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Įžangos
žodis

Gerbiamieji,
jau tapo įprasta, kad kasmet šiuose puslapiuose kreipiuosi į jus, apžvelgdamas svarbiausius pastarojo laikotarpio įvykius ir
aktualijas, rūpinčias visuomenei, teismui,
man. Ne išimtis ir šie metai.
Jau prieš kurį laiką pastebėjau tendenciją,
kad šiandieninė teisinė kultūra esti globalizacijos sūkuryje. Valstybės perima patirtį
vienos iš kitų, kuriasi tokios bendravalstybinės dimensijos, kaip pasaulio, Europos,
vakarietiškos teisinės kultūros. Ką tai reiškia Lietuvai, jos nacionaliniam teisiniam
identitetui?

Vakarietiškos teisinės
kultūros įtaka –
nuo vertybinių konstantų
iki teisinės technikos

D

augelis per pastaruosius 20 metų Lietuvoje įvykusių pokyčių atėjo iš europietiškosios, vakarietiškos teisinės kultūros. Europietiškos tradicijos ir vertybės jau
tapo Europos kultūriniu palikimu, peržengiančiu nacionalines ribas ir susaistančiu
skirtingas nacionalines kultūras. Perėmusi tokius bendrus europinės teisinės kultūros bruožus, kaip pagarba
žmogaus teisėms, demokratijos
tradicijoms, valdžių atskyrimu pagrįstas valdymas,
tolerancijos ir nuomonių pliuralizmo skatinimas, Lietuva atvėrė sau kelią tapti
pilnateise Europos
šeimos nare.

Kaip teisėjas aš taip pat jaučiuosi priklausąs pasaulinei bendruomenei. Bylose priimdami sprendimus, teismai dalyvauja ne
tik Lietuvos, bet ir globaliuose procesuose.
Besikeičiančių vertybių fone pamažu perimami Vakarų valstybėse paplitę teisinio
mąstymo metodai, argumentavimo stilius.
Kurdami ir aiškindami teisę, teismai vis didesnę reikšmę suteikia teisės principams.
Nacionalinė teisė interpretuojama atsižvelgiant į europinį kontekstą, siekiama jos
dermės su Europos Sąjungos teise. Lietuvos teisinėje praktikoje didėja precedento
reikšmė – į teismą besikreipiantys teisininkai (o ypač jaunoji karta) vis dažniau
remiasi teismų praktika, o ne vien įstatymais.
Prielaidas kurtis bendrajai europinei teisinei kultūrai sukuria ir europinės teismų
praktikos gaires brėžiantys Europos Žmogaus Teisių Teismas bei Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas. Nacionalinių teismų
praktika tampa tarsi veidrodiniu šių teismų
doktrinos atspindžiu. Teisės darna – didelė
vertybė, reiškianti stabilumą, užtikrintumą, aiškumą. Teismų praktikos tapatumas
formuojasi ne tik fundamentaliuose vertybiniuose, bet dažnai ir kasdieniuose, konkrečiuose dalykuose. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo, itin dažnai susiduriančio su žmogaus teisių gynimo klausimais ir Europos Sąjungos teisės taikymu,
praktikoje tokių pavyzdžių daugybė – nuo
pridėtinės vertės mokesčio nuostatų aiškinimo mokesčių vengimo ar sukčiavimo
atvejais iki dėl netinkamų kalinimo sąlygų
patirtos žalos atlyginimo. Europeizacija
veikia net ir priimamų sprendimų formą – Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo sprendimų išdėstymas šiais metais
buvo patobulintas pagal europinių teismų
pavyzdį.
Teisinės kultūros ir pažangių idėjų migracija vyksta ir teisėkūros lygmenyje. Jau nekalbant apie tarptautiniais įsipareigojimais
grindžiamą teisėkūrą, dažnai mes savanoriškai sekame užsienio valstybių pavyzdžiu. Administracinėje teisėje įtvirtintas
taikos sutarties institutas buvo kuriamas
prie mūsų teisinės kultūros priderinant jau
išbandytą ir mokslininkų ištirtą vokiškąją
praktiką šioje srityje. Bendroji teisinė kultūra taip pat skverbiasi į nacionalinę teisę
per mokslo šaltinius. Turint sąlyginai nedaug į nacionalinės teisinės kultūros savi-
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tumą orientuotų mokslo tyrimų, Europos
Sąjungos lygmeniu išvystytas mokslas daro
didžiulę įtaką Lietuvos teisinei doktrinai.
Pritariu minčiai, kad globalizacija tarp šalių ir jų piliečių sukuria tam tikrą tarpusavio priklausomybę. Kultūrų integracija yra
labai inertiška – jai įsibėgėjus, sustabdyti tampa neįmanoma. Šiandien europinę
teisinę kultūrą mes įsileidžiame jau ne tik
vykdydami tarptautines prievoles, bet ir
natūraliai prisitaikydami prie vyraujančių
tendencijų ar perimdami gerąsias praktikas.

Nacionalinių ir tarptautinių
teisinių kultūrų pokalbis:
diskusija ar monologas?

R

eikia pripažinti, jog kalbėdami apie
teisinių kultūrų sąveiką, mes labiau
kalbame apie tarptautinės teisinės kultūros įtaką lietuviškajai, o ne atvirkščiai.
Neturėdami galimybių daryti įtaką Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ar Europos Žmogaus Teisių Teismo priimamiems
sprendimams ar kvestionuoti pateiktus
išaiškinimus, juose suformuotos praktikos akceptavimą priimame kaip pareigą
užtikrinti darnią Europos teisę.
Vis dėlto negalime paneigti, jog nacionalinių teismų sprendžiami klausimai prisideda prie europinės teisės vystymo. Lietuvos teismai tampa vis drąsesni ir atviresni
– susidūrę su Europos Sąjungos teisės išaiškinimo poreikiu, jie nevengia kreiptis
į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ir
inicijuoti rimtas teisines diskusijas Europos lygmeniu. Dauguma Lietuvos teisėjų
sparčiai prisitaikė prie pokyčių supratę, jog
Europos Sąjungos teisės taikymas yra neišvengiamas. Manau, jog Lietuvos teisinės
kultūros lankstumas, dinamiškumas, atvirumas naujovėms – išskirtinis jos bruožas.

Ar išsaugosime unikalią
Lietuvos teisinę kultūrą?

G

lobalizacija turi ir teigiamų, ir neigiamų poveikių. Nors kultūrų integralumas daugeliu atvejų visuomeninį gyvenimą
paverčia patogesniu, tačiau konfliktuojančių interesų atsiradimas yra neišvengiamas.
Juk kiekvienos valstybės teisinė kultūra
skiriasi – valstybėms būdingos skirtingos
teisinės sistemos, specifiniai kultūros ir
tradicijų bruožai, istorinės aplinkybės.

Ričardas Piličiauskas
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pirmininkas

Norėtųsi Lietuvai ir kitoms šalims
palinkėti, jog būtent žmogaus teisės
ir ateityje būtų toji skirtingus interesus suvienijanti ašis teisinių kultūrų
integracijoje.

Manau, jog net ir šioje globalizacijos epochoje kultūrų įvairovė yra vertybė, kurią
teismai turėtų išlaikyti. Galime didžiuotis
savita Lietuvos teisine kultūra, kurioje atsispindi šiandieninė Lietuvos visuomenė, jos
gyvenimo būdas, kalba, papročiai, vertybinės orientacijos. Nors globalizacija sukuria
ekonominę ir kultūrinę pasaulio bendruomenės integraciją, tačiau ji nesukuria tautų
vienodumo. Kiekvienos valstybės menas
– nesekti tarptautinėmis tendencijomis
aklai, bet prisitaikyti prie jų, išsaugant originalumą. Matydamas ligšiolinį Lietuvos
sugebėjimą išlaikyti pusiausvyrą tarp tradicijų ir naujovių, neabejoju, jog unikalus
Lietuvos tautinis identitetas ir toliau išliks.
Norėčiau pabrėžti, jog nepaisant nieko,
administracinio teismo pagrindinis tikslas
nesikeičia: žmonių teisės ir laisvės privalo
būti efektyviai saugomos ir ginamos nuo
neteisėtų viešosios valdžios veiksmų, užtikrinant teisingą, greitą ir objektyvų teismo
procesą. Norėtųsi Lietuvai ir kitoms šalims
palinkėti, jog būtent žmogaus teisės ir ateityje būtų toji skirtingus interesus suvienijanti ašis teisinių kultūrų integracijoje.
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Administraciniams
teismams – 15 metų

ietuvos administracinių teismų 15
metų sukakčiai paminėti buvo suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija
„Administracinės teisės doktrinos ir praktikos simbiozė užtikrinant efektyvią žmogaus teisių apsaugą“. Konferencija sulaukė
didelio susidomėjimo – renginyje dalyvavo
virš šimto administracine teise besidominčių žmonių.

„Administracinis teismas – viena iš rimčiausių teisinės valstybės
institucijų, kuria remiasi teisinė valstybė, nes be administracinio
teismo valstybė yra tik policinė, bet ne teisinė.“
Mykolas Romeris

2014-ieji žymi svarbią sukaktį Lietuvos
administracinių teismų istorijoje.
1999 metų gegužės 1 d. pradėję darbą,
Lietuvos administraciniai teismai veikia
jau 15 metų.

N

uo pat įsteigimo Lietuvos administracinių teismų pagrindinis tikslas yra
apsaugoti asmenų teises ir laisves nuo neteisėtų viešosios valdžios veiksmų ar neveikimo. 15 metų trunkanti administracinių
teismų veikla per šį laiką ne kartą sulaukė
ir tarptautinio pripažinimo. Europos Žmogaus Teisių Teismas Lietuvos administraci-

nius teismus yra įvertinęs kaip tinkamą ir
efektyvią asmenų teisių gynimo priemonę,
kompetentingą nagrinėti asmens ginčus su
valstybe. ES institucijos Lietuvoje veikiantį
modelį nurodo kaip pavyzdį kitoms valstybėms, steigiančioms administracinius teismus.
„Pavėluotas teisingumas yra paneigtas
teisingumas“ – taip teigiama Europos Komisijos ataskaitoje „The 2014 EU Justice
Scoreboard“ (liet. „2014 metų ES teisingumo švieslentė“). Lietuvos administraciniai teismai nuo savo veiklos pradžios
vienu svarbiausių tikslų kėlė spartų bylų

nagrinėjimo tempą – žmogaus ginčas su
valstybe privalo būti išspręstas per įmanomai trumpiausią laiką. Tokių pastangų
rezultatai akivaizdūs – paminėtos Europos
Komisijos ataskaitos duomenimis, Lietuva pirmauja tarp ES valstybių narių pagal
administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų spartumą, o Europos Tarybos
Europos veiksmingo teisingumo komisija
(CEPEJ) Lietuvą 2014 m. įvardijo kaip
vieną iš geriausiai administracinių bylų
srautus suvaldančių valstybių, kurios
administraciniuose teismuose nedidėja neišnagrinėtų bylų skaičius.

Konferencijoje pranešimus skaitę garbūs
svečiai iš užsienio – Prancūzijos Valstybės
Tarybos teisėjas prof. Yves Doutriaux, Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo
pirmininko pavaduotojas prof. dr. Marek
Zirk-Sadowski, Austrijos Aukščiausiojo
Administracinio Teismo teisėjas dr. Martin
Köhler – pasidalijo turtinga savo valstybių
patirtimi, kuriant ir vystant administracinių teismų sistemas, taip pat aptarė jų
veiklos sritis ir pagrindinius principus.

::::::::::
»» Jau nuo Vyriausiojo Tribunolo
sudarymo 1581 m. galima teigti, jog atsirado pirmosios šiuolaikinių administracinių teismų
užuomazgos Lietuvoje: III Lietuvos Statute buvo nurodyta, jog
Vyriausiajam Tribunolui priklauso bajorų skundų nagrinėjimas
dėl jų ponų sprendimo.

»» Viena iš priežasčių, lėmusių
Lietuvos apsisprendimą steigti
administracinius teismus – ES
reikalavimai. Siekiančiai ES narystės Lietuvai buvo iškeltas tikslas sustiprinti viešosios administracijos gebėjimus ir jų teisminę
kontrolę.

::::::::::
»» Administraciniai teismai veikia daugumoje demokratinių
Europos valstybių – Austrijoje,
Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Italijoje,

LVAT pirmininkas R. Piličiauskas:
„Administracinių teismų prioritetai
nesikeičia – žmogaus teisė į nešališką
teismą administracinių teismų vertybe išlieka ir praėjus 15 metų nuo jų
įsteigimo. Taip pat administraciniams
teismams visuomet rūpi kokybiška,
efektyvi ir greita individualių asmenų
teisių apsauga.“

L

ietuvos Respublikos Konstitucinio
Teismo teisėjo prof. dr. Egidijaus Šileikio, bendrosios kompetencijos teismams
atstovavusio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo (šiuo metu – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko) prof. dr.
Rimvydo Norkaus bei Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo pirmininko pavaduotojo dr. Irmanto Jarukaičio pranešimai
atskleidė administracinės teisės, kaip itin
kompleksinės teisės šakos, reguliuojamų
teisinių santykių sudėtingumą bei pristatė
jos sąsajų su civiline bei konstitucine teise
svarbiausius aspektus.

Ar žinojote, kad...?
»» Pirmasis administracinis teismas
pasaulyje įkurtas Prancūzijoje po
Didžiosios Prancūzijos revoliucijos.

Apygardos administracinio teismo teisėju gali
būti skiriamas sveikatos pažymėjimą pateikęs ne
mažesnį kaip ketverių metų teisėjo darbo stažą
turintis teisėjas arba ne mažesnį kaip ketverių
metų teisinio pedagoginio darbo stažą turintis
teisės krypties socialinių mokslų daktaras.

Ispanijoje, Švedijoje, Suomijoje,
Graikijoje, Estijoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Slovėnijoje, Nyderlanduose, Bulgarijoje ir kitose.

::::::::::
»» 2014 m. Europos Tarybos Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) paskelbtos ataskaitos duomenimis, su sunkumais
nagrinėjant didelius bylų kiekius
dažniau susiduria tos valstybės,
kurios neturi atskirų administracinių teismų sistemų administracinėms byloms nagrinėti.

U

LVAT teisėju gali būti skiriamas ne mažesnį
kaip aštuonerių metų teisėjo darbo stažą turintis teisėjas arba ne mažesnį kaip aštuonerių
metų teisinio pedagoginio darbo stažą turintis
teisės krypties socialinių mokslų daktaras.
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 66, 67 straipsniai

::::::::::
Teisėjo priesaika
Apygardų administracinių teismų ir LVAT teisėjus iš įrašytų teisėjų karjeros siekiančių asmenų
registre asmenų skiria Respublikos Prezidentas,
patarus Teisėjų tarybai. Prieš pradėdamas
eiti pareigas, kiekvienas teisėjas iškilmingoje
aplinkoje prisiekia.
„Aš, teisėjas (-a) (vardas, pavardė),
iškilmingai prisiekiu būti ištikimas (-a)
Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal
Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir
teisėtus interesus, visada būti nešališkas
(-a), sąžiningas (-a), humaniškas (-a),
saugoti man patikėtas valstybės paslaptis ir visada elgtis, kaip dera teisėjui.“
Prisiekiantis teisėjas gali pasirinkti priesaiką
pabaigti žodžiais „Tepadeda man Dievas“.
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 59 straipsnis

::::::::::
Teisėjai yra įsipareigoję laikytis šių pagrindinių
teisėjų elgesio principų:
1) pagarba žmogui;
7) sąžiningumas ir
nesavanaudiškumas;
2) pagarba ir lojalumas
valstybei;
8) padorumas;
3) teisingumas ir
9) pavyzdingumas;
nešališkumas;
10) pareigingumas;
4) nepriklausomumas;
11) solidarumas;
5) konfidencialumas;
12) profesinės kvalifikacijos
6) skaidrumas ir viešumas; kėlimas.
Teisėjų etikos kodekso 5 straipsnis

niversitetų atstovų – prof. dr.
Birutės Pranevičienės, prof. dr.
Algimanto Urmono, doc. dr. Jurgitos
Paužaitės-Kulvinskienės ir doc. dr. Aušros
Kargaudienės – pasisakymai patvirtino,
kad administracinės teisės mokslas ir
praktika yra tampriai susiję ir papildantys
vienas kitą, o administracinės teisės
mokslinių tyrimų laukas apima pačias
įvairiausias visuomenės gyvenimo sritis.

::::::::::
Teisėjų valdžios
vykdant teisingumą
simboliai yra mantija
ir ženklas su Lietuvos
valstybės herbu.
Nagrinėdami bylas
teisėjai privalo juos
dėvėti.
Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 35, 42
straipsniai

1992 m.
Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje numatyta, kad
Lietuvoje gali būti steigiami ir
specializuoti teismai, įskaitant
administracinius teismus.
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1998 m.

1993 m.

1994 m.

1995 m.

1996 m.

1997 m.

Teisinės sistemos reformos
metmenyse užfiksuotas
Lietuvos pasiryžimas
įsteigti specializuotus –
administracinius – teismus.

1999 m.
darbą pradeda
Lietuvos Respublikos
administraciniai
teismai

2001 m.

2000 m.

darbą pradeda
Lietuvos vyriausiasis
administracinis
teismas
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Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme –
kokybės metai
2014-uosius LVAT galima pavadinti kokybės metais. Po daugiau nei metus trukusių parengiamųjų darbų teisme buvo
įdiegta tarptautinius reikalavimus, tai
yra tarptautinį standartą LST EN ISO
9001:2008 (toliau – ISO standartas),
atitinkanti kokybės vadybos sistema, o
kartu su ja – ir geresnį klientų aptarnavimą teisme padėsiantis užtikrinti Teismų
klientų aptarnavimo standartas.
Nors teisme jau ir anksčiau buvo taikyti
įvairūs vadybiniai įrankiai, tačiau vientisos ir nuoseklios sistemos sukūrimas
atnešė ženklių pokyčių tiek į teismo, kaip
institucijos, veiklą, tiek į kiekvieno teismo
kolektyvo nario įprastinį darbą. Mintimis
apie šiuos pokyčius dalijosi LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas, teismo pirmininko patarėja Ingrida Danėlienė bei
teismo raštinės vedėja Dalia Hoppenienė.

Ričardas Piličiauskas. Jau daug metų
mūsų dėmesio centre yra Konstitucijos
nuostata, kad „valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms“. Jos įgyvendinimą visuomet laikėme pagrindiniu teismo vadybos tikslu, o
atidumą žmogui – teismo veiklos pamatu.
Siekdami patenkinti žmogaus poreikius,
teisme taikėme įvairias organizacines priemones. Vienos iš jų pasiteisindavo, kitos
– mažiau. Žinojome, kad egzistuoja ISO
standartu pagrįstas vadybos įrankis, kuriuo
pasaulyje naudojasi tūkstančiai organizacijų, tačiau dėl resursų trūkumo jo įdiegti
negalėjome. Praėjusiais metais atsiradus
galimybei pasinaudoti Europos Sąjungos
lėšomis, apsisprendėme modernizuoti teismo darbą. Kokybės vadybos sistema pagal
tarptautinio ISO standarto reikalavimus
atrodė artima mūsų darbo kultūrai, nes
joje svarbiausia – kliento lūkesčių ir poreikių patenkinimas.
Nuo pat pradžių mūsų tikslas buvo ne
gauti sertifikatą, kurį galėtume įrėminti ir
pakabinti ant sienos, bet turėti realiai veikiančią sistemą ir realią naudą. Norėjome,

zija, vertybės buvo derinamos bendruose
kolektyvo susirinkimuose, kurių metu kartu apsvarstėme kiekvieną žodį, jo reikšmę,
kartu ieškojome tinkamų formuluočių. Tikiu, jog bendri sprendimai kur kas labiau
įkvepia juos įgyvendinti.

kad ji praturtintų mūsų vidinę darbo kultūrą, patobulintų mūsų procesus ir skatintų mūsų pastangas ateityje. Diegdami ISO
standartą nusprendėme ne kurti visiškai
naujas taisykles, o jau egzistuojančią praktiką „apvilkti“ diegiamos sistemos rūbu.
Esu įsitikinęs, jog organizacijos sėkmė daugiausia priklauso ne nuo formalios struktūros, hierarchijos ar pareigybių aprašymų,
o nuo jos kultūros, žmonių ir jų požiūrio.
Mano akimis, teismo vertybė – čia dirbantys žmonės ir susikūrusi vidinė kultūra.
Ir būtent tai sukuria didžiausią pridėtinę
vertę. Visada skatinome laisvą idėjų sklaidą, tačiau tam, kad pritrauktume kūrybiškus darbuotojus, turime pasiūlyti jiems
kūrybišką, formalumų nesuvaržytą darbo
aplinką. Todėl nerimavome, ar įdiegus papildomų formalių procedūrų reikalaujančią
kokybės vadybos sistemą pavyks išsaugoti
tą unikalią kultūrą. Pripažinsiu, jog tas nerimas vis dar yra išlikęs.
Džiaugiuosi, jog įgyvendinant šį projektą,
atsirado galimybė į institucijos valdymą
įtraukti visą kolektyvą. Teismo misija, vi-

Tačiau reikia nepamiršti, kad ISO sertifikatas savaime kokybės negarantuoja. Tai
yra instrumentas, padedantis sukurti kokybę, bet norint iš jo išgauti maksimalią ir
ilgalaikę pridėtinę vertę mums prireiks dar
daug pastangų. Vis dėlto kartu su kokybės
vadybos sistema įdiegėme ir įrankį, sukūrusį didžiulę vertybę čia ir dabar – tai Teismų
klientų aptarnavimo standartas, pasiūlęs
tinkamiausius elgesio modelius dažniausiai
darbe pasitaikančiose situacijose.
Ingrida Danėlienė. Diegiant ISO standartą atitinkančią vadybos sistemą teisme,
man buvo patikėta vykdyti iki tol negirdėtas, naujai atsiradusias vadovybės atstovo
kokybei funkcijas, tai yra būti savotišku
tarpininku tarp teismo administracijos ir
kitų teismo darbuotojų. Tai taip pat reiškia, jog kokybės vadybos sistemos diegimo
procesą man teko stebėti bei jame dalyvauti ypač betarpiškai.
Tiesą pasakius, vos tik pradėjus diegti sistemą tapo aišku, kad mūsų laukia visiškai
nauja veiklos sritis, patirtis: nauji terminai
(pvz., „neatitiktis“, „prevencinis veiksmas“,
„vertinamoji analizė“ ir t. t.), teisininkui
neįprasto turinio dokumentai, naujai apibrėžti ar iki tol apskritai negirdėti procesai.
Šiandien, rankose laikydama teismui įteiktą sertifikatą, esu rami, jog vadybines ISO
standarto padiktuotas naujoves pakankamai sklandžiai, galima sakyti, neskausmingai esame „prisijaukinę“. Naujai įdiegta kokybės vadybos sistema apima visą teismo
veiklą, išskyrus tiesioginę teisingumo vykdymo veiklą, kurios imperatyvus nustato
Konstitucija ir įstatymai.
Diegdami sistemą, pirmiausia patys dar
tiksliau apibrėžėme šiuos teisme vykstančius procesus bei juos papildėme naujais,
ISO standartą atitinkančiais procesais, turinčiais užtikrinti nuolatinį teismo veiklos
kokybės didėjimą (šiuo metu jų iš viso yra
9). Buvo patvirtinti atskirų teismo procesų
efektyvumo rodikliai stebėjimui bei matavimui, jie susieti su teismo strateginiu
veiklos planu bei priskirti atsakingiems
teismo darbuotojams ir padaliniams. Kalbant ISO standarto terminais, visi senieji
ir naujieji teismo procesai įgijo „šeimi-

ninkus“. Manau, jog ypač svarbu ir tai,
kad buvo įdiegtos naujovės, kurios leidžia
visiems teismo kolektyvo nariams ne tik
stebėti, bet ir patiems imtis iniciatyvos
tiek šalinant bet kokius, net ir mažiausius
veiklos trūkumus, tiek juos numatant iš
anksto bei neleidžiant jiems atsirasti.
Ir diegiant kokybės vadybos sistemą, ir ją
jau įdiegus, teisme buvo jaučiamas didelis kolektyvo susidomėjimas bei palaikymas. Esu įsitikinusi, kad teisme dirbančių
žmonių teigiamas požiūris į įgyvendintas
naujoves ir bus kokybės vadybos sistemos
efektyvumo bei sėkmės garantas.
Dalia Hoppenienė: Esu teismo raštinės
vedėja, tad man šie metai buvo išskirtiniai
dėl teisme pradėto taikyti Teismų klientų
aptarnavimo standarto. Tai taisyklių rinkinys, kuris yra tarsi „greitoji pagalba“ darbuotojui, aptarnaujančiam klientą. Patogiai
ir aiškiai išdėstyti teismų darbuotojų elgesio principai apima platų kasdienio darbo
spektrą – nuo reikalavimų teismo bendrųjų
patalpų ir darbo vietų išvaizdai iki patarimų, kaip suprasti į teismą besikreipiančių
žmonių poreikius.
Diegiant šį standartą, visi teismo raštinės
darbuotojai buvo apmokyti, kaip aptarnaujamam piliečiui suteikti maksimaliai
kokybišką paslaugą. Modeliuojant įvairias
praktines situacijas buvo pateikti aiškūs
jų sprendimo būdai, tiksliai įvardyta, kaip
reikėtų elgtis ar bendrauti su klientais.
Tokie konkrečiais pavyzdžiais paremti
mokymai buvo didelė pagalba su klientais dirbančiam personalui. Naudodamas
minėtą standartą darbuotojas visada gali
pasitikrinti, ar teisingai pasielgė vienoje ar kitoje situacijoje. Įdiegus standartą
pastebimas akivaizdus raštinės darbuotojų
pasitempimas, gebėjimas kuo tiksliau išsiaiškinti klientų poreikius bei suteikti išsamią ir patikimą informaciją. Be abejo, prie
aukšto klientų aptarnavimo lygio siekiamybės prisideda ir mūsų teismo raštinės
darbuotojų nuoširdus dėmesys bei profesionalumas, o pastebėjus klientų pasitenkinimą suteikta paslauga, atsirado didesnė
motyvacija ir toliau tobulėti klientų aptarnavimo srityje.

2014 m. spalio 30 d. Vilniuje vykusioje
tarptautinėje konferencijoje „Kokybės
iniciatyvos teismų sistemoje: iššūkiai ir
pasiekimai“ LVAT buvo įteiktas tarptautinės sertifikavimo institucijos „Bureau
veritas“ sertifikatas, patvirtinantis, jog
LVAT įdiegta kokybės vadybos sistema
atitinka tarptautinio standarto LST EN
ISO 9001:2008 reikalavimus

ISO sertifikatas

Smagu ir tai, kad praėjus visai nedaug laiko nuo projekto pradžios, jau sulaukėme
jo rezultatų. Atlikus slapto kliento tyrimą,
paaiškėjo, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo klientų aptarnavimo kokybės rodiklių pokyčiai 2013–2014 metais
– vieni aukščiausių tarp Lietuvos teismų.
Teismų klientų aptarnavimo standartas
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Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas kaip aukščiausios
instancijos teismas

LVAT pastato istorija:
nuo ąžuolų Šventgirės
iki teismo

L

D

ietuvos administracinių teismų sistemą sudaro Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas ir penki apygardų
administraciniai teismai (Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio). Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas, kaip
aukščiausioji teisminė institucija administracinėse bylose, nagrinėdamas bylas
formuoja vienodą administracinių teismų
praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei
kitus teisės aktus. Gyventojai, viešąjį interesą ginantys ir kiti asmenys, gindamiesi
nuo neteisėtų valdžios institucijų (pareigūnų) veiksmų, paprastai pirmiausia kreipiasi
į pirmosios instancijos teismus, o jų spren-

Teismai

dimus apeliacine tvarka skundžia Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui,
kurio sprendimai ir nutartys administracinėse bylose yra galutiniai ir neskundžiami.
Įstatyme konkrečiai įvardytais atvejais tam
tikri subjektai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą gali kreiptis tiesiogiai. Pavyzdžiui, su pareiškimais ir prašymais ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą
tiesiogiai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą gali kreiptis Lietuvos Respublikos Seimo nariai, teismai, Seimo kontrolieriai, vaiko teisių apsaugos kontrolierius,
lygių galimybių kontrolierius, profesinės
savivaldos asociacijos, įsteigtos pagal įsta-

tymą vykdyti viešąsias funkcijas, Lietuvos
Respublikos konkurencijos taryba, Valstybės kontrolės pareigūnai, prokurorai. Be to,
administraciniams teismams įstatymais yra
priskirta bylų dėl rinkimų ar referendumo
įstatymų pažeidimo nagrinėjimo kompetencija, o Respublikos Prezidento įstatyme,
Seimo rinkimų įstatyme, Referendumo
įstatyme bei Savivaldybių tarybų rinkimų
įstatyme numatyti asmenys skundus dėl
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų
turi paduoti tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam
administraciniam teismui. Tokiais atvejais
teismas sprendimus priima kaip vienintelės
ir galutinės instancijos teismas.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Asmenys, skundžiantys
Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimus

Viešojo
administravimo
subjektai

Seimo nariai
Seimo kontrolieriai
ir kiti kontrolę
vykdantys asmenys

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
apygardų administraciniai teismai
Juridiniai
asmenys
Viešąjį interesą
ginantys asmenys

Gyventojai

Teismo misija –

Teismo vizija –

Teismo vertybės:

teisingumo vykdymas,
užtikrinant konstitucinių
vertybių apsaugą.

nepriklausoma, atvira ir
profesionali aukščiausios
instancijos teisminė
institucija, kurioje
garantuojamas skaidrus
ir operatyvus teismo
procesas.

» Asmens teisių ir laisvių apsauga;
» Sąžiningumas ir pagarba žmogui;
» Objektyvumas;
» Lygiateisiškumas;
» Teisinis tikrumas;
» Nuolatinis tobulėjimas;
» Atsakomybė ir atskaitingumas
visuomenei
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abartiniame pastate (Žygimantų g. 2,
Vilniuje) LVAT dirba palyginti neseniai. Savo veiklą 2001 m. pradėjęs Tilto g.
esančiame pastate, teismas į dabartines
patalpas persikėlė 2005 m. Pasidomėjus
vietovės, kurioje įsikūręs LVAT, istorija, atsiskleidžia turtinga jos praeitis.

jektą. Archyviniuose dokumentuose tikslios informacijos apie šio pastato paskirtį
nėra. Tačiau atsižvelgus į tai, kad A. Bykovskis dirbo Vilniaus miesto architektu,
taip pat į pastato patalpų koridorinį išplanavimą, spėjama, jog pastatas buvo administracinės–bendruomeninės paskirties.

Teritorijoje, kurioje stovi teismo pastatas, dar Vilniaus miesto priešistorėje augo
ąžuolų Šventgirė, tekėjo palaidotas Vingrio
(Kačergos) upelis, buvo ir pelkių. XV a. pab.
– XVII a. čia plytėjo didelė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Radvilų valda.
Apie 1705 m. Radvilų rūmams sudegus iki
pamatų, jie atstatyti nebuvo.

Vėlesniu laikotarpiu pastate veikė poliklinika, dar vėliau patalpos buvo naudojamos
sandėliavimui, kol 2005–2006 m. atlikus
pastato rekonstrukciją (projekto vadovė –
architektė Gražina Kirdeikienė), pastatas
buvo pritaikytas LVAT veiklos vykdymui.
Atliekant pastato rekonstrukciją buvo atkurtos / restauruotos autentiškos pastato
fasado detalės ir dekoro elementai, pagrindinės laiptinės lipdiniai, puošnūs ketiniai
laiptų turėklai, pagrindinių patalpų ir laiptinės polichrominis dekoras, skirtingų dydžių sudėtingo profilio įsprūdinės durys ir
kt. Teismo pastatas patenka į Vilniaus senamiesčio–kultūros paminklo U1P zoną.

XIX a. pab. teritorijoje, kurioje yra teismo
pastatas, buvo įkurta Tiškevičiaus rezidencija (dabartinė Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka, esanti Žygimantų g. 1, Vilniuje) su Juozapo Tiškevičiaus
žiemos rūmais (Žygimantų g. 3, Vilniuje),
sodu ir tvenkiniais.
LVAT pastatas buvo pastatytas 1892 m. pagal architekto Aleksandro Bykovskio pro-

Šaltiniai: V. Drėma. Dingęs Vilnius. V., 1991;
lietuvospilys.lt; architektės Gražinos Kirdeikienės
pateikta informacija.

XIX - XX a. sandūroje išleistame atvirlaiškyje
matoma dabartinė Žygimantų gatvė

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos
Administracinių teismų teisėjų skyrius
A

Arūnas Dirvonas
Lietuvos Respublikos teisėjų
asociacijos Administracinių teismų
teisėjų skyriaus pirmininkas

„Sieksime, kad administracinių teismų
teisėjams, atsižvelgiant į jų specifinę
jurisdikcinę veiklą, reikalaujančią labai
gerų tiek nacionalinės, tiek Europos
Sąjungos teisės žinių, būtų sudarytos
sąlygos tobulinti savo žinias tam, kad
būtų ir toliau užtikrinta aukšta profesinė
kultūra ir teikiamų paslaugų lygis.“

cquis communautaire tapus nacionalinės teisės sistemos dalimi, Europos
Sąjungos teisės žinios yra itin svarbios šią
teisę taikantiems teisėjams, ir ypač – administracinių teismų teisėjams. Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos (LRTA) Administracinių teismų teisėjų skyrius ir buvo
steigiamas turint tikslą, kad ši struktūra,
be kita ko, palengvintų administracinių
teismų teisėjams siekti žinių ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių organizuojamuose
mokymuose, seminaruose. Nuo įsteigimo
LRTA Administracinių teismų teisėjų skyrius tapo aktyviu Europos administracinių
teismų teisėjų asociacijos (AEAJ) nariu,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra Tarptautinės aukščiausiųjų administracinių teismų asociacijos (IASAJ)
ir Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir
Aukščiausiųjų Administracinių Teismų
Asociacijos (ACA-Europe) narys. Dirbdami šių asociacijų darbo grupėse, Lietuvos

teisėjai turi galimybę susipažinti su kitose šalyse susiklosčiusia teisės aiškinimo ir
taikymo praktika, o įgytas žinias pritaikyti
tiek jurisdikcinėje veikloje, tiek rengdami
ar tobulindami nacionalinių teisės aktų
projektus, rašydami pranešimus ir pan.,
taip prisidėdami prie kitų šalių gerosios
praktikos sklaidos Lietuvoje.
2014 m. birželį administracinių teismų teisėjų balsavimu LRTA Administracinių teismų teisėjų skyriaus
pirmininku buvo išrinktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas
Arūnas Dirvonas, o pirmininko pavaduotojos pareigos patikėtos Vilniaus apygardos
administracinio teismo teisėjai Rasai
Ragulskytei-Markovienei. Skyrius vienija
53 teisėjus, dirbančius Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bei penkiuose apygardų administraciniuose teismuose.

L

ietuvos vyriausiasis administracinis
teismas kaip galutinės instancijos teismas, vykdantis teisingumą administracinėse bylose, buvo įsteigtas 2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymu Nr. VIII-1928 ir pradėjo
veikti nuo 2001 metų sausio 1 d.

Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnį, prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo
subjektų priimti individualūs teisės aktai
ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o tam
tikrais atvejais – privalo būti ginčijami
kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo
ne teismo tvarka instituciją. Tiksli tvarka
yra įtvirtinta įstatymuose.

Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius ::::: Tel. (8 5) 264 8703 ::::: Faks. (8 5) 264 8701 ::::: vilniaus.administracinis@teismas.lt ::::: www.vaateismas.lt

Teisėjai
Marius Bajoras

Rytis Krasauskas

Violeta Petkevičienė

Henrikas Sadauskas

Milda Vainienė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2014 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2013 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2014 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2001 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2008 m.

Violeta Balčytienė

Jolanta Malijauskienė

Donatas Vansevičius

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2014 m.

Mefodija
Povilaitienė

Ernestas Spruogis

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2006 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2008 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 1999 m.

Raimondas
Blauzdžius

Rasa RagulskytėMarkovienė

Egidija Puzinskaitė

Margarita
Stambrauskaitė

Liudmila
Zaborovska

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2003 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Bronius Januška

Rūta Miliuvienė
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 1999 m.

Jolita
Rasiukevičienė

Jūra Marija
Strumskienė

Halina Zaikauskaitė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2002 m.

Arūnas Kaminskas

Irena Paulauskienė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2013 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2008 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2004 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Ina Kirkutienė
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2004 m.
pirmininkė nuo 2012 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2001 m.

„Pirmasis ir svarbiausias teismo uždavinys
yra atverti teisingumo
duris, ginti valstybės ir
sąžiningų šalies žmonių
interesus. Teisingumas
yra visų vertybių pagrindas – taip, kaip laisvė
yra visų vertybių esmė.
Kai dingsta teisingumas, nebelieka nieko,
kas žmonių gyvenimą
darytų vertingą.“

Vilniaus miesto apylinkės teismo veiklos teritoriją,
Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir
Vilniaus rajonų apylinkių teismų veiklos teritorijas.
Pagal papildomą kompetenciją, kai pareiškėjas arba
atsakovas yra centrinė valstybinio valdymo institucija, Vilniaus apygardos administracinio teismo
veiklos teritorija apima visos Lietuvos Respublikos
teritoriją. Čia nagrinėjami ginčai su Valstybine mokesčių inspekcija, Muitinės departamentu, Vidaus
reikalų ministerija, Migracijos departamentu ir kt.

Vilniaus apygardos administracinio teismo

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

gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos

12000
11000
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gauta
išnagrinėta
neišnagrinėtų bylų likutis
metų pabaigoje

11551

10584

9000

Bendrosios
administracinių
ginčų komisijos

Specializuotos
administracinių ginčų
komisijos

(Vyriausioji administracinių ginčų komisija;
Savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų
komisijos)

(Mokestinių ginčų
komisija; Ginčų komisija
prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos ir kt.)

Viešojo administravimo institucijos, kurioms įstatymų suteikta
teisė nagrinėti administracinius
ginčus pagal jų veiklos sritis
(Valstybinė mokesčių inspekcija;
Muitinės departamentas prie Finansų
ministerijos; Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos ir kt.)
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2014 m. – 5,87 mėn.
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Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Vilniaus apygardos administracinio
teismo veiklos teritorija apima:

Lietuvos apygardų administraciniai teismai

1999 m. gegužės 1 d. Lietuvoje įsteigus
specializuotus administracinius teismus,
savo veiklą pradėjo ir šiandien dirba Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apygardų administraciniai teismai.

Vilniaus apygardos
administracinis teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

2014 metų veiklos apžvalga

2011

metai

2012

metai

2013

metai

2014

metai
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Kauno apygardos
administracinis teismas
A.Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas ::::: Tel. (8 37) 20 14 67 ::::: Faks. (8 37) 75 30 30 ::::: kauno.administracinis@teismas.lt ::::: www.kaat.lt

Teisėjai
Rimantas
Giedraitis
Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2001 m.
pirmininkas nuo 2012 m.

Gintaras Čekanauskas

Daina Kukalienė

Jolanta Medvedevienė

Janina Vitunskienė

Dalia Gumuliauskienė

Eglė Kiaurakytė

Aušrelė Mažrimienė

Vida Stonkuvienė

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 1999 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2008 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2000 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2001 m.

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 1999 m.

Audrius Grauželis

Algis Markevičius

Asta Urbonienė

Natalja Zelionkienė

Laimutė Jokubauskaitė

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2012 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2007 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Kauno apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2004 m.

gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos

2000

4000
gauta
išnagrinėta
neišnagrinėtų bylų likutis
metų pabaigoje

3457

1750

1973 1783

gauta
išnagrinėta
neišnagrinėtų bylų likutis
metų pabaigoje

1868 1614

1500

3000
2212

2500

2164

2235

2145

1852

2000
1529 1370

877 862

936
816

519 488

500
601

492

798

750

1064 1084
514

1250
1000

1440 1324

1000
500

188

250

543

351

Vidutinė bylos
nagrinėjimo trukmė
2014 m. – 3,01 mėn.

220

0

0
2010

metai
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„Teisėjų ir teismų nepriklausomumo garantijos
yra ne savitikslis dalykas ir ne privilegija, bet
viena iš esminių sąlygų,
leidžianti užtikrinti
žmonių teisių ir laisvių
apsaugą.“

Klaipėdos apygardos administracinio teismo

Kauno apygardos administracinio teismo

1500

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėjas 2001-2006 m.
ir nuo 2007 m.
pirmininkas nuo 2012 m.

Klaipėdos ir Palangos miestų apylinkių teismų
veiklos teritorijas, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės ir Tauragės rajonų
apylinkių teismų veiklos teritorijas.

gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos

3500

Remigijus
Arminas

Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
veiklos teritorija apima:

Kauno apylinkės teismo veiklos teritoriją,
Druskininkų miesto apylinkės teismo veiklos
teritoriją, Alytaus, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kėdainių, Lazdijų, Marijampolės, Prienų,
Šakių, Varėnos ir Vilkaviškio rajonų apylinkių
teismų veiklos teritorijas.

Vidutinė bylos
nagrinėjimo trukmė
2014 m. – 5,93 mėn.

Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda ::::: Tel. (8 46) 31 35 79 ::::: Faks. (8 46) 21 97 67 ::::: klaipedos.administracinis@teismas.lt ::::: www.klaat.lt

Teisėjai

Kauno apygardos administracinio
teismo veiklos teritorija apima:

„Šios dienos istoriją
rašome ir mes – teisėjai.
Ar galime nieko nedaryti, stebėti ir laukti?
Turime siekti, kad
atsirastų daugiau
teisingumo ir pasikeistų
visuomenės požiūris į
teismus, nes nepasitikėjimas teismais – tai
nepasitikėjimas pačia
valstybe, netikėjimas jos
ateitimi.“

Klaipėdos apygardos
administracinis teismas

2011

metai

2012

metai

2013

metai

2014

metai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

2010

metai

2014 metų veiklos apžvalga

2011

metai

2012

metai

2013

metai

2014

metai
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Šiaulių apygardos
administracinis teismas
Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai ::::: Tel. (8 41) 521 803 ::::: Faks. (8 41) 521 803 ::::: siauliu.administracinis@teismas.lt ::::: www.saat.lt

Panevėžio apygardos
administracinis teismas
Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys ::::: Tel. (8 45) 583 150 ::::: Faks. (8 45) 584 720 ::::: panevezio.administracinis@teismas.lt ::::: www.paat.lt

Laisvutė
Kartanaitė

Teisėjai

Šiaulių apygardos
administracinio teismo teisėja
nuo 1999 m.,
l. e. p. teismo pirmininkė nuo
2014 m.

Žanas Kubeckas

Arvydas Martinavičius

Virginijus Stankevičius

Jarūnė Sedalienė

Nijolė Čekanauskienė

Dalia Pranckienė

Dalytė Zlatkuvienė

Šiaulių apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2008 m.

Šiaulių apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2013 m.

Šiaulių apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2004 m.

Šiaulių apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2014 m.

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2005 m.

Šiaulių apylinkės teismo veiklos teritoriją,
Akmenės, Joniškio, Kelmės, Mažeikių, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių ir Telšių rajonų apylinkių teismų veiklos teritorijas.

Panevėžio ir Visagino miestų apylinkių teismų
veiklos teritorijas, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Molėtų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos ir Zarasų rajonų apylinkių teismų veiklos teritorijas.

Šiaulių apygardos administracinio teismo

Panevėžio apygardos administracinio teismo

gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos
4000
3500

3836

gauta
išnagrinėta
neišnagrinėtų bylų likutis
metų pabaigoje

1400
2884

3000

2660

2000
1477
904

280

500

779

800

1588

600
1032

342

931

1000

1014 952

706

1556

1334

gauta
išnagrinėta
neišnagrinėtų bylų likutis
metų pabaigoje

1200

2373

2500

1000

gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos

1600

516

227

506 487

524 516
379

400

560

625

328
137

200

0

Vidutinė bylos
nagrinėjimo trukmė
2014 m. – 5,50 mėn.

145

85

0
2010

metai
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„Teisingumas yra pastovi ir amžina jėga, kuri
duoda kiekvienam žmogui tai, kas priklauso.“
Domicijus Ulpianas

1500

Vidutinė bylos
nagrinėjimo trukmė
2014 m. – 3,69 mėn.

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 1999 m.
pirmininkė nuo 2012 m.

Panevėžio apygardos
administracinio teismo veiklos
teritorija apima:

Šiaulių apygardos administracinio
teismo veiklos teritorija apima:

„Teisė – žmonių santykių teisingumo sistema,
o teisingumas – žmogaus teisių samprata
grindžiamos priedermės.
Dažnai tarp teisės ir
įstatymo dedamas lygybės ženklas, ir svarbesnis tampa teisėtumas, o
ne teisingumas. Teismo
misija – teisingumo vykdymas, todėl svarbiausia, kad teismo sprendimas būtų ne tik teisėtas,
bet ir teisingas.“

Irena
Varžinskienė

Teisėjai

2011

metai

2012

metai

2013

metai

2014

metai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
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metai
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metai
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metai

2014
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Tarptautinis ir nacionalinis
bendradarbiavimas.
Reikšmingi įvykiai
Sausis-vasaris

»»Teisėjas Ramūnas Gadliauskas dalyvavo
Vengrijos konkurencijos instituto (GVH)
organizuotuose mokymuose „Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – pagrindinės ekonomikos ir teisės koncepcijos“ (Budapeštas, Vengrijos Respublika).

Kovas-balandis

»» Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme lankėsi
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO)
Demokratinių ir žmogaus teisių
biuro (ODIHR) atstovai, kurie
vertino priešrinkiminę aplinką ir
Lietuvos Respublikos institucijų
pasiruošimą artėjusiems Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimams ir rinkimams į Europos
Parlamentą.
»»Teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas
dalyvavo tarptautinėje konferencijoje
„E-komunikacija teisingumo srityje“
(Viena, Austrija).
»»Teisėjas Dainius Raižys skaitė paskaitą
Lietuvos teismų teisėjams apie administracinių teisės pažeidimų bylų ypatumus.
»»Teisėja Virginija Volskienė dalyvavo Europos teisės akademijos (ERA) organizuotame seminare „ES pagrindinių teisių chartija“ (Ryga, Latvijos Respublika).
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»»Vilniaus apygardos administraciniame
teisme įvyko LVAT ir Vilniaus apygardos
administracinio teismo organizuoti mokymai apie šiuolaikinius bendravimo su
žiniasklaida būdus ir priemones, kuriuose
dalyvavo Lietuvos administracinių teismų
pirmininkai, teisėjai bei darbuotojai.

Gegužė
»»Įvyko IV-asis metinis administracinių
teismų teisėjų forumas „Administracinių
teismų praktikos ir veiklos aktualijos“,
kuriame apygardų administracinių teismų bei LVAT teisėjai diskutavo apie administracinių teismų veiklos problemas ir
administracinės jurisprudencijos tendencijas.

»»Teisėja Skirgailė Žalimienė Lietuvos teismų teisėjams skaitė paskaitą apie Europos Sąjungos teisės ypatumus administracinėje teisėje, taip pat apie teisės
precedentų formavimą ir jų taikymo problemas administracinių teismų praktikoje.
»»Teisėja Veslava Ruskan dalyvavo Europos
teisminio mokymo tinklo (EJTN) organizuotuose mokymuose apie žmogaus teises Europos Sąjungoje (Barselona, Ispanijos Karalystė).

»»Teisme lankėsi teisės studentų iš Ukrainos delegacija, kuri susitiko su teismo
pirmininku Ričardu Piličiausku ir teismo
darbuotojais.
»»Teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas
ir pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis dalyvavo XXVI-ame Europos teisės tarptautinės federacijos (FIDE) kongrese (Kopenhaga, Danijos Karalystė).
»»Teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas
dalyvavo XVII-oje tarptautinėje teisėjų konferencijoje (Valeta, Maltos Respublika).

»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vyko teismo proceso inscenizacijos, kuriose dalyvavo Vilniaus
universiteto Teisės fakulteto trečio kurso
studentai.
»»Teisėja Virginija Volskienė Lietuvos teismų teisėjams skaitė paskaitą tema „Bylų
dėl žalos, padarytos valstybės institucijų
veiksmais, nagrinėjimo ypatumai“.

»»Teisėja Veslava Ruskan skaitė paskaitą
Lietuvos teismų teisėjams apie reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymą administraciniame procese.
»»Teismo pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis dalyvavo Europos teisės
akademijos (ERA) organizuotame seminare „Sąveika tarp poveikio aplinkai vertinimo ir gamtos apsaugos direktyvos“
(Tryras, Vokietijos Federacinė Respublika).

»»Teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas
ir pirmininko pavaduotojas Irmantas
Jarukaitis skaitė paskaitas Lietuvos
teismų teisėjams apie Europos teismų
kompetenciją ir Lietuvai aktualius jų
sprendimus.

»» Teismo pirmininkas Ričardas
Piličiauskas dalyvavo Europos
Sąjungos Valstybės Tarybų ir
Aukščiausiųjų Administracinių
Teismų Asociacijos (ACA-Europe)
organizuotame narių susitikime,
kolokviume ir Generalinėje asamblėjoje (Paryžius, Prancūzijos
Respublika).

Birželis
»» Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vyko šio teismo
ir Žurnalistų etikos inspektoriaus
tarnybos organizuota apvaliojo
stalo diskusija „Tarp visuomenės
informavimo ir neleistinos saviraiškos. Kas aktualu žurnalistui,
kontrolės institucijai ir teismui?“,
kurios dalyviai diskutavo apie
žiniasklaidos teisės aktualijas ir
šioje srityje kylančias problemas.
Diskusijoje dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo, teismų, universitetų, valstybės institucijų ir
visuomenės atstovai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

»» Teisme viešėjo mokesčių teisės žinovas iš Jungtinės Karalystės dr.
Tom O‘Shea (Queen Mary University of London), kuris LVAT
kolektyvui skaitė paskaitą apie
priemones prieš mokesčių vengimą.
»»Teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas,
pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis, teisėjai Laimutis Alechnavičius,
Romanas Klišauskas ir Dainius Raižys
bei teismo darbuotojai lankėsi Lukiškių
tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Susitikimo su šios įstaigos direktoriumi metu
diskutuota apie žmogaus teisių apsaugos
užtikrinimą įkalinimo įstaigose, žmogaus
teisių apsaugos standartus Europoje.

2014 metų veiklos apžvalga

»»Europos valstybių prieš korupciją grupė
(GRECO) Vilniaus apygardos administraciniame teisme susitiko su Lietuvos
teismų savivaldos institucijų, teisėjų visuomeninių organizacijų, teismų atstovais. Susitikime dalyvavo ir LVAT teisėjai:
teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas,
Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos
pirmininkas teisėjas Ramūnas Gadliauskas, Teisėjų garbės teismo pirmininkas
teisėjas Dainius Raižys, Teisėjų etikos ir
drausmės komisijos narė teisėja Veslava
Ruskan ir teisėja Skirgailė Žalimienė.
»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme viešėjo svečių iš Gruzijos delegacija, kurią sudarė šeši įvairių šios šalies
teismų teisėjai bei teisėjų mokymais besirūpinančios institucijos direktorius. Svečiai susitiko su LVAT pirmininku Ričardu
Piličiausku bei šio teismo teisėjais Anatolijumi Baranovu, Ramūnu Gadliausku ir
Romanu Klišausku.

»» Teismas išleido 26-ąjį administracinių teismų praktikos biuletenio numerį, kuriame, be kita
ko, publikuotas LVAT praktikos,
nagrinėjant bylas dėl bausmių
vykdymo ir kardomojo suėmimo
institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo
administravimo srityje, apibendrinimas.
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Rugsėjis

»» Tęsdamas tradiciją apdovanoti
geriausius magistro darbus viešosios teisės srityje parašiusius
absolventus, LVAT pasveikino
tris Vilniaus universiteto Teisės
fakulteto magistrantus.
»»Administracinių teismų teisėjų balsavimu
Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos
(LRTA) Administracinių teismų teisėjų
skyriaus pirmininku tapo Vilniaus
apygardos administracinio teismo teisėjas
(šiuo metu – LVAT teisėjas) Arūnas
Dirvonas.

Liepa-rugpjūtis

»» Nuo 2014 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pradėjo dirbti teisėjas Arūnas Dirvonas.
»»LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas
dalyvavo susitikimuose su į Lietuvą atvykusia delegacija iš Europos Žmogaus Teisių Teismo: šio teismo pirmininku Dean
Spielmann, teisėju Egidijumi Kūriu ir šio
teismo administracijos vadovu Roderick
Liddell. Susitikimų metu buvo aptarti
įvairūs žmogaus teisių gynimo klausimai,
kalbėta apie žmogaus teisių užtikrinimo
Lietuvos teismuose aktualijas.

»»Vystant ryšius tarp Lietuvos Respublikos
teisėjų asociacijos ir Ukrainos teisėjų asociacijos, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme viešėjo teisėjos iš Ukrainos
aukštesniojo specializuoto teismo civilinėms ir baudžiamosioms byloms spręsti.
»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apsilankė Jungtinių Amerikos
Valstijų Šarlotės teisės mokyklos studentai, dalyvavę Vilniaus universiteto Teisės
fakulteto vasaros mokykloje. Vizito metu
jie susitiko su LVAT vadovybe ir susipažino su šio teismo veikla.
»»Teismo pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis dalyvavo Europos teisminio
mokymo tinklo (EJTN) organizuotame
seminare žmogaus teisių tema Europos
Sąjungos teisėjams (Strasbūras, Prancūzijos Respublika).
»»Teisėjos Dalia Višinskienė ir Skirgailė
Žalimienė dalyvavo Europos teisės akademijos (ERA) organizuotuose vasaros kursuose „Europos konkurencijos teise“ (Tryras, Vokietijos Federacinė Respublika).
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»» Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme viešėjo Europos teisminio mokymo tinklo
(EJTN) organizuojamos teisėjų
mainų programos dalyviai iš Vokietijos, Rumunijos bei Ispanijos.
Jie susitiko su LVAT pirmininku
Ričardu Piličiausku, teisėju Arūnu Dirvonu bei Teisinės analizės
ir informacijos departamento direktoriumi Aurimu Brazdeikiu.

»»Teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Viešasis interesas versus teisėti
lūkesčiai” skaitė pranešimą „Teisėtų lūkesčių apsaugos apimtis Lietuvos administracinėje teisėje: kelios nacionalinio
teisėjo įžvalgos“.

»»Teisėjas Arūnas Dirvonas dalyvavo Europos teisminio tinklo (EJTN) organizuotoje mainų programoje (Genuja, Italijos
Respublika).
»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme lankėsi Mykolo Romerio universiteto teisės magistrantų grupė, kurią
su teismo veikla ir administracinės teisės
aktualijomis supažindino Teisinės analizės ir informacijos departamento direktorius Aurimas Brazdeikis.

»»LVAT pirmininko pavaduotojas Irmantas
Jarukaitis skaitė paskaitą Europos teisės
akademijos (ERA) kartu su Nacionaline
teismų administracija organizuotame
tarptautiniame seminare „ES kartelių teisė – forumas teisėjams“.

»» Teisme apsilankė ir su teismo
pirmininku Ričardu Piličiausku
bei teismo pirmininko patarėja
Ingrida Danėliene susitiko Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių
komisaro valdybos (JTVPK) atstovės Šiaurės Europai pavaduotoja Karolina Lindholm Billing,
kuruojanti prieglobsčio prašytojų
ir pabėgėlių teisių apsaugos klausimus. Susitikime su LVAT atstovais taip pat dalyvavo JTVPK
patarėjas teisės klausimais ir
JTVPK atstovė Lietuvoje.
»»Teismo pirmininkas vyko į Nacionalinės
teismų administracijos organizuotą pažintinį vizitą į Norvegiją, kurio metu susipažino su Norvegijoje taikoma teismų
klientų aptarnavimo metodika ir darbo
kultūra (Oslas, Trondheimas, Norvegijos
Karalystė).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

»» LVAT surengė neatlygintinos
kraujo donorystės akciją, kurios
metu teismo darbuotojai dovanojo savo kraują sunkiai sergantiems žmonėms.

»»Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Kokybės iniciatyvos teismų
sistemoje: iššūkiai ir pasiekimai“ teismo
pirmininko patarėja dr. Ingrida Danėlienė
skaitė pranešimą tema „Investicija į kokybę: ISO sertifikato kaina ir nauda. Teismo
patirtis“, kurio metu pristatė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo patirtį
diegiant kokybės vadybos sistemą.

Spalis

Lapkritis-gruodis

»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme viešėjo Europos Žmogaus
Teisių Teismo teisėja Julia Laffranque
iš Estijos. Susitikimo su LVAT pirmininku Ričardu Piličiausku, jo pavaduotoju
Irmantu Jarukaičiu bei teisėja Skirgaile
Žalimiene metu aptartos abiejų teismų
aktualijos, teismų praktikos tendencijos.
»»LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas
dalyvavo Tarptautinės Aukščiausiųjų
Administracinių Teismų Asociacijos organizuotame seminare, kuriame aptartos
bylų nagrinėjimo terminų trumpinimo
galimybės visame pasaulyje.
»»Teisme viešėjo mokslininkas iš Jungtinės
Karalystės dr. Tom O‘Shea (Queen Mary
University of London), kuris LVAT ir kitų
teismų atstovams skaitė paskaitą apie
nacionalinių teismų ir Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo vaidmenį Europos
Sąjungos teisėje.
»»Teisėja Dalia Višinskienė dalyvavo Europos teisės akademijos (ERA) organizuotame seminare apie dalyvavimo ir procesines teises aplinkos apsaugos srityje
(Lisabona, Portugalijos Respublika).

2014 metų veiklos apžvalga

»»LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas
vyko į Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo organizuotą Europos Sąjungos
valstybių narių pirmosios ir apeliacinės
instancijos teismų teisėjų forumą.

»» Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme įvyko šio teismo ir Vilniaus miesto apylinkės
teismo atstovų susitikimas, kurio metu diskutuota apie teismų
administravimą bei apsikeista
gerąja praktika šioje srityje.
»»Teismo pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis ir teisėja Skirgailė Žalimienė dalyvavo Europos Komisijos organizuotuose mokymuose konkurencijos
teisės tema (Briuselis, Belgijos Karalystė).

»» Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme viešėjo svečiai
iš Norvegijos teismų administracijos, kurie susitikime su teismo
pirmininku Ričardu Piličiausku
ir teismo pirmininko patarėja Ingrida Danėliene aptarė vadybos
abiejų šalių teismuose ypatumus.
»»Teismo pirmininkas dalyvavo Europos
Tarybos organizuotuose mokymuose
(„HELP Training of Trainers“), skirtuose
būsimiems lektoriams, ateityje vesiantiems paskaitas kitiems teisėjams ir teisininkams žmogaus teisių apsaugos tematika.

»»Teisėjas Laimutis Alechnavičius dalyvavo
Europos teisės akademijos (ERA) organizuotame seminare „Europos Sąjungos
lyčių lygybės teisė“ (Tryras, Vokietijos Federacinė Respublika).
»»Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išleido 27-ąjį administracinių teismų
praktikos biuletenio numerį, kuriame,
be kita ko, pristatoma Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo praktikos, aiškinant
ir taikant su pridėtinės vertės mokesčio
atskaita susijusias teisės aktų nuostatas,
apžvalga.
»»Teisme lankėsi Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos 9-ųjų klasių moksleiviai,
kurie susitiko su LVAT teisėjais bei darbuotojais ir dalyvavo ekskursijoje po teismo pastatą.
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LVAT 2014 metų veiklos statistika
LVAT gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos apeliacine tvarka
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Didžiąją dalį LVAT
gaunamų bylų sudaro
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LVAT gautos ir išnagrinėtos bylos pagal atskiruosius skundus
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Įprastai bylas LVAT
nagrinėja trijų teisėjų
kolegijos. 2014 m. 38
sudėtingas bylas
sprendė išplėstinės penkių teisėjų kolegijos.

2014 m. LVAT išnagrinėjo 8
normines administracines
bylas dėl centrinių valstybinio administravimo subjektų
priimtų norminių teisės aktų
teisėtumo.

2

2 bylose LVAT 2014 m.
kreipėsi į Europos
Sąjungos Teisingumo
Teismą su prašymu
priimti prejudicinį
sprendimą.

6

2014 m. LVAT 6 kartus
kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį
Teismą su prašymu
ištirti teisės aktų konstitucingumą.
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Bylų pagal atskiruosius skundus dėl apygardų administracinių teismų nutarčių
nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2014 metais
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Teisėjai

Arūnas Sutkevičius

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2007 m.
»» Žemės teisiniai santykiai
»» Muitinės veikla
»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Valstybės tarnyba
»» Tabako ir alkoholio kontrolė
»» Asmens duomenų teisinė apsauga
»» Energetika
»» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos
sprendimų ir kt. ekonominių sankcijų
taikymo

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2005 m.
»» Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir
išieškojimas
»» Mokestiniai ginčai
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas

Ričardas Piličiauskas

Anatolijus Baranovas

Irmantas Jarukaitis

Dalia Višinskienė

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2000 m., 2007-2010 m.

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2001 m.
»» Muitinės veikla
»» Registrai
»» Valstybės tarnyba
»» Tabako ir alkoholio kontrolė
»» Asmens duomenų teisinė apsauga
»» Energetika
»» Bylos dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo
institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų
viešojo ar vidaus administravimo srityje
»» Bylos dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų ir pareigūnų
veiksmų ir sprendimų viešojo ar vidaus
administravimo srityje
»» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kt.
ekonominių sankcijų taikymo

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2010 m.
šio teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2012 m.
»» Užsieniečių teisinė padėtis
»» Žemės teisiniai santykiai
»» Konkurencija
»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Tabako ir alkoholio kontrolė
»» Asmens duomenų teisinė apsauga
»» Energetika
»» Bylos, susijusios su Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės
teisės aktų taikymu
»» Bylos dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo
institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų
viešojo ar vidaus administravimo srityje
»» Bylos dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų ir pareigūnų veiksmų
ir sprendimų viešojo ar vidaus administravimo srityje
»» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kt.
ekonominių sankcijų taikymo

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėja nuo 2012 m.
»» Konkurencija
»» Registrai
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Valstybės tarnyba

Laimutis Alechnavičius

Arūnas Dirvonas

Romanas Klišauskas

Virginija Volskienė

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2007 m.
»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Tabako ir alkoholio kontrolė
»» Asmens duomenų teisinė apsauga
»» Energetika
»» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos
sprendimų ir kt. ekonominių sankcijų
taikymo

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2014 m.
»» Užsieniečių teisinė padėtis
»» Konkurencija
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Bylos, susijusios su Europos Sąjungos
teisės ir tarptautinės teisės aktų taikymu

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2001 m.
»» Žemės teisiniai santykiai
»» Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir
išieškojimas
»» Mokestiniai ginčai
»» Valstybės tarnyba

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėja nuo 2011 m.
»» Žemės teisiniai santykiai
»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Registrai
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Valstybės tarnyba

Audrius Bakaveckas

Artūras Drigotas

Dainius Raižys

Vaida Urmonaitė-Maculevičienė

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2009 m.
»» Užsieniečių teisinė padėtis
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Valstybės tarnyba

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2002 m.
»» Sveikatos apsauga
»» Socialinė apsauga
»» Konkurencija
»» Registrai
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2007 m.
»» Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir
išieškojimas
»» Mokestiniai ginčai
»» Muitinės veikla
»» Registrai
»» Bylos dėl bausmių vykdymo ir kardomojo
suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų
veiksmų ir sprendimų viešojo ar vidaus
administravimo srityje
»» Bylos dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų ir
pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo ar
vidaus administravimo srityje

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėja nuo 2005 m.
»» Užsieniečių teisinė padėtis
»» Sveikatos apsauga
»» Socialinė apsauga
»» Valstybės tarnyba
»» Bylos dėl bausmių vykdymo ir kardomojo
suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų
ir sprendimų viešojo ar vidaus administravimo
srityje
»» Bylos dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų ir pareigūnų
veiksmų ir sprendimų viešojo ar vidaus
administravimo srityje

Laimė Baltrūnaitė

Ramūnas Gadliauskas

Veslava Ruskan

Skirgailė Žalimienė

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėja nuo 2007 m.
»» Sveikatos apsauga
»» Socialinė apsauga
»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Valstybės tarnyba
»» Bylos dėl bausmių vykdymo ir kardomojo
suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų
veiksmų ir sprendimų viešojo ar vidaus
administravimo srityje
»» Bylos dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų ir
pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo
ar vidaus administravimo srityje

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjas nuo 2012 m.
»» Žemės teisiniai santykiai
»» Sveikatos apsauga
»» Socialinė apsauga
»» Konkurencija
»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Valstybės tarnyba

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėja nuo 2012 m.
»» Sveikatos apsauga
»» Socialinė apsauga
»» Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir
išieškojimas
»» Mokestiniai ginčai
»» Registrai
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Bylos, susijusios su Europos Sąjungos
teisės ir tarptautinės teisės aktų taikymu

Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėja nuo 2008 m.

šio teismo pirmininko pavaduotojas,
2008-2010 m. l. e. šio teismo pirmininko
pareigas.
Pirmininkas nuo 2010 m.
»» Bylos, susijusios su Europos Sąjungos teisės ir
tarptautinės teisės aktų taikymu
»» Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir
išieškojimas
»» Mokestiniai ginčai
»» Muitinės veikla

22

Stasys Gagys

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

2014 metų veiklos apžvalga

»» Bylos, susijusios su Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės
teisės aktų taikymu
»» Užsieniečių teisinė padėtis
»» Konkurencija
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Tabako ir alkoholio kontrolė
»» Asmens duomenų teisinė apsauga
»» Energetika
»» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kt.
ekonominių sankcijų taikymo
»» Bylos dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo
institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų
viešojo ar vidaus administravimo srityje
»» Bylos dėl ikiteisminio tyrimo įstaigų ir pareigūnų veiksmų
ir sprendimų viešojo ar vidaus administravimo srityje
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Teisingumo vykdymas
2014 metais

2014 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų pagal apeliacinius
skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų pasiskirstymas pagal kategorijas
Valstybės institucijų atsakomybė už žalą

21 proc.

Sveikatos ir socialinė apsauga

13 proc.

Valstybės tarnyba

12 proc.

Mokesčiai ir muitinės veikla

11 proc.

Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja ginčus,
kylančius iš santykių tarp privačių subjektų ir valdžios
institucijų.
2014 metų apžvalgoje pristatoma 19 pagrindinių šių
ginčų kategorijų, aptariant jų aktualumą, specificiką,
šių metų tendencijas. Šioje leidinio dalyje taip pat rasite
įvairių 2014 metais išnagrinėtų bylų apžvalgas.

Ikiteisminio tyrimo, bausmių vykdymo
ir kardomojo suėmimo subjektų veikla

5 proc.

Statyba ir teritorijų planavimas

4 proc.

Nuosavybės teisių atkūrimas

3 proc.

Žemės teisiniai santykiai

3 proc.

Energetika

3 proc.

Valstybės garantuojama teisinė pagalba

2 proc.

Ekonominės sankcijos

2 proc.

Registrai

2 proc.

Savivaldybių administracijos priežiūra

1 proc.

Aplinkos apsauga

1 proc.

Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties
Lietuvos Respublikoje

1 proc.

Kitos

Arūnas
Dirvonas

24

Ramūnas
Gadliauskas

Artūras
Drigotas

Arūnas
Sutkevičius

Dainius
Raižys

Romanas
Klišauskas

Veslava
Ruskan

Ričardas
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Skirgailė
Žalimienė
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Dalia
Višinskienė

Stasys
Gagys

16 proc.

Virginija
Volskienė

Audrius
Bakaveckas

Laimė
Baltrūnaitė

Anatolijus
baranovas
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Žmogaus teisės ir laisvės

Bylos dėl norminių
aktų teisėtumo

„Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis. Jiems yra
suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai.“

„Mes esame priklausomi nuo įstatymų tam,
kad būtume laisvi.“

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 1 straipsnis

Ž

mogaus teisių ekspansijos dėka žmogaus teises reguliuojantys
tarptautiniai dokumentai įgyja vis didesnį svorį, o teismų nagrinėjamose bylose vis labiau dominuoja žmogaus teisių gynimo aspektai.
Žmogaus teisėms skverbiantis į visas modernios visuomenės gyvenimo sritis, tarptautinėje bendruomenėje vis daugiau dėmesio skiriama
įvairioms žmogaus teisių gynimo iniciatyvoms ir projektams, diskusijoms, moksliniams tyrimams.

Markas Tulijus Ciceronas, I a. pr. m. e.

N

Žmogaus teisių ir laisvių gynimas – tai pagrindinis teismo uždavinys
ir kartu universalus vertybių matas vykdant teisingumą. Spręsdamas
ginčus tarp asmenų ir valstybės, administracinis teismas kiekvienoje
byloje gina žmogaus teises ir laisves. Pastaraisiais metais teismo praktikoje dažniausiai buvo sprendžiami klausimai dėl teisės į nuosavybę,
saviraiškos laisvės, susirinkimų ir asociacijos laisvės, teisės į teisingą
bylos nagrinėjimą.
© Jakub Jirsák | Dreamstime.com

LVAT apgynė žmogaus teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą
Administracinė byla Nr. A 756-1242/2014

N

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Migracijos valdybos
sprendimo grąžinti užsienietį į jo kilmės
šalį, pasibaigus leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo laikui. LVAT nesutiko su
atsakovo pozicija, jog neteisėtai Lietuvoje
esantis užsienietis tokiu atveju turi grįžti į
savo kilmės šalį, ir tik po to gali kreiptis dėl
leidimo gyventi Lietuvoje. Teismas pažymėjo, jog net jei užsieniečio buvimas valsty-

bės narės teritorijoje yra neteisėtas, nes jis
neatitinka ar nebeatitinka joje taikomų buvimo trukmės sąlygų, ES teisė besąlygiškai
nereikalauja jo išsiųsti (įpareigoti jį išvykti).
Byloje nustatyta, jog užsienietis yra sudaręs
santuoką su Lietuvos Respublikos piliete,
jiems gimęs sūnus. Sprendžiant klausimą
dėl užsieniečio grąžinimo, kiekvienu konkrečiu atveju privalo būti įvertinamos visos
reikšmingos faktinės aplinkybės, įskaitant
asmenines priežastis, susijusias su asmens

privataus ir šeimos gyvenimo apsauga, taip
pat poreikiu užtikrinti nepilnamečių asmenų teisių apsaugą. Teismas atkreipė dėmesį,
jog pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo
praktiką, asmens išsiuntimas, nulemiantis
šeimos ryšių nutraukimą, gali būti traktuojamas kaip Žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencijos pažeidimas.
Įvertinus bylos aplinkybes, ginčytas atsakovo sprendimas buvo pripažintas neteisėtu ir
nepagrįstu.

Valstybė privalo atlyginti žalą už neteisėtą asmens duomenų paviešinimą
Administracinė byla Nr. A 492-761/2014

L

VAT pripažino, kad valstybės institucijai
neteisėtai paviešinus valstybės tarnautojo privačią informaciją, jam privalo būti
atlyginta patirta neturtinė žala. Nagrinėtu
atveju privati informacija apie pareiškėją
(valstybės tarnautoją) buvo renkama ir pa-

viešinta, vadovaujantis teisės normomis,
kurias teismas pripažino neteisėtomis. Tokius valstybės institucijos veiksmus LVAT
įvertino kaip neteisėtus bei pabrėžė, jog teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą yra
konstitucinė asmens teisė.

Teismo vertinimu, neabejotina, jog asmuo,
apie kurį neteisėtai buvo renkama ir viešai
paskelbta privati informacija, patiria neturtinę žalą, todėl buvo pritarta pirmosios instancijos teismo sprendimui priteisti pareiškėjui išmoką patirtai žalai atlyginti.

Formalūs pažeidimai atkuriant nuosavybės teises negali paneigti teisės į nuosavybę
Administracinė byla Nr. A 146-79/2014

N

agrinėtoje byloje viešąjį interesą ginantis prokuroras kaip neteisėtus ginčijo
sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes,
LVAT pritarė pirmosios instancijos teismo
išvadoms, jog prokuroro nurodytas įstatymo pažeidimas yra formalus, o pažeidimo
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pobūdis ir mastas nėra pakankamas pripažinti, kad buvo pažeistas viešasis interesas.
Šiuo atveju ginčijamų sprendimų panaikinimas pažeistų protingumo, teisingumo kriterijus, proporcingumo kriterijus bei teisėtų
lūkesčių principą. LVAT taip pat sutiko su
pirmosios instancijos teismo argumentais,

jog tai prieštarautų ir nuosavybės apsaugą
įtvirtinančioms Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 Protokolo nuostatoms, taip pat Europos Žmogaus
Teisių Teismo praktikai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

orminės bylos išsiskiria tuo, kad jose tiriami tokie teisės aktai, kuriuose įtvirtintos elgesio taisyklės yra skirtos individualiais požymiais neapibūdintų asmenų grupei.
Tai reiškia, jog šiais atvejais priimtas sprendimas turi tiesioginės įtakos didesniam asmenų ratui nei kitose bylose. Apžvelgiamoje srityje LVAT nagrinėja dvejopo pobūdžio bylas:
dėl centrinių administravimo subjektų ir dėl savivaldybių
administravimo subjektų priimtų norminių aktų teisėtumo.
Tai apsprendžia ir platų spektrą teisinių klausimų, kurie kyla
šiose bylose. Šiais metais LVAT vertino centrinių administravimo subjektų priimtus aktus energetikos, žemės ūkio, ryšių
reguliavimo, registrų srityse. Nagrinėdamas bylas dėl vietos
savivaldos norminių aktų, teismas sprendė klausimus dėl vaikų ugdymo mokesčių, teritorijų planavimo, socialinio būsto,
vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų tvarkymą ir kitus.
Galima įžvelgti tendenciją, jog daugelyje bylų buvo keliamas
norminių aktų atitikties įstatymų viršenybės principui klausimas. Kaip ir anksčiau, LVAT šių metų praktikoje nuosekliai
akcentavo būtinybę laikytis šio principo ir ne kartą konstatavo tiriamų aktų neteisėtumą šiuo pagrindu.
© Vladek | Dreamstime.com

Žvejyba Baltijos jūroje negali būti ribojama poįstatyminiu aktu
Administracinė byla Nr. I 492-4/2014

L

VAT nagrinėjo norminę administracinę
bylą dėl Žvejybos Baltijos jūroje kvotų
skyrimo taisyklių nuostatos teisėtumo. Išplėstinė teisėjų kolegija vertino, jog ginčytu
teisiniu reguliavimu buvo esmingai ribojama ūkio subjektų, užsiimančių ar pageidaujančių užsiimti šprotų ir strimelių žvejyba

Baltijos jūroje, ūkinės veiklos laisvė, kadangi
tiems ūkio subjektams, kurie 2007–2012 m.
negaudė strimelių ar šprotų Baltijos jūroje
ar jų sugavo mažai, buvo iš esmės ribojama
galimybė užsiimti žvejyba ir ateinančiais
metais.

Teismo nuomone, tokio pobūdžio ūkinės
veiklos ribojimas gali būti nustatytas tik įstatyme, o ne poįstatyminiame teisės akte (šiuo
atveju – žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose taisyklėse). Todėl paminėta taisyklių
nuostata buvo pripažinta neteisėta.

Bažnytinės santuokos teisinių padarinių pradžia turi būti apibrėžta įstatyme
Administracinė byla Nr. I 492-10/2014

N

agrinėtoje norminėje administracinėje
byloje LVAT vertino teisingumo ministro įsakymu patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių punkto, apibrėžiančio nuo
1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio
30 d. bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos pradžios momentą,
teisėtumą.

2014 metų veiklos apžvalga

Teismas pažymėjo, jog momento, kuris yra
bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos pradžia, nustatymas
yra tiesiogiai susijęs su asmens, sudariusio
bažnytinę santuoką, civilinėmis teisėmis ir
pareigomis, todėl būtent įstatymu valstybė
turėtų nustatyti bažnytinės santuokos registracijos oficialios apskaitos, šios santuokos pagrindu atsiradusių teisinių pasekmių

realizavimo, ginčų dėl jų sprendimo tvarką.
Ginčijama nuostata nebuvo priimta remiantis Konstitucijoje suteiktais įgaliojimais, ji
taip pat nekilo iš įstatymų, tačiau reguliavo
fizinių asmenų teisių ir pareigų atsiradimo
bei pasikeitimo momentą. Todėl teismas šią
nuostatą pripažino prieštaraujančia konstituciniam teisinės valstybės principui.
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Rinkimai ir
referendumai

Europos Sąjungos teisė
„Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis.“
2015-ųjų – Europos vystymosi metų – šūkis

„Žmonių valia yra valstybės valdžios pagrindas; ši valia reiškiama periodiškuose ir teisinguose rinkimuose, rengiamuose
remiantis visuotine bei lygia rinkimų teise ir vykdomuose
slaptu balsavimu arba lygiaverte laisvo balsavimo tvarka.“

N

ors LVAT su Europos Sąjungos teisės aiškinimu ir taikymu
susiduria daugelyje įvairių bylų, iš jų savo pobūdžiu ypač išsiskiria tos, kuriose teismas nusprendžia kreiptis į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą (ESTT) su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Tai atvejai, kai teismui iškyla Europos Sąjungos teisės aktų
aiškinimo ar galiojimo klausimas, kurį byloje išnagrinėti būtina.

Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 21 straipsnis

R

inkimų ir referendumų bylų kiekis ir pobūdis yra labai
glaudžiai susijęs su šalies politinio gyvenimo aktualijomis. 2014 m. vyko dveji rinkimai (Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimai ir rinkimai į Europos Parlamentą) ir vienas referendumas (dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9,
47 ir 147 straipsnių pakeitimo), dėl kurių kilę ginčai lėmė nemažą apžvelgiamos kategorijos bylų kiekį.

Šios bylos suteikia impulsą ne tik Lietuvos, bet ir Europos valstybių teismų praktikos plėtojimui, iškelia Europai aktualius teisinius
klausimus. ESTT suformuoti išaiškinimai vėliau įgyja didžiulę teisinę reikšmę užtikrinant vieningą Europos Sąjungos teisės aiškinimą ir taikymą skirtingose Europos valstybėse.
Pastaruosius trejus metus LVAT kasmet po kelis kartus susidūrė
su būtinybe perduoti Europos Sąjungos teisės aiškinimo klausimą
europinėms teisminėms institucijoms. Taip pat pastebima akivaizdi tendencija, jog bylų su Europos Sąjungos teisės elementais vis
daugėja.
© Vladek | Dreamstime.com

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme – LVAT paklausimas dėl teisės atskaityti PVM

Aktyvios piliečių iniciatyvos taip pat turėjo įtakos tam, jog
buvo išnagrinėta gerokai daugiau su referendumų klausimais
susijusių bylų nei ankstesniais metais. Teismas sprendė klausimus dėl piliečių, remiančių reikalavimą paskelbti referendumą,
parašų surinkimo, dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos atsisakymo įregistruoti referendumo iniciatyvinę grupę, dėl tarpusavio debatams visuomeninio radijo ir televizijos laidose skirto
laiko, dėl galutinio referendumo rinkėjų skaičiaus ir kitus.

Administracinė byla Nr. A 556-703/2014

L

VAT nagrinėjo bylą, kurioje ginčas kilo
dėl pareiškėjo (uždarosios akcinės bendrovės) teisės atskaityti pirkimo pridėtinės
vertės mokestį (PVM). Pagal su Nacionaline mokėjimo agentūra sudarytą paramos
sutartį pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti
projektą „Baltų mitologinis rekreacinis (pažintinis) takas“. Įgyvendindamas šį projektą, pareiškėjas į apskaitą įtraukė tam tikro
ilgalaikio turto pasigaminimo (įsigijimo)
išlaidas, įskaitant pirkimo PVM. Šį sumo-

kėtą pirkimo PVM pareiškėjas deklaravo
kaip atskaitytiną, todėl kreipėsi į mokesčių
administratorių dėl jo grąžinimo. Valstybinė mokesčių inspekcija pareiškėjo prašymą
tenkinti atsisakė.
Teismui kilo abejonė, ar pareiškėjas šiuo
atveju iš tikrųjų neturėjo teisės atskaityti pirkimo PVM, todėl kreipėsi į ESTT su
prašymu išaiškinti, ar Direktyva dėl PVM
bendros sistemos gali būti aiškinama kaip

suteikianti apmokestinamajam asmeniui
teisę atskaityti pirkimo PVM, sumokėtą pasigaminant (įsigyjant) verslui skirtą ilgalaikį
turtą, kuris (1) yra tiesiogiai skirtas neatlygintinai naudotis visuomenės nariams,
(2) bet gali būti pripažintas priemone pritraukti lankytojus atvykti į vietą, kurioje apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo
ekonominę veiklą, planuoja tiekti prekes ir
(ar) teikti paslaugas.

Byloje dėl draudžiamo kelionių agentūrų veiksmų suderinimo kreiptasi į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą

Konstitucijos nuostatas, kol jos nėra pakeistos, privaloma taikyti
Administracinė byla Nr. R 525-8/2014

L

VAT nagrinėjo pareiškėjo Rolando Pakso
skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) atsisakymo išduoti jam rinkėjų
parašų rinkimo lapus. Skundžiamas sprendimas buvo pagrįstas tuo, jog pareiškėjas
neatitinka įstatyme nustatytų reikalavimų
būti kandidatu į Respublikos Prezidentus.
Kaip pabrėžė išplėstinė teisėjų kolegija, Lietuvos teisinė sistema grindžiama tuo, jog

Konstitucijai negali prieštarauti joks įstatymas ar kitas teisės aktas, taip pat ir Lietuvos
Respublikos tarptautinės sutartys. Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, jog pagal Konstituciją, asmuo, kurį
Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino
iš Respublikos Prezidento pareigų už priesaikos sulaužymą, šiurkštų Konstitucijos
pažeidimą, niekada negali būti renkamas

Respublikos Prezidentu. Anot LVAT, kol
Konstitucija nėra pakeista, šis draudimas
galioja ir nėra jokio pagrindo abejoti jo teisėtumu. Teismas pripažino, jog priimdama
skundžiamą sprendimą VRK vadovavosi
Konstitucija bei kitais įstatymais, todėl jis
yra teisėtas ir pagrįstas.

Administracinė byla Nr. A 858-1603/2014

N

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo pareiškėjai – informacinės sistemos
E-TURAS išimtinių teisių turėtojas ir administratorius bei šia sistema besinaudojusios
kelionių agentūros – buvo pripažinti suderinę veiksmus ir tuo pažeidę Konkurencijos
įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo (SESV) reikalavimus, bei jiems skirtos baudos.
E-TURAS internetinė sistema – tai programa, kurioje apdorojama ir sisteminama
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kompiuterizuota kelionių ir su jomis susijusių paslaugų informacija, kurią teikia kelionių organizatoriai. Konkurencijos taryba
vertino, kad E-TURAS sistema tapo priemone kelionių agentūroms suderinti veiksmus,
tarp jų – ir valią dėl nuolaidų apribojimo.
Teisėjų kolegija ESTT pateikė klausimą, ar
ūkio subjektams dalyvaujant tokioje bendroje informacinėje sistemoje, Konkurencijos tarybai įrodžius, kad šioje sistemoje
buvo patalpintas sisteminis pranešimas
apie nuolaidų ribojimą ir nustatytas techni-

nis ribojimas įvesti nuolaidos dydį, gali būti
taikoma prezumpcija, kad šie ūkio subjektai
žinojo ar privalėjo žinoti apie informacinėje
sistemoje patalpintą sisteminį pranešimą, ir,
neprieštaraudami nuolaidos ribojimui, taip
išreiškė nebylų sutikimą dėl kainų nuolaidos
ribojimo, dėl ko jiems gali būti taikoma atsakomybė dėl veiksmų derinimo pagal SESV.
Jei atsakymas į šį klausimą yra neigiamas, į
kokius faktorius turėtų būti atsižvelgiama
sprendžiant, ar ūkio subjektai, dalyvaujantys bendroje informacinėje sistemoje, suderino savo veiksmus SESV prasme.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Referendumo iniciatyva dėl Konstitucijos pakeitimo negali pažeisti Konstitucijos vientisumo
Administracinė byla Nr. R 858-11/2014

N

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl to, kad
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) atsisakė įregistruoti Piliečių referendumo dėl
euro įvedimo iniciatyvinę grupę ir neišdavė
jai parašų rinkimo lapų. Sprendimas buvo
grindžiamas tuo, jog pateikto Lietuvos Respublikos Konstitucijos pakeitimo įstatymo

2014 metų veiklos apžvalga

projekto nuostatos įvertintos kaip nesuderinamos su kitomis Konstitucijos nuostatomis. LVAT pripažino, kad tokiu sprendimu
VRK jai suteiktų įgaliojimų neviršijo – ji turi
teisę ir pareigą tikrinti, ar nėra teikiamos
priimti privalomuoju referendumu tokios
Konstitucijos nuostatos, kurios paneigtų

kitą Konstitucijos nuostatą ar jai prieštarautų ir šių nuostatų būtų neįmanoma aiškinti kaip tarpusavyje derančių. Nustatęs,
jog VRK padarytos išvados yra teisingos,
teismas skundą dėl ginčyto VRK sprendimo
atmetė.
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Socialinė apsauga

Mokesčiai ir
muitinės veikla

„Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo
pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais.“

„Sunkiausias dalykas pasaulyje – suprasti pajamų mokesčius.“
Albertas Einšteinas

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsnis

L

ietuvos mokesčių sistemą šiuo metu sudaro 25 mokesčiai, iš kurių pagrindiniai – gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamojo
turto, žemės, paveldimo turto, loterijų ir azartinių lošimų bei akcizai.

S

ocialinė apsauga – tai įvairių priemonių sistema, skirta
užtikrinti, jog dėl įstatyme numatytų atvejų praradę pajamas, turintys papildomų išlaidų arba negalintys pakankamai
aprūpinti savęs arba savo šeimos asmenys gautų jiems būtiną
paramą. Nors socialinės apsaugos poreikis yra plačiai pripažįstamas, tačiau, Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis, didžiajai žmonijos daliai teisė į socialinę apsaugą šiandien dar nėra užtikrinama.

Ginčuose, susijusiuose su tiesioginiais mokesčiais, LVAT šiemet dažniausiai
teko aiškinti ir taikyti gyventojų pajamų mokestį (GPM) reguliuojančių teisės aktų nuostatas. Teismui ne kartą teko spręsti dėl gyventojo vykdytos veiklos pripažinimo individualia apmokestinimo GPM tikslais. Tokio pobūdžio
bylose išryškėja mokesčių teisei būdingo turinio viršenybės prieš formą principo svarba. Didelę dalį ginčų dėl gyventojų pajamų apmokestinimo taip pat
sudarė atvejai, kai nebuvo aiški pajamų kilmė ar jos buvo slepiamos. Spręsdamas su pridėtinės vertės mokesčiu susijusius klausimus, LVAT ne kartą susidūrė su sukčiavimo ir piktnaudžiavimo teise į šio mokesčio atskaitą atvejais,
tačiau šiais metais tokio pobūdžio bylų buvo ženkliai mažiau nei anksčiau.
Apmokestinimo akcizu klausimas dažniausiai buvo keliamas sprendžiant
ginčus dėl mokestinių prievolių už Lietuvos fiskaliniais ženklais (banderolėmis) nepaženklintų tabako gaminių neteisėtą įvežimą ir (ar) laikymą.

Lietuva yra socialiai orientuota valstybė, kurioje socialinis
aprūpinimas pripažįstamas konstitucine vertybe. Lietuvos
socialinės apsaugos sistema, taikomos socialinės apsaugos
priemonės grindžiamos visuomenės solidarumo idėja. Efektyviai gindamas žmogaus teises socialinės apsaugos srityje,
LVAT prisideda prie socialinės apsaugos standartų plėtojimo
ir realaus socialinių žmogaus teisių užtikrinimo. Šie metai apžvelgiamoje srityje išsiskyrė dideliu kiekiu bylų, kuriose ginčai kilo dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, taip pat dėl
valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų, sumažintų
pritaikius Konstitucijai prieštaravusias įstatymo nuostatas.

Bylose dėl muitų ir kitų importo mokesčių dominavo ginčai, susiję su akcizais apmokestinamų prekių neteisėtu įvežimu (kontrabanda) ir išleidimu į
laisvą apyvartą, neįvykdžius atitinkamų mokestinių prievolių, taip pat ginčai
dėl prekių muitinės vertės nustatymo.

© Aurinko | Dreamstime.com

LVAT apgynė asmens konstitucinę teisę į pensiją
Administracinė byla Nr. A

143

Kainoje nesant nuorodos į PVM, ji laikoma įskaičiuota į sandorio vertę

-816/2014

Administracinė byla Nr. A 438-1643/2014

A

pžvelgiamoje administracinėje byloje
ginčas kilo dėl pareiškėjai neišmokėtos
valstybinės socialinio draudimo senatvės
pensijos bei nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos dalies. Pareiškėjai paskirtos
paminėtos pensijos buvo perskaičiuotos ir
išmokėtos taikant įstatymo nuostatas dėl
pensijų sumažinimo, kurios vėliau pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad
pareiškėja, laikydamasi įstatymo nustatytos tvarkos ir terminų, pareiškė reikalavimą
teisme apginti Konstitucijos garantuojamą
teisę į pensiją, pažeistą taikant Konstitucijai
prieštaraujantį teisinį reguliavimą. Atsižvelgus į nagrinėjamu atveju pažeistų asmens
teisių pobūdį bei jų reikšmę, siekiant užtikrinti socialinį teisingumą bei asmens pasitikėjimą teise, konstatuota, kad teismas pri-

valo pažeistas pareiškėjos teises ginti realiai
ir veiksmingai. LVAT padarė išvadą, jog pareiškėjai kilusios pasekmės dėl Konstitucijai
prieštaravusių įstatymo nuostatų taikymo,
perskaičiuojant ir išmokant jai paskirtas
pensijas, turi būti visiškai pašalintos, t. y.
turi būti priteista visa pensijų nepriemoka,
susidariusi dėl antikonstitucinių įstatymo
nuostatų taikymo.

Darbuotojo teisė į ligos pašalpą negali priklausyti nuo darbdavio pareigų nevykdymo
Administracinės bylos Nr. A

N

756

-997/2014, Nr. A

502

-998/2014

agrinėtose bylose ginčas kilo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
teritoriniam skyriui atsisakius skirti ligos pašalpą laikinojo nedarbingumo laikotarpiais,
kadangi pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų
registro (toliau – Registras) duomenis pareiškėjas neturi reikiamo ligos ir motinystės
socialinio draudimo stažo šiai išmokai gauti.
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Teismas nurodė, jog esant visoms įstatymų
nustatytoms sąlygoms socialinio draudimo
išmokai gauti, apdrausto asmens teisė į šią
išmoką negali būti paneigta vien remiantis
Registro duomenimis, jei žinoma, kad šie
duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, nes, pavyzdžiui, draudėjas (darbdavys) nevykdo ar netinkamai vykdo jam
nustatytas pareigas (neteikia duomenų,
pažymų, nemoka socialinio draudimo įmokų ir pan.). Be to, tokiais atvejais valstybės

L

VAT nagrinėjo bylą, kurioje ginčas kilo,
be kita ko, dėl pareiškėjui mokesčių
administratoriaus apskaičiuoto pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) bei su juo susijusių
sumų (delspinigių, baudos). Teismas nurodė, jog pagal Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo praktiką, tuo atveju, jei šalys nustatė
turto kainą be nuorodos į pridėtinės vertės
mokestį, o šio turto tiekėjas yra privalantis

mokėti PVM asmuo ir jis neturi galimybės
susigrąžinti iš įgijėjo mokesčių administratoriaus reikalaujamo PVM, turi būti laikoma, kad sutarta kaina jau apima pridėtinės
vertės mokestį.
Nagrinėtu atveju iš mokesčių administratoriaus atliktų skaičiavimų buvo matyti, jog
pareiškėjo į biudžetą mokėtinas PVM buvo
apskaičiuotas nuo visos sandorio vertės,

t. y. nebuvo laikoma, kad tarp sandorio šalių
sulygta kaina jau apima PVM, taip pat nebuvo vertinama aplinkybė, ar apmokestinamasis asmuo gali vėliau susigrąžinti iš pirkėjo
mokesčių administratoriaus reikalaujamą
sumokėti PVM. Atsižvelgus į tai, pripažinta, kad pareiškėjui mokėtina PVM suma bei
su šiuo mokesčiu susijusios sumos buvo apskaičiuotos netinkamai.

Valstybės įsiskolinimas antstoliui nėra pagrindas jam nemokėti mokesčių
Administracinė byla Nr. A 556-691/2014

institucijos turi pareigą imtis aktyvių veiksmų siekdamos kuo tiksliau nustatyti ir (ar)
atkurti svarbias aplinkybes, kurios būtinos
sąžiningo ir nesiekiančio piktnaudžiauti
teise išmokos gavėjo teisei į išmokas įgyvendinti. Įvertinęs tai, kad atsakingos valstybės
institucijos turėjo pakankamai informacijos
suabejoti Registro duomenų tikslumu, teisingumu ir išsamumu, teismas bylose ginčytus šių valstybės institucijų sprendimus
panaikino.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Š

ioje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimo, kuriuo, be kita ko, buvo atsisakyta tenkinti antstolio (pareiškėjo) prašymą atlikti
jo turimų mokestinių prievolių bei atsakovo prievolių atsiskaityti su juo už suteiktas
vykdymo paslaugas tarpusavio įskaitymą.

2014 metų veiklos apžvalga

Teismas konstatavo, kad viešosios teisės
aktų nuostatos nenumatė, jog pareiškėjo turimos mokestinės nepriemokos galėtų būti
įskaitomos jas padengiant, tikėtina, mokesčių administratoriaus turima prievole atsiskaityti už pareiškėjo, kaip antstolio, suteiktas vykdymo paslaugas. Valstybinės valdžios

institucijos veikia joms įstatymų bei juos lydinčių teisės aktų nustatytos kompetencijos
ribose. Todėl teismas vertino, kad atsakovas
pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl jo nurodomų priešpriešinių reikalavimų įskaitymo.
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Konkurencija

Energetika

„Teisinis reguliavimas neturi būti skirtas užkirsti
kelią įmonių ir bankų veiklai. Priešingai, reguliavimas yra žaidimo taisyklių nustatymas ir nešališkas šių taisyklių taikymas žaidime.“

„Siūlome Europos Sąjungoje didinti tiekimo saugumą,
inovacijas ir tvarumą, ir visa tai daryti prieinamu
keliu. Tai ambicinga, tačiau realu. Norime tinkamai
įspėti rinkas ir paskatinti ateities investicijas į energijos taupumo technologijas, kurios tarnautų verslui,
vartotojams ir aplinkai.“

Jean Tirole, 2014 m. Nobelio premijos laureatas ekonomikos srityje

P

astaraisiais metais pastebima tendencija, jog
bylos dėl konkurencijos teisės pažeidimų sudėtingėja: teismą pasiekia vis didesnės apimties bylos,
be to, daugėja pažeidimų, kurių tinkamas ištyrimas
priklauso ne tik nuo sudėtingos, moksliškai pagrįstos ekonominės situacijos analizės, bet ir nuo tinkamo technologinių aspektų, tiriamų prekių rinkų ar
paslaugų ypatumų suvokimo. 2014-ieji metai konkurencijos teisės srityje LVAT buvo išskirtiniai dėl
pažeidimų vertinimo tokiose itin specifinėse rinkose, kaip inkasavimo su pinigų įskaitymu tiesiogiai
nuotolinio ryšio su banku būdu rinkoje, laivų agentavimo rinkoje.

Europos Sąjungos energetikos komisaras Günther Hermann Oettinger –
apie energijos taupymo rodiklių padidinimą 2030 m.

P

ožiūris į energetiką pasaulyje pamažu keičiasi. Nors
energijos suvartojimas nuo praėjusio amžiaus vidurio sparčiai išaugo, tačiau žmonija nebesirūpina vien tik
pačia energijos gamyba, o vis labiau atsigręžia į saugumą,
taupymą, efektyvumą, atsinaujinančių energijos formų
plėtojimą. Šiuo metu Lietuvoje iš atsinaujinančių energijos išteklių pagaminama 15 procentų visos suvartojamos energijos. Pagal ES direktyvas, Lietuva iki 2020 m.
yra įsipareigojusi padidinti šį rodiklį iki 23 procentų.
Pasaulinės tendencijos atsispindi ir LVAT nagrinėtose
bylose dėl energetikos teisinių santykių. Šiais metais
didžiausią šios srities bylų dalį sudarė ginčai, susiję su
atsinaujinančiais ištekliais, t. y. saulės jėgainių eksploatavimo aspektais.

Konkurencijos bylose itin svarbu užtikrinti ir sąžiningą tokių pažeidimų tyrimo procesą. Šiais metais
teismas išplėtojo savo praktiką, pateikdamas išaiškinimų dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybos teisių ir pareigų pažeidimų tyrimo metu ar
jam pasibaigus.
© Flynt | Dreamstime.com

Kaip ir ankstesniais metais, svarbūs išliko įvairių rūšių energijos tiekimo sąlygų, taip pat kainų nustatymo
klausimai.
© Tomas1111 | Dreamstime.com

Atsakomybė už konkurencijos ribojimą negalima be kaltės
Administracinė byla Nr. A 502-253/2014

L

VAT nagrinėjo bylą dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimo,
kuriuo nustatyta, jog trims Lietuvos bankams įsipareigojus pirkti pinigų tvarkymo
paslaugas iš vieno tiekėjo (uždarosios akcinės bendrovės „G4S Lietuva“), buvo pažeisti nacionaliniai ir Europos Sąjungos teisės
reikalavimai, draudžiantys sudaryti konkurenciją ribojančius ar galinčius riboti susitarimus. LVAT vertino, jog šiuo atveju poveikį

konkurencijai sukėlė ne atskiros bankų sudarytos individualios sutartys su uždarąja
akcine bendrove „G4S Lietuva“, o šių sutarčių bendras poveikis. Atsižvelgdamas į tai,
teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba turėjo įrodyti,
jog ūkio subjektas suvokė (galėjo suvokti)
ir galėjo kontroliuoti savo sudaromų sutarčių poveikį konkurencijai. Priešingas situacijos vertinimas galėtų lemti situacijas, kai

atsakomybė ūkio subjektams būtų taikoma,
nesant jų kaltės. Kadangi Konkurencijos taryba paminėtų aplinkybių nenustatė, LVAT
padarė išvadą, jog bankams atsakomybė
pritaikyta nepagrįstai, ir panaikino su tuo
susijusias ginčijamo nutarimo dalis. Bylos
dalis dėl UAB „G4S Lietuva“ veiksmų buvo
grąžinta Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti.

Riboję konkurenciją kainomis susitarimai Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste – neleistini
Administracinė byla Nr. A

N

552

-54/2014

agrinėtoje byloje LVAT sprendė ginčą
dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo nustatytas
konkurencijos teisės draudžiamas susitarimas dėl kainų tarp Lietuvos laivybos maklerių ir agentų asociacijos (LLMAA) ir jos
narių bei už tai paskirtos baudos. Teismas
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Draudžiama neteisėtai riboti teisę pakeisti šildymo būdą
Administracinė byla Nr. I 858-13/2014

T

eismas išnagrinėjo norminę administracinę bylą, kurioje ginčas kilo dėl energetikos ministro įsakymu patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių punktų,
reguliuojančių šilumos įrenginių atjungimo
nuo šilumos perdavimo tinklų vartotojo

iniciatyva tvarką. Anot LVAT, Energetikos
ministerija viršijo savo įgaliojimus, kadangi Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse
nustatė šildymo būdo pakeitimo taisykles,
įsiterpiančias į statybos teisinius santykius,
kurių reguliuoti ji neturi teisės. Be to, gin-

čytos nuostatos buvo prieštaringos, neaiškios, jomis buvo nustatyti nauji, Statybos
įstatyme ir kituose teisės aktuose nenumatyti reikalavimai. Atsižvelgdamas į tai, teismas ginčytą Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių dalį pripažino neteisėta.

Pagal galiojančias metodikos nuostatas apskaičiuotos karšto vandens kainos yra pagrįstos
Administracinė byla Nr. A 143-1227/2014

įvertino, jog nagrinėtu atveju buvo sudarytas susitarimas dėl minimalių laivų agentavimo paslaugų tarifų, kurio tikslas buvo nustatyti aukštesnes šių paslaugų kainas, taip
ribojant konkurenciją Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto teritorijoje. LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Konkurencijos taryba

ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai
konstatavo, jog tai pažeidė Konkurencijos
įstatymo nuostatą, draudžiančią konkurenciją ribojančius susitarimus. Tačiau atsižvelgęs į teisės aktų, nustačiusių baudų dydį,
pakeitimus, teismas ginčijamame nutarime
pritaikytas baudas sumažino.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

N

agrinėtoje administracinėje byloje pareiškėjas skundė atsakovo Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos
priimtą nutarimą, kuriuo jam, kaip karšto
vandens tiekėjui daugiabučiuose namuose
esantiems vartotojams, buvo nustatytos
karšto vandens kainos Palangos mieste pastovioji ir kintamoji dedamosios. Pareiškėjo

2014 metų veiklos apžvalga

nuomone, nustatant šias kainas, netinkamai
įvertintos leistinos karšto vandens netektys
daugiabučių namų tinkluose.
Kaip nurodė teismas, ginčytame nutarime
nurodytos karšto vandens kainos pastovioji ir kintamoji dedamosios atsakovo buvo
nustatytos, vadovaujantis Karšto vandens

kainų nustatymo metodikos nuostatomis.
Teismas, remdamasis suformuota praktika
panašaus pobūdžio bylose, pažymėjo, jog
nėra pagrindo abejoti bylai aktualių metodikos nuostatų teisėtumu. Kadangi ginčijamas
nutarimas buvo priimtas pagal galiojančių
teisės aktų nuostatas, jis pripažintas teisėtu
ir pagrįstu.
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Aplinkos apsauga

Vartotojų teisės

„Kiekvienas asmuo turi teisę gyventi tinkamoje jo sveikatai
bei gerovei aplinkoje, privalo ir individualiai, ir kartu su
kitais saugoti aplinką ir gerinti jos būklę dėl dabartinių ir
būsimų kartų gerovės.“

„Siekdama remti vartotojų interesus ir užtikrinti vartotojų
aukšto lygio apsaugą, Sąjunga padeda užtikrinti vartotojų
sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, taip pat skatinti jų
teisę į informaciją, šviečiamąją veiklą ir burtis į organizacijas savo interesams ginti.“

Orhuso konvencijos preambulė

A

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 169 straipsnis

plinkos apsaugos bylos – itin jautri visuomenei sritis ne
tik dėl didėjančio žmogaus ūkinės veiklos poveikio gamtai bei nuolat girdimų perspėjimų apie būtinybę šį poveikį
mažinti, tačiau ir dėl jose susikertančių skirtingų visuomenės narių interesų, jų teisių ir pareigų. Vienų asmenų teisė į
švarią aplinką reiškia kitų asmenų pareigą investuoti į atliekų
tvarkymą. Vieniems norint užkirsti kelią aplinkos taršai, kiti
susirūpinę sąlygų technologijų pažangai išsaugojimu. Tai tik
keletas iš pavyzdžių, kokiose situacijose teismui teko ieškoti
pusiausvyros. Nors kiekviena byla išskirtinė, teismas taip pat
privalo užtikrinti ir savo praktikos vieningumą, ypač kai jį pasiekia grupės panašių bylų. 2014-aisiais LVAT su tokia užduotimi susidūrė bylose dėl vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo, kurių šiemet tarp
aplinkosaugos bylų buvo daugiausia. Nuoseklią teismo poziciją užtikrino vienoje iš bylų išplėstinės teisėjų kolegijos pateikti išaiškinimai, į kuriuos atsižvelgta nagrinėjant ir kitas bylas.

S

© Huguette Roe | Dreamstime.com

u vartotojų teisių apsauga teismas susiduria beveik visų
sričių bylose. Dažniausiai šie klausimai kyla sprendžiant
ginčus konkurencijos, tabako ir alkoholio kontrolės, energetikos srityse. Pastebima tendencija, jog su vartotojų teisių
apsauga susiję ginčai sudaro vis didesnę teismo nagrinėjamų
bylų dalį – tai vaizdžiai iliustruoja ir faktas, jog pastaraisiais
metais terminas „vartotojų teisės“ LVAT sprendimų motyvuose buvo minimas net 6-7 kartus dažniau nei prieš dešimtmetį.
Neabejotina, jog tam įtaką padarė ir Lietuvos narystė Europos
Sąjungoje, kurios teisės aktuose didelis dėmesys skiriamas
vartotojų teisių apsaugai. Šios kategorijos bylose su Europos
Sąjungos teisės taikymo klausimais susiduriama itin dažnai.
2014 metai šiuo požiūriu buvo svarbūs tuo, jog gauti net trys
su vartotojų teisių apsauga susiję Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimai (dėl aukso gaminių žymėjimui keliamų
reikalavimų, piramidinės skatinimo sistemos požymių, reikalavimų karšto vandens skaitikliams), kuriuose buvo patvirtintos
LVAT kreipimuose į šį teismą išsakytos abejonės dėl nacionalinės teisės nesuderinamumo su Europos Sąjungos teise.
© Suprijono Suharjoto | Dreamstime.com

Gamintojai turi užtikrinti visų savo išleistų elektros ir elektroninės įrangos atliekų kategorijų
tvarkymą
Užrašai „Jokių pridėtinių E“ ant šių priedų turinčių gaminių klaidina vartotojus

Administracinė byla Nr. A 492-768/2014

N

agrinėtoje byloje asociacija, savo narių
pavedimu vykdanti elektros ir elektroninės įrangos (toliau – Įranga) atliekų tvarkymo užduotis, ginčijo jai duotus privalomuosius nurodymus papildomai organizuoti
tam tikroms kategorijoms priskiriamų Įrangos atliekų sutvarkymą taip, kad būtų įvykdyta Vyriausybės patvirtinta užduotis 2011
metams (t. y. sutvarkyti iki 56 proc. (bet ne
mažiau kaip 44 proc.) Lietuvos Respubli-

kos rinkai tiektų Įrangos atliekų). Ginčas,
be kita ko, kilo dėl to, ar asociacijai užtenka įvykdyti paminėtą užduotį pagal bendrą
masės procentą, skaičiuojamą nuo viso atitinkamais metais jos narių išleisto Įrangos
kiekio, ar ji turi sutvarkyti ne mažiau kaip
44 proc. nuo kiekvienos savo narių išleistos
Įrangos atliekų kategorijos.
LVAT pažymėjo, jog aplinkybė, kad gamin-

tojai ir importuotojai Atliekų tvarkymo įstatyme numatytoms pareigoms ir užduotims
vykdyti gali steigti organizacijas ar tapti
tokių organizacijų nariais, nekeičia Įrangos
tvarkymo esmės – „teršėjas moka“ už savo
atliekų tvarkymą. Įstatymų leidėjas siekė
nepriklausomai nuo Įrangos atliekų tvarkymo organizavimo būdo užtikrinti jų proporcingą tvarkymą pagal kategorijas.

Teisės spraga negali paneigti principo „teršėjas moka“ taikymo
Administracinė byla Nr. A 556-334/2014

N

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui, atliekų tvarkymo įmonei,
nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliava).
Ankstesniais teismų sprendimais savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Rinkliavos nuostatų dalis, susijusi su Rinkliavos
dydžio nustatymu, buvo pripažinta priešta-
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raujančia aukštesnės galios teisės aktams.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė,
jog ginčui aktualių nuostatų pripažinimas
neteisėtomis negali paneigti pareigos mokėti Rinkliavą – atliekų turėtojas privalo
kompensuoti jo aplinkai daromą žalą bei atlyginti komunalinių atliekų sistemos organizatoriaus išlaidas, susijusias su jo atliekų
tvarkymu (principas „teršėjas moka“). Tokiu

atveju teismas turi užpildyti susidariusią
teisės spragą, atsižvelgdamas į konkrečios
bylos aplinkybes. Šioje byloje nustačius, jog
dalis atsakovo komunalinių atliekų nebuvo
tvarkoma savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo sistemoje, pareiškėjui priteista
dalis jo skunde nurodytos sumos.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Administracinė byla Nr. A 525-840/2014

A

pžvelgiamoje byloje bendrovė ginčijo
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos paskirtą 10 000 Lt baudą už mėsos
gaminių reklamavimą, ant produktų pakuočių nurodant gaminių savybes, kurių jie neturi. Teismas vertino, jog bendrovės naudojamas teiginys „Jokių pridėtinių E“ reiškia,
kad į pakuotėje, ant kurios yra toks teiginys,
esančius gaminius jų gamybos metu nebuvo

įdėta konkrečių E žymimų priedų – fosfatų,
nitritų, konservantų. To tikisi vidutinis vartotojas, perskaitęs tokį teiginį ir priimdamas
sprendimą pirkti gaminį. Tačiau byloje nustatyta, kad prieskonių mišinyje, dedamame
į mėsą (žaliavą), iš kurios gaminami linijos
„Jokių pridėtinių E“ mėsos gaminiai, yra
nitratų, nitritų, fosfatų. Tai, kad konkrečiose prieskoninėse žolelėse nitratų kiekis yra

natūralus, šiuo atveju nevertinta kaip reikšminga, nes pareiškėjas prieskonių mišinį
papildomai įdeda į mėsą dėl skonio ar kitų
savybių. Atsižvelgus į tokią mėsos gaminių
gamybos specifiką, ant jų pakuotės pateikiamas teiginys „Jokių pridėtinių E Be fosfatų
Be nitritų Be konservantų“ įvertintas kaip
neteisingas, klaidinantis vartotojus.

Būtinas draudžiamos piramidinės skatinimo sistemos požymis – išmokos seniems klientams iš naujų
klientų lėšų
Administracinė byla Nr. A 442-23/2014

V

ykdydamas akciją „Premijiniai litai“
pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė
„4finance“ skelbė, kad asmuo, užsiregistravęs interneto tinklalapyje (užpildęs registracijos formą bei sumokėjęs 0,01 lito registracijos mokestį) ir SMS žinute ar elektroniniu
laišku pakvietęs užsiregistruoti draugus, už

2014 metų veiklos apžvalga

kiekvieną po kvietimo užsiregistravusį
draugą gaus iš pareiškėjo nustatytą sumą.
Vertindamas šią pareiškėjo veiklą, LVAT
vadovavosi byloje gautu Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo išaiškinimu, pagal kurį
piramidinei skatinimo sistemai konstatuoti būtinas ryšys tarp naujų narių mokamų

įmokų ir esamų narių gaunamų atlygių. Kadangi aptariamoje byloje išmokos seniems
klientams nebuvo mokamos iš naujų klientų surinktų lėšų, todėl pažeidimas nebuvo
konstatuotas.
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Tabako ir alkoholio
kontrolė

Visuomenės
informavimas

„Žalingas alkoholio vartojimas kelia pavojų tiek individo,
tiek visuomenės vystymuisi. Jis gali sužlugdyti žmonių
gyvenimus, sugriauti šeimas ir pažeisti pačią visuomenę.“

„Kiekvienas žmogus turi teisę į įsitikinimų ir jų reiškimo laisvę,
kuri apima teisę nekliudomai laikytis savo įsitikinimų ir teisę
ieškoti, gauti ir skleisti informaciją ir idėjas nepriklausomai
nuo valstybių sienų, ir nesvarbu, kokiomis priemonėmis jos
būtų išreikštos.“

Pasaulio sveikatos organizacijos globalinė strategija mažinti žalingą alkoholio vartojimo poveikį

S

iekdamos reguliuoti alkoholio vartojimą, valstybės, be
kita ko, taiko įvairius ribojimus, kurių nesilaikantiems
yra skiriamos poveikio priemonės. Lietuvos įstatymuose
prieš kurį laiką buvo įtvirtintas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22 iki 8 val., numatant tam tikras
išimtis. Dėl netinkamo naudojimosi šiomis išimtimis teismą pasiekia itin daug ginčų, o 2014 m. tokios bylos sudarė
didžiausią dalį visų su alkoholio ir tabako kontrole susijusių
bylų.

1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijos 19 straipsnis

N

ors apie žodžio laisvę kalbėjo jau kelis šimtmečius prieš
mūsų erą gyvenę senovės graikų mąstytojai, iki šiandieninio
pripažinimo ji nuėjo ilgą kelią. Šiandien galimybė laisvai formuoti
bei skleisti savo nuomonę ir pažiūras laikoma būtina demokratijos sąlyga. Vis dėlto tokia laisvė privalo būti įgyvendinama darniai
su kitų žmogaus teisių ir laisvių apsauga, jų nepaminti. 2014 m.
visuomenės informavimo srityje daugiausiai ginčų kilo būtent dėl
viešojoje erdvėje pažeistos fizinių asmenų garbės ir orumo, taip
pat pažeistos juridinių asmenų dalykinės reputacijos, tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimo. Tokiose bylose teismas turėjo surasti pusiausvyrą tarp asmens garbės, orumo ir privataus
gyvenimo apsaugos iš vienos pusės bei žodžio, saviraiškos laisvės
ir visuomenės teisės ir noro žinoti – iš kitos pusės. Nors 2014 m.
šios kategorijos bylų kiekis, lyginant su keleriais ankstesniais metais, sumažėjo, bylose pateikti išaiškinimai (dėl Žurnalistų etikos
inspektoriaus įgaliojimų, poveikio priemonių taikymo termino)
turėjo reikšmingą indėlį į administracinių teismų praktiką.

Nemažai ginčų aptariamoje srityje taip pat kilo dėl draudimo parduoti alkoholinius gėrimus tam tikriems asmenims
(nepilnamečiams, neblaiviems asmenims) pažeidimo. Palyginus su ankstesniais metais, sumažėjo bylų dėl draudžiamos alkoholio reklamos kiekis. Pastebėtina, jog absoliuti
dauguma apžvelgiamos srities bylų šiais metais buvo susijusi su alkoholio kontrole – ginčų dėl tabako kontrolės aspektų pasitaikė vos keletas.
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Su originalumu alkoholio vartojimą siejanti reklama - draudžiama

Žurnalistų etikos inspektoriaus įspėjimai negali būti taikomi neribotą laiką

Administracinė byla Nr. A 525-1142/2014

P

areiškėjui buvo paskirta 10 000 Lt bauda už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą – reklamą, siejančią alkoholinio
gėrimo vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu bei pateikiančią neteisingą ir (ar)
klaidinančią informaciją apie alkoholinius
gėrimus. Byloje nustatyta, jog kavinės patalpose buvo pritvirtinti reklaminis sten-

Administracinė byla Nr. A 662-996/2014

das su šviečiančiomis raidėmis bei plakatai,
kuriuose, be kita ko, pateikti užrašai anglų
kalba, reiškiantys „Originaliausi žmonės
nusipelno originaliausios degtinės <...>“,
„<...> tiems, kurie mėgaujasi skonių pasauliu“, „Originaliausias pareiškimas nusipelno
originaliausios degtinės“, taip pat kartu su
prekiniu ženklu ir degtinės butelio atvaizdu

plakatuose regimi laimingi žmonės parke,
puikiai nusiteikę jaunuoliai. Įvertinusi, jog
ši reklama skirta jaunimo grupei, teisėjų kolegija pabrėžė, jog žodis „originalumas“ šios
vartotojų grupės pirmiausia ir ryškiausiai
asocijuojamas su išskirtinumu. LVAT pripažino, kad tokią reklamą draudžia Alkoholio
kontrolės įstatymas.

Po 22 val. alkoholiu prekiaujančios vietos turi būti pasirengusios klientus aptarnauti vietoje
Administracinė byla Nr. A

P

525

-1160/2014

areiškėjui skirta bauda už draudimo
prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22
iki 8 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, pažeidimą. Šis draudimas netaikomas pilstomiems alkoholiniams
gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik
vartoti vietoje. Pareiškėjui priklausančioje
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B

yloje dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo teisėtumo LVAT nustatė, jog Visuomenės informavimo įstatyme nėra sureguliuotas senaties termino
skaičiavimas Žurnalistų etikos inspektoriui
skiriant įspėjimą ar įpareigojimą paneigti
informaciją, kaip poveikio priemones. Išplėstinė LVAT teisėjų kolegija įvertino, jog

Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimu
viešosios informacijos rengėjui (skleidėjui)
skiriamas įspėjimas neturėtų būti prilyginamas administracinei nuobaudai ir negali
būti tapatinamas su įspėjimu (administracine nuobauda), įtvirtintu Administracinių teisės pažeidimų kodekse. Nustatytą
teisės spragą teismas užpildė pritaikęs kitų

panašius santykius reguliuojančių įstatymų
nuostatas. Tuo remiantis, buvo padaryta
išvada, kad poveikio priemonės negali būti
taikomos už tuos Visuomenės informavimo
įstatymo bei kitų visuomenės informavimą
reguliuojančių teisės aktų pažeidimus, nuo
kurių padarymo dienos praėjo daugiau kaip
dveji metai.

Žurnalistų etikos inspektorius turi įgaliojimus ginti juridinių asmenų dalykinę reputaciją
Administracinė byla Nr. A 438-993/2014

kavinėje-bare nebuvo apšviesta erdvė, kurioje stovėjo stalai. Teismas vertino, jog tai
sudaro įspūdį apie stalų nenaudojimą – vietos, skirtos pirkėjams vartoti įsigytą produkciją, turėtų būti matomos, apšviestos,
parengtos klientams iki jiems ateinant į kavinę-barą. Teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybė, jog baro prekystalis aptvertas metalinėmis grotomis, prekės paduodamos tik per

grotose įrengtą langelį, leido vertinti, jog
kavinės-baro administracija nesiekia sudaryti viešojo maitinimo paslaugas teikiančio
subjekto atmosferos, nesiekia, kad įsigytas
alkoholinis gėrimas būtų vartojamas vietoje. Teismas pripažino, jog bauda pareiškėjui
paskirta pagrįstai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

I

šnagrinėjusi administracinę bylą, kurioje
buvo sprendžiamas klausimas dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijos,
išplėstinė LVAT teisėjų kolegija išaiškino,
jog šiam valstybės pareigūnui yra suteikti

2014 metų veiklos apžvalga

įgaliojimai ginti ne tik fizinių asmenų garbę
ir orumą, tačiau taip pat ir juridinių asmenų dalykinę reputaciją. Nustatęs, jog pažeidžiant įstatymus yra kenkiama juridinių
asmenų dalykinei reputacijai, Žurnalistų

etikos inspektorius gali taikyti Visuomenės
informavimo įstatyme įtvirtintas poveikio
priemones, tarp jų – ir įspėti asmenis už teisės aktų pažeidimus bei reikalauti juos pašalinti.
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Žemės teisiniai santykiai

Statyba ir teritorijų
planavimas

„Žemė, kaip ir miškai, vandens telkiniai nuosavybės teisės atžvilgiu
yra ypatingi objektai, nes šių objektų tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus, kaip biologinės ir socialinės būtybės, egzistavimo bei visuomeninių ryšių palaikymo ir sklaidos terpė, žmogaus ir
visuomenės išlikimo ir raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas.“

„Plėtra turi atitikti dabarties ir ateities kartų raidos ir
aplinkos poreikius.“
Rio de Žaneiro deklaracija dėl aplinkos ir plėtros, priimta 1992 m. Rio de Žaneire
vykusioje Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencijoje

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas

S

tatyba ir teritorijų planavimas reiškia ekonomikos pažangą, plėtrą, augimą. Tačiau šios sritys visada susijusios ir su tam tikru pavojumi aplinkai bei žmogui. Todėl
teisės aktuose šie procesai yra detaliai reguliuojami, nustatant aplinkos apsaugos, darbų saugos, statinių ir kitus reikalavimus. Kartu tai lemia ir šiose srityse kylančius ginčus.
Su statyba ir teritorijų planavimu susijusiems teisiniams
santykiams taikomas reguliavimas per pastaruosius keletą
metų reikšmingai kito. Todėl LVAT teko didelis iššūkis pateikti naujų įstatymų bei juos lydinčių teisės aktų nuostatų
aiškinimo bei taikymo taisykles ir užtikrinti vienodos bei
nuoseklios administracinių teismų praktikos vystymąsi.

Ž

emės teisiniai santykiai yra ypač kompleksiški. Viena vertus, su
jais susijusias bylas nagrinėjantis teismas dažnai privalo įvertinti
ne tik egzistuojantį teisinį santykį, bet ir istorinį kontekstą, to teisinio santykio raidą, jo susiformavimo aplinkybes. Kita vertus, ginčai
šioje srityje yra itin plataus spektro – nuo ikiteisminės tvarkos taikymo niuansų iki registro duomenų keitimo. Šiais metais pastebėta, jog
administraciniuose teismuose daugėja su žemės teisiniais santykiais
susijusių bylų dėl kadastrinių matavimų derinimo ir tvirtinimo.
Šiose bylose dažnai tenka aiškinti ir taikyti sudėtingą teisinį reguliavimą, nustatytą įvairioms skirtingoms teisės sritims priklausančiuose teisės aktuose (pavyzdžiui, Civiliniame kodekse, Žemės reformos
įstatyme, Žemės įstatyme, Nekilnojamojo turto registro įstatyme
ir kt.). Bylų sudėtingumą apsprendžia ir didelė faktinių aplinkybių
reikšmė bylose bei sunkumai jas tinkamai nustatant. Siekiančiam priimti teisingą sprendimą teismui tenka išsiaiškinti neaiškias faktines
žemės sklypų ribas, tirti senus archyvinius dokumentus ir pan. Šiais
metais teismas sprendė daug bylų, kuriose, esant sudėtingam žemės
valdymo, administravimo reguliavimui, reikėjo suderinti privatų ir
viešąjį interesus, teisėtus lūkesčius ir teisinio reguliavimo stabilumą.

Kaip ir kiekvienais metais, 2014-aisiais didelę dalį klausimų šios kategorijos bylose sudarė ginčai, susiję su bendraturčių, gretimo sklypo savininkų (naudotojų) bei suinteresuotos visuomenės teisėmis. Įprasta ir tai, kad nemažai
LVAT nagrinėtų bylų buvo keliami klausimai dėl įvairių
teritorijų planavimo ir statybos procesuose dalyvaujančių
viešojo administravimo subjektų teisių įgyvendinimo ir
pareigų atlikimo, ne kartą buvo sprendžiama dėl terminų
pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimo.
© Hongqi Zhang | Dreamstime.com

Informacinės sistemos trūkumai negali pateisinti institucijos funkcijų nevykdymo
Administracinė byla Nr. A

602

ioje byloje teismas, be kita ko, pasisakė
dėl viešojo administravimo subjekto atsisakymo atlikti veiksmus, motyvuojant jo
veikloje naudojamos informacinės sistemos
trūkumais. Atsakovas savivaldybės administracija savo poziciją atsisakyti perregistruoti
statybos leidimą kitų asmenų vardu, be kita

ko, grindė tuo, kad tokios galimybės neturi
informacinė sistema „Infostatyba“, kuria
naudodamiesi viešojo administravimo subjektai vykdo savo funkcijas, susijusias su
leidimo išdavimu ir perregistravimu. LVAT
šiuo aspektu nurodė, kad asmens teisės
turi būti ginamos efektyviai, todėl nepa-

kankamos informacinės sistemos techninės
galimybės, kurios tiesiogiai susijusios su asmens teisių ir pareigų įgyvendinimu, negali
būti kliūtis įgyvendinti teisės aktais garantuojamas teises.

Teritorijų planavimo metu privalo būti užtikrinta miškų apsauga
agrinėtoje byloje pareiškėjams buvo
atsisakyta išduoti sąlygas planavimo
dokumentui rengti, kadangi atidalinus privačios miško valdos dalį, jos plotas taptų
mažesnis nei 5 hektarai, o tai draudžia Miškų įstatymas. Remdamasis Konstitucinio
Teismo praktika, LVAT pažymėjo, jog miškai
yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, kad
miškams, palyginti su kitais objektais, įstatymu gali būti nustatytas specialus, ypatingas teisinis režimas, o ypatinga ekologinė,
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VAT nagrinėjo bylą, kurioje ginčas kilo
dėl kadastro duomenų patikslinimo atlikus kadastrinius matavimus. Teismas analizavo, ar pagrįstai, ženklinant žemės sklypo ribas, nedalyvavo sodininkų bendrijos,
kurios generaliniame plane nurodytas šalia
esantis bendro naudojimo kelias, atstovai.

Įvertinusi Sodininkų bendrijų įstatymo
tikslą, sodininkų bendrijų statusą, kiek tai
susiję su bendro naudojimo objektais, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog ženklinant
gretimo žemės sklypo, esančio šalia bendro naudojimo kelio, nurodyto ir sodininkų
bendrijos generaliniame plane, ribas, turėjo

dalyvauti ir sodininkų bendrijos atstovai.
Darant priešingą išvadą būtų paneigiami
sodininkų bendrijos, kaip kelio naudotojos,
interesai dėl jos bendro naudojimo objekto
apsaugos, jo statuso, dėl galimo jo išsaugojimo.

Sprendžiant dėl naudojimosi žeme privaloma įvertinti susiklosčiusios situacijos specifiką

Administracinė byla Nr. A 492 -1108/2014

N

Ženklinant su sodininkų bendrijos teritorija besiribojančius sklypus turi dalyvauti bendrijos atstovai
Administracinė byla Nr. A 858-1267/2014

-660/2014

Š
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Administracinė byla Nr. A 492-819/2014

socialinė ir ekonominė miško reikšmė aplinkai lemia tam tikrus miško savininkų nuosavybės teisės apribojimus ir suvaržymus.
Teismas nurodė, jog Miškų įstatyme nustatytu draudimu skaidyti privačių miškų
valdas į dalis, jei valda yra arba tampa mažesnė nei 5 hektarai, siekiama užtikrinti,
kad miškuose neatsirastų labai daug mažų
miško sklypų, priklausančių skirtingiems
savininkams, nes taip galėtų būti sudarytos

prielaidos pakeisti natūralų kraštovaizdį,
atskirus miške esančius objektus, skurdinti,
alinti mišką, natūralią gamtinę aplinką. Nustačius, jog ne miškų ūkio paskirties žemės
sklype esantis miško žemės plotas būtų išskaidytas ir po tokio išskaidymo susidarytų
naujas mažesnis nei 5 ha miško žemės plotas, pripažinta, jog atsakingos institucijos
pagrįstai pareiškėjams atsisakė išduoti sąlygas planavimo dokumentui rengti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

N

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl to,
jog atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius atsisakė išduoti
pareiškėjui leidimą laikinai naudotis prieš
tai kelerius metus jo naudota ir su kitais jo
naudojamais žemės sklypais besiribojančia
valstybine žeme.

2014 metų veiklos apžvalga

Teismas vertino, jog pareiškėjui ginčo žemės
sklypai nesuteikti laikinai naudotis nepagrįstai, remiantis išimtinai formaliais kriterijais, neatsižvelgiant į ginčo teisinių santykių esmę, aukštesnės galios teisės aktuose
įtvirtintas principines žemės ūkio paskirties
žemės naudojimo nuostatas, bendruosius
teisės principus. Teismas akcentavo būti-

nybę taikyti teisės normas ne mechaniškai, bet užtikrinti, kad jų taikymas atitiktų
bendruosius teisės ir viešojo administravimo principus, taip pat ir aukštesnės galios
teisės aktus. Todėl teismas konstatavo, jog
pareiškėjo prašymas buvo netenkintas nepagrįstai.
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Žalos atlyginimas

Valstybės tarnyba

„<...> tais atvejais, kai asmeniui žala buvo padaryta neteisėtais
valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, pagal Konstituciją
toks asmuo turi teisę teisme reikalauti teisingo šios žalos
atlyginimo.“

„Piliečiai turi teisę <...> lygiomis sąlygomis stoti
į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą.“
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnis

P

rofesionali valstybės tarnyba, kurios veikla grindžiama pareiga
tarnauti žmogui, yra vienas iš pasitikėjimo modernia demokratine valstybe pagrindų. Tarnybinius ginčus nagrinėjantis teismas sprendžia įvairiuose valstybinės tarnybos etapuose kylančius klausimus:
nuo priėmimo į valstybės tarnybą iki tarnybinių nuobaudų skyrimo ir
atleidimo iš tarnybos. Specifinis valstybės tarnautojų statusas ir jiems
keliami aukšti reikalavimai lemia tokių ginčų gausą. Kaip ir ankstesniais metais, 2014 metais su valstybės tarnybos teisiniais santykiais
susijusios bylos sudaro vieną didžiausių LVAT išnagrinėtų bylų dalį.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarimas

B

ylos dėl žalos atlyginimo išsiskiria nagrinėjamų ginčų kompleksiškumu. Asmuo gali prašyti atlyginti patirtą turtinę ir neturtinę žalą visose viešosios valdžios funkcijų įgyvendinimo srityse dėl
kiekvieno viešosios valdžios subjekto veiksmo ar neveikimo. Šiose
bylose prašomo priteisti žalos atlyginimo įvertinimas bei apskaičiavimas taip pat labai skiriasi. Kadangi neturtinė žala dažnai susijusi
su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais sudėtinga, atlygintinos žalos dydis paprastai yra
teismo prerogatyva, paremta kruopščiu įvertinimu. Kompensuojant patirtus turtinius nuostolius, dažniausiai atliekamas tikslus
jų matematinis apskaičiavimas, o jei tai neįmanoma – pasiremiama
protingumo ir teisingumo kriterijais. 2014 m. pasitaikė atvejų, kai
asmenims priteisiama žala siekė net pusę milijono litų.
Žalos atlyginimo sritis šiais metais teisme pasižymėjo bylų dėl netinkamų kalinimo sąlygų gausa. Taip pat pastebėta tendencija, kad
kalinami asmenys aktyviau gynė ne tik savo teisę į pakankamą gyvenamąjį plotą, bet ir kitas teises – teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, religijos laisvę ar teisę į informaciją.
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Spręsdamas tarnybinius ginčus, teismas šiemet daugiausiai vertino situacijas dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams, dėl
valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų bei dėl valstybės tarnautojų
socialinių ir kitų garantijų. Teismas taip pat išnagrinėjo nemažai bylų,
kuriose buvo siekiama atkurti pažeistas asmenų teises dėl antikonstitucinėmis pripažintų teisės aktų nuostatų taikymo (pvz., bylos dėl
darbo užmokesčio nepriemokos, susidariusios dėl netinkamo darbo
stažo Lietuvos valstybei skaičiavimo, priteisimo).

Laiku uniformų negavę pareigūnai turi teisę į dėl to patirtos žalos atlyginimą
Administracinė byla Nr. A 261-1032/2014

Žmogaus orumas negali būti paminamas jokiais atvejais

I

Administracinė byla Nr. A 442-795/2014

N

agrinėtoje byloje pareiškėjas prašė atlyginti dėl netinkamų kalinimo sąlygų
patirtą žalą. Byloje nustatyta, jog pareiškėjas buvo kalinamas 240 parų, iš kurių 185
dienas ir pusdienį jam nebuvo užtikrinta
minimali gyvenamojo ploto norma, t. y.
3,6 kv. m. Kameros plotas, be kita ko, buvo
užstatytas suimtųjų lovomis ir kitais buitiniais reikmenimis. Byloje atsižvelgus į visas
pareiškėjo kalinimo aplinkybes (jo, kaip rū-

kančiojo kalinimą su nerūkančiais, neuždarą tualetą, prausyklą, patalpų vėdinimą bei
kita), tai, jog gana ilgą laikotarpį ženkliai
pažeista minimalaus kameros ploto norma,
konstatuota, jog toks pažeidimas sudarė
prielaidas patirti pareiškėjui neigiamus išgyvenimus, sukėlė jam dvasines kančias bei
nepilnavertiškumo jausmą, kurių intensyvumas viršija neišvengiamai kalinimui būdingą
kentėjimo laipsnį ir yra nesuderinamas su

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, draudžiančia kankinimą.
Atsižvelgusi į nustatytas aplinkybes bei į
Europos Žmogaus Teisių Teismo ir nacionalinių teismų praktiką, taip pat valstybės
ekonomines darbo užmokesčio ir gyvenimo
lygio sąlygas, teisėjų kolegija nusprendė pareiškėjui priteisti 4 900 Lt neturtinės žalos
atlyginimą.

Valstybės atsakomybei atsirasti būtina nustatyti jos neteisėtus veiksmus

šnagrinėjęs ginčą dėl pareigūnams laiku
neišduotų naujų tarnybinių uniformų,
teismas įpareigojo jų darbdavį aprūpinti pareiškėjus naujomis uniformomis bei atlyginti dėl laiku negautų uniformų patirtą turtinę

žalą. Teismas pažymėjo, jog institucijos turi
pareigą nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus uniformomis, o galimi pareigūno
turėti nuostoliai dėl šios pareigos nevykdymo turėtų būti kompensuojami. Šiuo atveju

pareiškėjai patyrė turtinę žalą savo lėšomis
įsigydami aprangą ir avalynę, kurias jie dėvėjo vietoj jiems neišduotų tarnybinės uniformos dalių, taip pat – išlaidas tarnybinės
uniformos dalims taisyti.

Asmens padėtį bloginantis įstatymas negali būti taikomas atgal
Administracinė byla Nr. A 662-890/2014

N

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo apskrities vyriausiojo policijos
komisariato viršininko įsakymo, kuriuo pareiškėjui skirta tarnybinė nuobauda. Nagrinėtu atveju statutinio valstybės tarnautojo
veiksmų, dėl kurių jis patrauktas tarnybinėn

atsakomybėn, atlikimo ir pasibaigimo metu
galiojęs teisinis reguliavimas nenustatė galimybės skirti tarnybinę nuobaudą atleistam
iš vidaus tarnybos asmeniui, o tarnybinės
nuobaudos skyrimo metu tokia galimybė
atsirado. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjo

veiksmai buvo baigti iki naujų Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų įsigaliojimo, teismas konstatavo, jog priimdamas ginčijamą
įsakymą, atsakovas nepagrįstai vadovavosi
po pažeidimo įsigaliojusiomis nuostatomis,
iš esmės bloginančiomis pareiškėjo padėtį.

Administracinė byla Nr. A 556-1002/2014

B

yloje ginčas kilo dėl to, ar Nacionalinės
mokėjimo agentūros (NMA) darbuotojų
veiksmai lėmė turtinės žalos padarymą pareiškėjui. Žalos atsiradimas grįstas tuo, jog
galiojant antstolio patvarkymui dėl pareiškėjo skolininko turtinių teisių arešto, NMA
šiam skolininkui paskirtą paramą (tiesiogines išmokas) nepagrįstai įskaitė jam pritaikytoms ilgalaikėms sankcijoms padengti.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino,
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kad tiesioginės išmokos jų gavėjo turtine
teise laikytinos, kai teisiniai santykiai dėl išmokų skyrimo yra užbaigti, t. y. nustatoma
galutinė tiesioginė išmoka. Sąvokos „galutinė išmoka“ turinys apima ne tik tiesioginių
išmokų, kurių atžvilgiu ūkininkas laikosi
paramos skyrimo sąlygų, sumos apskaičiavimą, bet ir ilgalaikių sankcijų pritaikymą.
Atsakomybė už nustatytų įsipareigojimų
nesilaikymą yra neatskiriama tiesioginių

išmokų administravimo ir kontrolės dalis.
Administracinių priemonių veiksmingumas
sumažėtų, jei būtų visiškai neatsižvelgiama
į sankcijų, kurios gali būti skiriamos už nustatytą įsipareigojimų nesilaikymą, sistemą.
Tuo remiantis nebuvo nustatyta NMA neteisėtų veiksmų ir aptariamas pareiškėjo reikalavimas dėl žalos atlyginimo netenkintas.
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Vienašališkas sprendimas pakeisti asmens tarnybinę padėtį yra neteisėtas
Administracinė byla Nr. A 662-555/2014

N

agrinėtoje byloje nustatyta, kad
atsakovo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto
antrajame policijos komisariate vykdant
struktūrinius pertvarkymus, kurių metu
buvo panaikintos policijos nuovados (tarp
jų – Grigiškių policijos nuovada, kurioje iki

2014 metų veiklos apžvalga

struktūrinių pertvarkymų tyrėjo pareigas
ėjo pareiškėjas), pareiškėjas be jo sutikimo
buvo perkeltas į naujai įsteigtą struktūrinį
padalinį. Pagal naująjį pareigybės aprašymą
pareiškėjas savo funkcijas turėjo vykdyti visoje Komisariato veiklos teritorijoje, t. y. ne
vien Grigiškių seniūnijoje. Teismas nurodė,

jog po tokių struktūrinių pertvarkymų atsirado neapibrėžtumas, kiek tai susiję su pareiškėjo tarnybinės veiklos teritorija. Teismas įvertino, jog atsakovas, vienašališku
sprendimu be pareiškėjo sutikimo pakeitęs
pareiškėjo teisinę padėtį bei jo tarnybos organizavimą, elgėsi neteisėtai.
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Užsieniečių bylos

Savivaldybių teisės
ir pareigos

„<...> tegu jie atvyksta [į mūsų žemę] su vaikais,
žmonomis ir galvijais, tegu ateina ir išeina pagal
savo norą visiškai be jokio trukdymo; tai šiuo savo
laišku užtikrindami, prižadame, kad jie bus saugūs ir neliečiami jokių neteisėtų mano pavaldinių
pretenzijų.“

„Vietos savivaldos apsauga ir stiprinimas įvairiose
Europos šalyse yra svarbus įnašas į demokratiniais principais ir valdžios decentralizavimu grindžiamos Europos
kūrimą.“
Europos vietos savivaldos chartijos preambulė

1323 m. gegužės 26 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškas
Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Štetino ir Gotlando piliečiams

P

iliečių teisę dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus pripažįsta visos demokratiniais principais besivadovaujančios valstybės. Gyventojai šią teisę realizuoja ir kreipdamiesi į teismą dėl jų teises pažeidžiančių savivaldybių
sprendimų. Dauguma šiais metais nagrinėtų bylų vietos
savivaldos srityje buvo pradėtos būtent privačių fizinių bei
juridinių asmenų iniciatyva, ginčijant jiems aktualius savivaldybių administracijų ar kitų institucijų sprendimus,
priimtus įvairiose srityse (detaliojo teritorijų planavimo,
statybos, vietinės rinkliavos ir kt.).

Š

Kad savivaldybės visuomeninius reikalus tvarkytų gyventojų interesų vardan, laikydamosi Konstitucijos ir kitų
įstatymų, rūpinasi ir savivaldybių administracinę priežiūrą atliekantys Vyriausybės atstovai. Palyginus su gyventojais, jie į administracinius teismus dėl savivaldybių priimtų sprendimų šiemet kreipėsi rečiau. Tiesa, jų inicijuotos
bylos paprastai buvo susijusios su daugeliui gyventojų
aktualiomis problemomis.
© Vikau | Dreamstime.com

Savivaldybės privalo laikytis „vieno langelio“ principo
vieną iš Lietuvos savivaldybių kreipęsis
pareiškėjas pateikė su detaliuoju teritorijų planavimu susijusį prašymą. Savivaldybės
administracijos darbuotoja, kurios skyriui
buvo pateiktas prašymas, elektroniniame
laiške pareiškėjui paaiškino, kad ji negali atlikti jo prašomų veiksmų ir nurodė kreiptis
į aukštesnę institucijos vadovybę arba į tos
pačios savivaldybės kitą skyrių.

Administracinė byla Nr. N 858-90/2014

Teismas nurodė, kad asmenų prašymų
nagrinėjimas taikant „vieno langelio“ principą reiškia, jog prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje,
o sprendimui priimti reikalingą informaciją
iš kitų institucijų gauna pati prašymą nagrinėjanti institucija. LVAT konstatavo, kad savivaldybės administracijos darbuotoja, gavusi tinkamą prašymą, turėjo jį užregistruoti,

o nustačiusi, kad prašymo turinys negali
būti priskirtas jos kompetencijai – persiųsti
jį tiesiogiai tinkamam subjektui. Pareiškėjui
darbuotoja taip pat turėtų nurodyti, kad jo
prašymas yra perduotas ir paaiškinti tokios
procedūros priežastis.

Savivaldybė privalo užtikrinti įstatyme nustatytas garantijas socialiai pažeidžiamiems asmenims
Administracinė byla Nr. A

N

502

-1523/2014

agrinėtoje byloje Vyriausybės atstovas
Vilniaus apskrityje ginčijo atsakovo
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo nuostatą, kurioje nurodyta, jog „Butai,
pritaikyti asmenims (šeimoms), turintiems
judėjimo negalią, nuomojami tik įrašytiems
į sąrašus socialinio būsto nuomai ir pateikusiems medicininę pažymą apie specialiųjų
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© Tim Martin | Dreamstime.com

Užsieniečių sulaikymas negali tęstis neribotai

Administracinė byla Nr. A 492-552/2014

Į

iandieniniame globaliame pasaulyje gyventojų
migracija jau tapo įprastu dalyku. Nors Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius kol kas yra vienas
mažiausių Europos Sąjungoje, globalizacijos tendencijos neaplenkia ir administracinių teismų, nagrinėjančių bylas dėl užsieniečių teisinės padėties.
Į teismą kreipiasi dėl šeimos, darbo, mokslo, taip
pat dėl humanitarinių ir kitų priežasčių į Lietuvą
siekiantys atvykti užsieniečiai. Atsisakymas išduoti
vizą, prieglobsčio nesuteikimas, neteisėtai valstybės teritorijoje esančio užsieniečio sulaikymas – tai
klausimai, kuriuos šiais metais teismui spręsti teko
dažniausiai. Didžiausi iššūkiai teismui kilo vertinant prieglobsčio nesuteikimo atvejus – užsieniečiams turint ribotas galimybes pateikti įrodymus,
teismas privalėjo būti aktyvus ir tikrosios situacijos
kilmės valstybėje nustatymui pasitelkti įvairių tarptautinių organizacijų stebėjimo ataskaitas ar panašius dokumentus.

P

areiškėjas (užsienietis) ginčijo sprendimą pratęsti jo sulaikymo Užsieniečių registracijos centre terminą remdamasis tuo,
kad suėjus įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytam maksimaliam 18
mėnesių sulaikymo terminui, jis turėjo būti
nedelsiant paleistas. Teismas nurodė, jog

maksimalus šešių mėnesių sulaikymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 12 mėnesių, kai vyksta procedūros dėl užsieniečio
išsiuntimo ir (ar) yra priimtas sprendimas
išsiųsti užsienietį (nesvarbu, ar šis sprendimas yra apskųstas). Šie terminai turi būti
pradėti skaičiuoti nuo užsieniečio faktinio

sulaikymo momento, o suėjus maksimaliam
18 mėnesių užsieniečio sulaikymo terminui,
jis privalo būti nedelsiant paleistas, išskyrus
atvejus, kai užsienietis gali būti sulaikytas
kitų įstatymų pagrindu. Todėl nagrinėtu
atveju teismas užsieniečio sulaikymo termino nepratęsė.

Sprendimas dėl prieglosčio suteikimo turi būti priimtas kruopščiai įvertinus visas aplinkybes
Administracinė byla Nr. A 756–204/2014

poreikių tenkinimo būtinumą. Šie butai neįtraukiami į socialinio būsto fondo paskirstymo pagal sąrašus procentus“.
Teismas nustatė, kad pagal ginčijamą reguliavimą yra sukuriamos prielaidos pažeisti
imperatyvią įstatyme įtvirtintą nuostatą,
kad pirmumas skirstant nuomojamo socialinio būsto fondą turi būti teikiamas buvusių

našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų
sąrašui. Be to, teismas taip pat nustatė, jog
ginčytas reguliavimas buvo nepakankamai
aiškus, klaidinantis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ginčyta sprendimo nuostata
pripažinta neteisėta.
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P

areiškėjas (užsienietis) ginčijo atsakovo
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
sprendimą, kuriuo jam nesuteiktas prieglobstis. Teismas pažymėjo, jog priimdamas tokį sprendimą atsakovas turėjo atlikti
išsamų tyrimą, įvertinti visas pareiškėjo
nurodytas aplinkybes, kuriomis jis grindžia
savo prašymą, kartu su turimais duomeni-

2014 metų veiklos apžvalga

mis apie pareiškėjo kilmės šalį įvertinti, ar
pareiškėjo nurodomos aplinkybės gali būti
siejamos su teisės aktuose įtvirtintomis pabėgėlio statuso suteikimo sąlygomis, t. y.
atsakovas turėjo tinkamai, visapusiškai ir
objektyviai išnagrinėti prieglobsčio prašymą. Šioje byloje atsakovas to nepadarė – užsienietis nebuvo tinkamai apklaustas apie
jo persekiojimo aplinkybes bei nesutapimus

tarp jo tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose pateiktos informacijos bei informacijos, nurodytos jo prieglobsčio prašyme,
nebuvo tinkamai įvertinti pareiškėjo įrodymai ir ištirtos visos reikšmingos aplinkybės.
Todėl atsakovas įpareigotas pareiškėjo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo išnagrinėti
iš naujo.
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Administracinė teisena.
Valstybės garantuojama
teisinė pagalba
Ubi ius – ibi remedium.
Romėnų teisės principas (liet. Suteikus teisę, turi būti suteikta ir jos gynimo priemonė)

T

eisingai išspręsti kilusį ginčą yra ne vienintelė teismo pareiga. Ne mažiau svarbu užtikrinti ir sąžiningą teismo procesą – juk proceso taisyklių nesilaikymas gali lemti ir priimto sprendimo nepagrįstumą. Proceso
metu kylantys klausimai dažnai tiesiogiai siejasi su nagrinėjamų ginčų specifika. 2014 m. bylų srautuose buvo ypač juntama su socialinėmis garantijoms susijusių teisės aktų pripažinimo antikonstituciniais įtaka - sužinoję,
kad reguliavimas buvo neteisėtas, daug asmenų prašė atnaujinti terminus
kreiptis į teismą dėl šio reguliavimo sukeltų pasekmių. Teismas šiemet taip
pat išplėtojo praktiką dėl teisėjų nešališkumo principo bylose dėl norminių
aktų teisėtumo, taip pat dėl pareigos išsamiai ir tinkamai motyvuoti prašymą ištirti norminio akto teisėtumą. Nuosekliai LVAT palaikytas ir vis labiau
įsitvirtinantis elektroninis komunikavimas su proceso dalyviais iškėlė poreikį pateikti ir proceso taisyklių pritaikymo elektroninėje erdvėje išaiškinimą.
Neatsiejama teisingo proceso dalis – ir valstybės garantija būtinais atvejais
suteikti teisinę pagalbą. Nors bylų dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos šiemet sumažėjo beveik perpus, tačiau vis dar pastebima tendencija,
jog asmenys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų sprendimus
dažnokai skundžia nepagrįstai, kartais ir piktnaudžiaudami teise gauti tokią
pagalbą.
© Sergii Gnatiuk | Dreamstime.com

Antrinė teisinė pagalba neteikiama, jei ji susijusi su ūkine komercine ar savarankiška profesine veikla
Administracinė bylA Nr. A 556-1060/2014

K

auno valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybos sprendimu atsisakyta teikti antrinę teisinę pagalbą (kasacinio
skundo parengimui), nes prašymas buvo susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu
dėl pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos ar
dėl jo savarankiškos profesinės veiklos. Teismas nurodė, kad antrinės teisinės pagalbos
teikimas yra negalimas, jei nustatoma, jog

prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą
yra susijęs su pareiškėjo ūkine komercine
veikla ar jo savarankiška profesine veikla.
Teisėjų kolegijos nuomone, tai, ar ūkinės
komercinės veiklos vykdymas yra nutrūkęs ar ji vykdoma, teisinės reikšmės neturi.
Nustatyta, jog civilinėje byloje pareiškėjų
įmonė buvo pripažinta likviduota ir bankrutavusia, o siekdami nuginčyti šį sprendimą,

pareiškėjai kreipėsi į atsakovą dėl antrinės
teisinės pagalbos suteikimo. Teisėjų kolegija
nusprendė, jog kasacijos realizavimo metu
būtų siekiama keisti teisinį vertinimą bei
apibrėžtumą santykiams, kurie atsirado po
ūkinės komercinės veiklos vykdymo, todėl
antrinė teisinė pagalba negali būti teikiama.

Aktyvuodamas teismo e-paslaugų paskyrą, asmuo sutinka gauti teismo dokumentus
elektroniniu būdu
Administracinė byla Nr. AS 502-127/2014

N

agrinėtoje byloje buvo sprendžiamas
klausimas dėl pirmosios instancijos
teismo sprendimo įteikimo pareiškėjui datos nustatymo, kai sprendimas jam buvo
teiktas elektroninių ryšių priemonėmis.
Teismas nurodė, jog pagal Administracinių
bylų teisenos įstatymą procesinį dokumentą
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įteikiant elektroninių ryšių priemonėmis,
įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui
diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Teismas pabrėžė, jog aktyvuodamas paskyrą
pareiškėjas privaloma tvarka išreiškė sutikimą gauti procesinius dokumentus elektroni-

nių ryšių priemonėmis. Kadangi pirmosios
instancijos teismo sprendimas į pareiškėjo paskyrą buvo išsiųstas 2013 m. rugsėjo
25 d., laikyta, jog šis sprendimas buvo įteiktas 2013 m. rugsėjo 26 d.
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