtamosios galios negalimumo taikytinas ir
teismo precedentui kaip teisės šaltiniui. Teismo precedento esmę sudaro stare decisis
principas, grindžiamas teismo sprendimo autoritetu: visas tas pačias vėlesnes bylas būtina spręsti taip, kaip išspręsta byla, kurioje suformuotas teismo precedentas, šis principas
negali būti taikomas ankščiau išnagrinėtoms byloms. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta,
Vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog atsakovo minima atitinkama
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kurioje suformuota kitokia nei
pirmiau egzistavusi teismo praktika, nelaikytina pagrindu atnaujinti procesą anksčiau
išnagrinėtoje administracinėje byloje, todėl ir sužinojimas apie šią nutartį nėra aktualus
tikrinant, ar prašymas paduotas nepraleidus įstatymo nustatytų terminų (2012 m. liepos
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P520-40/2012).
VIII.7. Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas
(ABTĮ 158–162 str.)

61. Proceso atnaujinimą reglamentuojantis ABTĮ IV skyrius nenumato prašymo atnaujinti procesą priėmimo stadijos, kurioje, be kita ko, būtų galima patikrinti, ar prašy874
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mas atnaujinti procesą apskritai gali būti nagrinėjamas teisme. Atsižvelgdama į tai, kad
visi klausimai, susiję su prašymo atnaujinti procesą atitikimu įstatymo reikalavimams,
tikrinami prašymą atnaujinti procesą nagrinėjant iš esmės, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, pirmiausia tikrina, ar prašymas paduotas dėl tinkamo objekto
bei jis pateiktas tinkamas subjekto, ir tik po to teismas jau vertina, ar prašymas paduotas
nepraleidus nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas įstatymų numatytais proceso atnaujinimo pagrindais, kaip tai įpareigoja ABTĮ 158 straipsnio 2 dalis (2010 m. gruodžio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. P438-172/2010, 2011 m. spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261-168/2011). Nustačius jau pirmą kliūtį, t. y. kad prašymas paduotas netinkamo subjekto ar terminas prašymui paduoti praleistas, tai jau yra savarankiškas pagrindas atmesti prašymą ir detaliau prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti
nebesvarstomas (2008 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P556-32/2008,
2011 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P492-219/2011).
62. Klaidingas procesinio dokumento pavadinimo nurodymas arba kiti aiškūs netikslumai, taip pat konkretaus atnaujinimo pagrindo neįvardijimas Vyriausiojo administracinio teismo nevertinami kaip kliūtys spręsti iš esmės proceso atnaujinimo klausimą,
nes dėl asmens išreikštos valios sprendžiama ne pagal pateikto dokumento formą, bet
pagal tikrąjį jo turinį (2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P261–
60/2011, 2011 m. liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P146–64/2011).
63. Pažymėtina, jog ABTĮ 158 straipsnio 2 dalis numato, kad prireikus teismas turi
teisę pareikalauti iš prašymą padavusio asmens papildomų įrodymų dėl terminų ir
prašymo pagrindų, taigi prašymo nagrinėjimas gali būti atidedamas (2009 m. kovo 20
d. nutartis administracinėje byloje Nr. P438–60/2009, 2010 m. balandžio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. P438–48/2010). Nustačius, kad asmuo antrą kartą paduoda
prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuris jau kartą buvo išspręstas ir kuriame nurodyti
tie patys proceso atnaujinimo pagrindai, tos pačios aplinkybės, prašymas gali būti iš
esmės nenagrinėjamas ir atmetamas pasirėmus įstatymo analogija su ABTĮ 96 straipsnio 4 dalimi, skelbiančia, kad sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti proceso dalyviai, taip
pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių reikalavimų tuo pačiu
pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių (2008
m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P525–29/2008). Tačiau bet kokiu
atveju ABTĮ IV skyrius, reglamentuojantis proceso administracinėse bylose atnaujinimą, nesuteikia Vyriausiajam administraciniam teismui įgaliojimų sprendžiant prašymą
dėl proceso atnaujinimo iš naujo nagrinėti bylą iš esmės, tokia procedūra negali būti
tapatinama su apeliaciniu procesu, o čia tik patikrinama, ar nėra esminių ir akivaizdžių aplinkybių, kurios sukeltų pagrįstų abejonių dėl byloje priimtų teismų procesinių
sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo (2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502–187/2010, 2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P858–
149/2011, 2012 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P63–44/2012).
64. Prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas gali baigtis dvejopai: teismo nutartimi atsisakyti atnaujinti procesą arba teismo nutartimi atnaujinti procesą (ABTĮ 159
str.). ABTĮ 159 straipsnio 2 dalis numato, jog teismas, priėmęs nutartį dėl proceso atnaujinimo, prireikus gali sustabdyti skundžiamo sprendimo, nutarimo ar nutarties vykdymą, kol bus iš naujo išnagrinėta byla. Tokiu atveju sustabdymo tikslingumas sprendžiamas iš esmės pagal reikalavimus, keliamus reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui
(2007 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P6–100/2007).
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65. Teisėjų kolegijai priėmus nutartį dėl proceso atnaujinimo, byla nagrinėti iš naujo paprastai perduodama tos pačios instancijos teismui, kurio sprendimas, nutarimas ar
nutartis yra skundžiami (ABTĮ 160 str. 1 d.).
66. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal pirmosios instancijos teismo proceso ar apeliacinio proceso taisykles priklausomai nuo to,
kurioje byloje buvo prašoma atnaujinimo (ABTĮ 161 str.), tačiau neperžengdamas ribų,
kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teismas patikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi ir tokiais pagrindais, kurie yra
nustatyti teismo nutartyje dėl proceso atnaujinimo (2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556–393/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 271 – 294 p., 2012 m. balandžio
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492–1746/2012). Pavyzdžiui, faktinės bylos
aplinkybės, nagrinėjant ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu atnaujintą
administracinę bylą, analizuojamos tiek, kiek tai būtina nustatyti, ar teisingai pritaikytos materialinės teisės normos, o atnaujinus procesą administracinėje byloje ABTĮ 153
straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, būtina įvertinti, ar EŽTT sprendime konstatuoti
Konvencijos pažeidimai turi įtakos byloje priimtų administracinių teismų procesinių
sprendimų pagrįstumui ir teisėtumui. Administracinių bylų, kuriose procesas atnaujintas, nagrinėjimo ypatumai neatima iš teismo, nagrinėjančio atnaujintą bylą, pareigos
įvertinti byloje jau priimto procesinio sprendimo ar procesinių sprendimų atitiktį esminiams administracinių bylų teiseną reglamentuojančių teisės normų reikalavimams,
pvz., patikrinti, ar byla apskritai buvo teisminga administraciniams teismams (2006 m.
lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5–1198/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 10, 2006 m., 184 – 190 p.). Tačiau jei proceso
atnaujinimo pagrindas rodo, kad tinkamo proceso nagrinėjant bylą iš esmės nebuvo,
pavyzdžiui, bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, iš naujo ji nagrinėjama iš esmės
visa apimtimi pagal atitinkamos instancijos proceso taisykles (2009 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–1009/2009).
67. Jei procesas atnaujintas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 7 punkto (jeigu sprendime teismas pasisakė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų) pagrindu, byla taip pat turėtų būti nagrinėjama iš naujo bei iš esmės. Teismas taip pat
yra pažymėjęs, kad nagrinėjant minėtu pagrindu atnaujintą bylą iš naujo bei iš esmės
nebūtų racionalu, nesant kitų faktinių duomenų, susietų su skundo dalyku, atkartoti
skundžiamo teismo sprendimo argumentus ar suformuluotus teismo teiginius sudėlioti
kitokiais žodžiais, bet iš esmės reiškiančiais tą patį. Detalesnis vertinimas galbūt turėtų
būti atliekamas pateikus naujus įrodymus, kurie negalėjo būti pateikti dėl pagrįstų priežasčių, bylą nagrinėjant pirmiau arba kai yra kitų aplinkybių, galinčių iš esmės pakeisti
skundžiamą sprendimą. Todėl nustatęs, kad naujų, esminių aplinkybių, galinčių kitaip
pakreipti bylos baigtį nebuvo įvardinta, teismas konstatavo, jog nėra pagrindų kitokio
sprendimo priėmimui nei suformuluotas Vyriausiojo administracinio teismo 2008 m.
spalio 13 d. nutartyje, kurioje ir buvo atnaujintas procesas (2009 m. spalio 1 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A556–2409/2009).
68. Administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą iš naujo, turi teisę priimti vieną iš
ABTĮ 162 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sprendimų: 1) atmesti prašymą, o apskųstą teismo sprendimą, nutarimą ar nutartį palikti nepakeistą; 2) pakeisti apskųstą sprendimą,
nutarimą ar nutartį; 3) panaikinti apskųstą sprendimą, nutarimą ar nutartį ir priimti
876

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas

naują sprendimą, nutarimą ar nutartį. Šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu atveju
priimama teismo nutartis, o straipsnio 2 ir 3 punktuose numatytais atvejais – sprendimas, nutarimas ar nutartis. ABTĮ 162 straipsnio 3 dalis įtvirtina, jog administraciniam
teismui priėmus naują sprendimą, kartu turi būti naikinami visi ankstesni teismų sprendimai, priimti išnagrinėtoje byloje. Pažymėtina, jog tuo atveju, jei byloje buvo spręstas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas, tokiu atveju atitinkamai panaikinamos
ir tokios nutartys (2009 m. gegužės 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A63–
1706/2009).
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81 str.
81 str.
82 str.
82 str. 6 d.
84 str.
85 str.
86 str.
86 str. 2 d.
87 str.
88 str.
93 str.
94 str. 2 d.
94 str. 3 d.
95 str.
96 str.
98 str. 1 d. 1 p.
98 str. 1 d. 2 p.
98 str. 1 d. 3 p.
98 str. 1 d. 4 p.
98 str. 1 d. 5 p.
98 str. 1 d. 6 ir 7 p.
98 str. 1 d. 8 p.
98–100 str.
101 str.
101 str. 2 p.
101 str. 3 p.
101 str. 7 p.
102 str.
103 str.
103 str. 1 p.
103 str. 3 p.
103 str. 4 p.
104 str.
105–109 str.
110–117 str.
118–121 str.
127–147 str.
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V.3. Teismo pranešimai ir šaukimai
III.6.1.3. Įrodymų tyrimas
I.2.6. Bylos nagrinėjimo betarpiškumo principas
I.2.7. Teisė būti išklausytam
IV.4. Bylos nagrinėjimo atidėjimas
I.2.6. Bylos nagrinėjimo betarpiškumo principas
I.2.13. Aktyvaus teismo principas
III.6.1.1. Faktų nurodymas
III.6.1.3. Įrodymų tyrimas
I.2.6. Bylos nagrinėjimo betarpiškumo principas
III.4. Teismo nuobaudos
V.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
V.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai
I.2.6. Bylos nagrinėjimo betarpiškumo principas
V.1.1. Teismo sprendimo formos ir turinio reikalavimai
V.1.2. Teismo sprendimo rūšys
V.1.3. Teismo sprendimo priėmimas, paskelbimas ir išsiuntimas
V.1.5.1. Teismo sprendimo klaidų ištaisymas
V.1.5.2. Teismo sprendimo išaiškinimas
V.1.5.3. Papildomo sprendimo priėmimas
V.1.4. Teismo sprendimo įsiteisėjimas
IV.5.1. Kai miršta bylos šalimi buvęs asmuo arba pasibaigia juridinis asmuo, jeigu ginčo
teisinis santykis leidžia teisių perėmimą
IV.5.2. Kai šalis netenka veiksnumo
IV.5.3. Kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline,
baudžiamąja ar administracine tvarka
IV.5.4. Kai teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar įstatymas arba
kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas byloje, atitinka Konstituciją
IV.5.5. Kai kreipiamasi į administracinį teismą prašant ištirti norminio administracinio
akto teisėtumą arba kai pats administracinis teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą,
nusprendžia ištirti norminio administracinio akto teisėtumą
IV.5.6. Kai teismas paskiria ekspertizę arba kai teismas pripažįsta, kad būtina gauti bylai
reikalingus įrodymus (dokumentus) iš užsienio valstybės
IV.5.7. Kai teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją prašydamas prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo
klausimu
IV.5. Bylos sustabdymas
IV.6.1. Bylos nutraukimas
II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje dėl ginčo tarp tų pačių
šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas
III.2.1. Atsisakymas nuo skundo (prašymo)
II.7. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos laikymasis
IV.6.1. Bylos nutraukimas
IV.6.2. Skundo (prašymo) palikimas nenagrinėtu
II.7. Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarkos laikymasis
II.8. Tinkamas atstovavimas administraciniame teisme
II.6. Įsiteisėjusio teismo sprendimo arba bylos teismo žinioje dėl ginčo tarp tų pačių
šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebuvimas
IV.6.2. Skundo (prašymo) palikimas nenagrinėtu
V.2. Pirmosios instancijos teismo nutartis
VI.1. Bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimo ypatumai
VI.2. Skundų dėl rinkimų ar referendumo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai
VII.1. Bylų pagal apeliacinius skundus procesas
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748
577
578
779
577
587
743
748
577
727
808
801
577
801
806
808
813
814
816
810
783
784
784
793
793
794
795
782
796
647
705
652
796
798
652
652
647
798
817
823
838
841

