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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
1.1. Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352
„Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 34 punkte numatyto
vykdymo išlaidų skirstymo į trijų rūšių išlaidas, bendrųjų vykdymo
išlaidų normos įvedimo bei 42 punkto ir jo 2 lentelės nuostatų, kuriose
numatyti bendrųjų vykdymo išlaidų ir atlyginimo antstoliui už vykdomojo
dokumento įvykdymą dydžiai, iš jų 2 lentelės pirmu eilės numeriu
numatytos bendrosios vykdymo išlaidos ir atlyginimas antstoliui įvykdžius
daiktų perdavimą išieškotojui, atitikties Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso 583 straipsnio 1 daliai, 609 straipsnio 1 ir 2 dalims,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 6 punktui ir
1995 m. gegužės 2 d. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių
aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 straipsnio 2 daliai
1.2. Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2002 m. lapkričio
14 d. nutarimu Nr. 129 patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybos darbo reglamento (2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 1S-139
redakcija) 94 punkto ir 103 punkto nuostatos „Konkurencijos tarybos
nutarimus dėl įstatymų pažeidimų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio protokolo pasirašymo
dienos parengia ir teikia pasirašyti posėdžio pirmininkui Teisės skyriaus
valstybės tarnautojas“ atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalims, 19 straipsnio 2 daliai ir 20 straipsnio 6
daliai
1.3. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d.
sprendimo Nr. 1-26-19 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio
(miesto) susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymo ir savivaldybės
tarybos 2007 m. birželio 28 d sprendimo Nr. 1-5-23 pripažinimo netekusiu
galios“ 3.1 ir 3.2 punktų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos transporto veiklos
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4 punkto nuostatoms
1.4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23
d. sprendimo Nr. T2-426 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų
patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30
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straipsnio 4 daliai, dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 10 punkto ir
1 priedo „Vietinės rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“,
išskyrus eilutę Nr. 15, atitikties Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo
2 straipsniui, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktui, Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 11 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai, Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3
punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d.
nutarimu Nr. 519 patvirtinto Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo
plano (2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1224 redakcija) 96 punktui, dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą nuostatų 28 punkto atitikties Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių
nuostatų patvirtinimo“ 2.5 punktui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 876 „Dėl Valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį,
elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Valstybės ir savivaldybių
gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį,
elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas
tvarkos aprašo 5 punktui
1.5. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d.
sprendimo Nr. 1-731 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi
taisyklių tvirtinimo“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, dėl Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-731
patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės skolinimosi taisyklių 3.3 punkto
atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu
Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3.3 punktui
1.6. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d.
sprendimu Nr. T2-317 patvirtinto Palangos miesto bendrojo plano
sprendinių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2, 4.37, 4.39 straipsniams,
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 2 ir 7
punktams bei 3 straipsnio 2 daliai
1.7. Dėl Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. 134
patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies specialiojo paminklosauginio
plano atitikties Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 8 ir
12 straipsniams, 13 straipsnio 1 daliai, 14 straipsnio 3 daliai, 23 straipsnio 1

daliai, 30 straipsnio 2 dalies 3 punktui, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatymo 5, 14, 17 ir 18 straipsniams bei
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 11 straipsniui
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Įvadas
Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra pamatinė asmens teisė,
pripažįstama tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teisės aktų. Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis laiduoja kiekvieno asmens,
kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisę kreiptis į teismą.
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). Teisė į teismą, be kita ko, pagrįsta teisminės gynybos
prieinamumo ir universalumo principais, laiduojama ir tarptautiniuose teisės
aktuose: 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencijos 6 straipsnyje bei 1966 m. gruodžio 19 d. Tarptautinio
pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio trečioje dalyje.
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