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Įžangos žodis
Gerbiamieji,
savo rankose jūs laikote Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-ųjų metų veiklos apžvalgą.
Kreipdamasis į jus ir pristatydamas per metus nuveiktus LVAT darbus, jaučiu didžiulę socialinę ir moralinę atsakomybę. Juk būtent jūs, Lietuvos žmonės,
esate pagrindiniai ir svarbiausi mūsų veiklos vertintojai. Peržvelgdamas praėjusių metų įvykius ir pasiekimus, galvoju, ar savo darbais mes pateisinome
visuomenės lūkesčius.
Kiekvieni metai atneša naujų idėjų, subrandina sumanymų, praturtina patirtimi. Jau tampa tradicija, kad
metų sandūroje dalinuosi su jumis per metus gimusiomis įžvalgomis, kasdienių darbų ir įvykių sūkuryje kilusiomis mintimis. 2013-uosius įvardinčiau kaip
svarbių sprendimų, inovacijų ir galimybių metus.

Ričardas
Piličiauskas
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
pirmininkas

Žmogaus teisė į nešališką teismą
išlieka prioritetu
Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina, jog teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Vienareikšmiškai pripažįstama, jog teismų nepriklausomumas demokratinėje visuomenėje laikomas
itin reikšminga žmogaus teisių ir laisvių garantija.
LVAT, kaip aukščiausios instancijos teismas, griežtai
laikosi šio imperatyvo ir siekia užtikrinti jį visais įmanomais būdais.
Šiuo požiūriu praėjusieji metai mums buvo itin
reikšmingi, kadangi teismas inicijavo teisinę diskusiją dėl teismų nepriklausomumo padėties, o kartu
– ir žmogaus teisių apsaugos Lietuvoje pagerinimo.
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Konstituciniam Teismui patvirtinus LVAT nuomonę, kad teisėjai turi teisę susipažinti su slapta bylos
medžiaga be jokių papildomų vykdomosios valdžios
išduodamų leidimų, žmogaus teisė į nepriklausomą
teismą bus įgyvendinama dar efektyviau.

Teisingumas valstybėje – visų rūpestis
Įprasta, jog teisingumo sąvoka siejama su teismais.
Sutinku, kad teisingumo vykdymas – išimtinė teismų funkcija, tačiau užtikrinti valstybėje teisingumą
teismai vieni nėra pajėgūs. Teisingumas yra neatsiejamas nuo teisminės, vykdomosios ir įstatymų
leidžiamosios valdžių bendradarbiavimo, bendro pilietinės visuomenės ir visų valdžių veikimo. Be darnos jų veikloje sunku įsivaizduoti ir stiprią teisminę
apsaugą, efektyvų žmogaus teisių užtikrinimą.
Štai žmogaus teises ginančiam Konstituciniam Teismui pripažinus teisės aktus esant neteisėtais, o atsakingiems subjektams neskubant to ištaisyti, teismus jau ne kartą užplūdo daugybė asmenų skundų.
Be abejo, tokiais atvejais teismuose padaugėja bylų,
ilgėja jų nagrinėjimo terminai, bylos dalyviai patiria daug išlaidų, o visuomenė yra nepatenkinta dėl
teisinio neaiškumo. Akivaizdu, jog to priežastis –
koordinuoto valstybės institucijų darbo trūkumas,
kuris iššaukia ir visuomenės nepasitikėjimą valstybe.
Suvokiant, jog valstybės institucijos turi siekti teisingumo kaip bendro tikslo, pirmenybė turėtų būti teikiama jų darniam darbui, o ne pavieniams (net jeigu
atskirai jie ir teisingi) sprendimams.
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Globalizacijos iššūkiai juntami ir teismuose
Šiandieniniame gyvenime globalizacijos neįmanoma išvengti –
gyvenimo tempui nuolat spartėjant, intensyvėja tarptautiniai
ryšiai, mažėja atstumai, nyksta sienos tarp tautų ir valstybių. Vis
dėlto, mokslininkų nuomone, savitumą ir unikalumą įmanoma
išlaikyti ir tokiomis sąlygomis, todėl globalizacijos reikėtų ne bijoti, o ją priimti kaip natūralų reiškinį ir prie jo prisitaikyti.
Teismas taip pat yra neatsiejamas nuo globalizacijos konteksto,
ir tai mums kelia iššūkius. Lietuvos visuomenė ir teisinė sistema
vis labiau tolsta nuo sovietinių tradicijų ir integruojasi į Europą,
perimdama vakarų valstybių puoselėjamas demokratines vertybes. Siekdami lygia greta atsistoti šalia ilgametes demokratijos
tradicijas turinčių šalių, mes turime būti drąsūs pokyčiams ir
reiklūs patys sau.
Kita vertus, šiuolaikinis gyvenimo tempas juntamas ir kalbant
apie žmogaus teisių apsaugą – jų turinys nėra statiškas ir nuolat kinta, priklausomai nuo besikeičiančių globalių politikos
tendencijų, moralinių vertybių, visuomenės požiūrio, didėjančio žmonių sąmoningumo. Kintant žmogaus teisių turiniui ir jų
apsaugos standartui, keičiasi ir teisinis reguliavimas bei teismų
praktika. Todėl teismas taip pat negali būti statiškas ir uždaras
naujovėms – teisėjas turi sekti besikeičiančias tendencijas ir justi
visuomenės gyvenimo pulsą pasaulyje, Europoje, Lietuvoje. Teismas yra pagrindinis ir galutinis žmogaus teisių gynėjas, todėl jis
privalo žengti koja kojon su gyvenimo pokyčiais, o kartais – net
ir būti žingsniu priekyje. Tokiu teismu mes ir siekiame būti.

Ar jau egzistuoja visuomeniniai teismai?
Manau, kad visuomenės dalyvavimas teisingumo vykdymo procese – puiki idėja, teismams ir demokratinei visuomenei galinti
suteikti labai didelę pridėtinę vertę. Kol visuomenės atstovų teismuose idėja nėra įgyvendinta, galime pasidžiaugti, kad pamažu
žmonės atranda savivaldybių visuomenines administracinių ginčų komisijas, kuriose asmenų ginčus su valstybės institucijomis
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greitai, efektyviai, o dažniausiai – ir taikiai išsprendžia skirtingų
sričių specialistai, visuomenės atstovai. Pagal savo darbo organizavimo principus kai kurios iš šių komisijų nedaug skiriasi nuo
visuomeninių administracinių teismų. Viliuosi, jog tai vienas
pirmųjų, bet tikrai nepaskutinis žingsnis įtraukiant visuomenę
į administracinių ginčų sprendimą.

Pasitikinčių teismais – trys iš keturių
Visuomenės pasitikėjimas teismais – tai būtina konstitucinės demokratijos egzistavimo sąlyga. Džiaugiuosi, jog teismams tampant vis atviresniems, didėja ir visuomenės pasitikėjimas jais.
Itin džiugina ir šiemet Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto
mokslininkų atlikto mokslinio tyrimo rezultatai – 75,3 proc. su
teismais tiesiogiai susidūrusių piliečių pasitiki teismais. Suvokdami tiesioginio atskaitingumo visuomenei svarbą, dalį šių metų
veiklos apžvalgos paskyrėme LVAT iniciatyvų, kuriomis siekiama
didinti teismo atvirumą visuomenei, pristatymui – kviečiu su jomis susipažinti šiame leidinyje.

Inovatyvūs projektai – teismų ateitis
Esu įsitikinęs, jog tik nebijodami ryžtingų žingsnių ir pasvertos
rizikos, mes galime atverti kelią naujoms galimybėms bei ženkliai padidinti bet kokios organizacijos, įskaitant ir teismus, vertę. Į mūsų kasdienį gyvenimą skverbiantis modernioms technologijoms, teismai nelieka nuošalyje ir yra pasiruošę visuomenei
patogioms elektroninėms paslaugoms.
Metų inovacijos apdovanojimą šiais metais neabejotinai reikėtų skirti teismuose įgyvendintam elektroninės bylos projektui.
Drįsčiau teigti, jog nuo liepos 1 d. įdiegus šią naujovę, Lietuvos
teismai tapo Šiaurės ir Rytų Europos regiono lyderiais kompiuterinių technologijų panaudojimo srityje. Nepaisant ambicingų
šio projekto užmojų ir sudėtingo techninio aprūpinimo poreikių,
Lietuvos specialistai įrodė, jog kryptingai siekiant savo tikslo
viskas yra įmanoma.
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Mūsų stiprybė – profesionalus kolektyvas

Pokalbis. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme šiuo metu dirba 84 žmonės, priklausantys įvairiems teismo padaliniams. Visi jie, atsakingai tarnaudami visuomenei ir Lietuvos žmonėms, siekia užtikrinti tinkamą teisingumo vykdymą.
Apie tai, kokį vaidmenį teisingumo vykdymo procese atlieka skirtingi LVAT padaliniai, kalbėjosi teismo pirmininko pavaduotojas
Irmantas Jarukaitis, teisėja Virginija Volskienė, administracijos vyriausioji specialistė Neringa Lukoševičienė, teismo
raštinės vedėjos pavaduotoja Kristina Bielinienė, teisėjų padėjėjai Žygimantas Surgailis ir Živilė Steponavičienė.

Virginija Volskienė. Teismo darbas, jo socialinė paskirtis
įprasminama sprendimais bylose. Dažniausiai visuomenei aktualus sprendimo turinys, ir retai kas susimąsto, kad šis aktas
galiausiai yra darnaus kolektyvinio darbo rezultatas. Neginčytina, kad šiame procese teisėjas yra svarbiausias asmuo, be jo
teismas nebūtų teismas. Tačiau vienas lauke – ne karys, teisėjai
be kolektyvo taip pat nebūtų teismas. Ir, reikėtų pastebėti, esame nedidelė mažuma teismo darbininkų būryje, kuris, kaip bičių
avilys, sukasi ir spiečiasi aplink mus. Tai kuo gi tas teisėjas toks
svarbus? Paprastai jo paskirtis suprantama kaip bylų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas, apčiuopiamas jo darbo rezultatas
– į raštinę grąžinta byla su pasirašytu procesiniu sprendimu. Tai
matomiausia teisėjo darbo dalis, tačiau iš tikrųjų – tik ledkalnio
viršūnė. Valandos ir dienos ištirpsta skaitant bylų dokumentus,
naršant nuolat kintančių teisės aktų tinklus, sklaidant savo pačių suformuotos ir Europos Sąjungos teismų praktikos tomus.
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Tai nematomoji teisėjo darbo pusė, kuri neturi darbo laiko ribų.
Įdomiausia teisėjo darbo dalis man – tai diskusijos, kai reikia surasti išeitį pačiose prieštaringiausiose situacijose, parinkti ir pasverti argumentus, kurie nulems ne tik sprendimą konkrečioje
byloje, bet, gali būti, ir naują teismų praktikos kryptį.
Živilė Steponavičienė. Į „nematomąją teisingumo vykdymo
pusę“ patenka ir teisėjo padėjėjo darbas. Teisėjo padėjėjas stebi teismo proceso eigą iš arti: analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias
teisės problemas, rengia procesinių dokumentų projektus, vykdo
kitas jam patikėtas atsakingas užduotis. Teisėjo padėjėjo paskirtis – paruošti teismo posėdžiui bylos medžiagą taip, jog teisėjas
turėtų galimybę daugiau laiko skirti bylos esmei, kad priimtų
kuo kokybiškesnį procesinį sprendimą.
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Dirbant aukščiausios instancijos teisme dažnai tenka susidurti
su nemenkais iššūkiais, kadangi administraciniai ginčai tampa
vis sudėtingesni, teismo proceso šalys pateikia aukšto teisinio lygio procesinius dokumentus. Tačiau teisėjo padėjėjo darbas žavi
galimybėmis pamatyti teisingumo vykdymo ypatybes iš arti,
dirbti tarp didžiulę patirtį sukaupusių teisėjų.
Svarbiausia jausti, jog viskas atlikta atsakingai ir sąžiningai – juk
sprendžiami didelės svarbos klausimai.
Žygimantas Surgailis. LVAT, kaip aukščiausios grandies teismui administracinių teismų sistemoje, tenka ypač reikšminga
užduotis formuoti vienodą minėtų specializuotų teismų praktiką. Tinkamam šios užduoties atlikimui būtina, jog teisėjai turėtų aktualią ir pakankamą informaciją apie dominuojančią teismų
praktiką, jos vystymosi tendencijas ir net apie praktikos skirtumus. Būtent šiuo tikslu Teisinės analizės ir informacijos departamentas (TAID), kurio komandai priklausau, nuolat stebi mūsų
teismo, kitų nacionalinių teismų, Europos Sąjungos teisminių
institucijų bei tarptautinių teismų praktiką, reguliariai ją apžvelgia, sistemina, rengia praktikos apibendrinimus, informuoja
apie naujausias tendencijas bei atkreipia dėmesį į problemas.
Toks darbo pobūdis lemia ir tai, kad didžiausias iššūkis kasdieniame TAID darbe – suspėti laiku atkreipti teismo darbuotojų
dėmesį į naujausias nacionalinių ir Europos teismų praktikos
kryptis tam, kad teismo priimami sprendimai atspindėtų pažangiausias teisės idėjas ir užtikrintų deramus žmogaus teisių
apsaugos standartus. Neretai susiduriame su sudėtingais klausimais, į kuriuos atsakant reikia atlikti itin kruopščią ir išsamią
teisinio reglamentavimo, teismų praktikos ar net mokslo doktrinos analizę. Bet būtent tokie iššūkiai ir yra tai, kas labiausiai
mane žavi šiame darbe.
Kristina Bielinienė. Kiekvienos bylos kelias nuo teismo durų
iki teisėjo kabineto prasideda teismo raštinėje. Esu teismo raštinės atstovė, ir teismo raštinę apibūdinčiau kaip vietą, kur pirmiausia kreipiasi žmogus, institucija ar įstaiga. Čia priimami ir
registruojami dokumentai, formuojamos bylos, rengiami ir siunčiami procesiniai dokumentai, teikiama informacija, išklausomi
pasiūlymai. Teismo raštinėje dirbančių specialistų užduotis – visada padėti, išklausyti bei patarti atvykusiems ar skambinantiems į teismą.
Neringa Lukoševičienė. Atkreipčiau dėmesį, kad į teismą dažnai skambina ne tik bylos šalys ar jų atstovai, kurie domisi savo
byla. Teismo veikla ir priimami sprendimai rūpi visuomenei, todėl dažnai tenka bendrauti su žiniasklaidos atstovais, pageidaujančiais gauti informaciją apie visuomenės dėmesio sulaukusias
bylas, teisme gaunamų bylų srautus, taip pat – įvairius statistinius duomenis. Siekdami patenkinti pagrįstą visuomenės poreikį žinoti, stengiamės operatyviai ir tiksliai teikti informaciją.

2013 metų veiklos apžvalga

Tai iš tiesų atsakinga ir nelengva užduotis – juk kasdien išnagrinėjamos dešimtys bylų, o netikslus atsakymas gali lemti visuomenės suklaidinimą ir neteisingos informacijos viešojoje erdvėje
paskleidimą.
Irmantas Jarukaitis. Mano manymu, administracijos pagrindinis tikslas ir uždavinys yra užtikrinti, kad teismas veiktų kaip
darni visuma, nes tik taip galima optimaliai atlikti tą svarbią
priedermę visuomenei, kuri patikėta teismams. Be to, teismo
administracijai pavesta atstovauti Vyriausiajam administraciniam teismui bendraujant su visuomene ir kitomis institucijomis. Taigi kasdienė veikla šioje srityje susijusi su teismo veiklos
efektyvumo užtikrinimu. Neabejoju, jog šiuo požiūriu labai svarbu, kad kiekvienas teismo darbuotojas jaustų – jis gerbiamas
ir vertinamas gerai dirbančios komandos, siekiančios to paties
tikslo, narys, jis reikšmingai prisideda prie teismo misijos įgyvendinimo, jo indėlis yra pastebimas. Man itin svarbu tai, kad
teisme juntama puiki darbo atmosfera, siekiama užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, keitimąsi naujomis idėjomis ir jų įdiegimą, skatinama kolegų iniciatyva – malonu matyti,
kaip jie auga kaip profesionalai ir asmenybės.
Einant teismo pirmininko pavaduotojo pareigas tenka atstovauti teismui bendraujant su visuomenės atstovais, nagrinėti
asmenų skundus dėl neprocesinės teismo darbuotojų veiklos,
dalyvauti susitikimuose su kitų valstybės institucijų atstovais.
Tai darydamas stengiuosi pateikti kuo išsamesnę informaciją
apie teismo veiklą, tuos uždavinius, kurie kyla kasdienėje teismo
veikloje. Manau, nepakanka tik užtikrinti, kad teismas puikiai
funkcionuotų – būtina apie tai pateikti kuo išsamesnę informaciją visuomenei. Teisėjams neretai tenka priimti itin sudėtingus
sprendimus visuomenei jautriais ir prieštaringais klausimais,
ieškoti skirtingų vertybių pusiausvyros, todėl tik dialogas, atvirumas ir skaidrumas gali užtikrinti pasitikėjimą teismais. Mano
patirtis rodo, kad praktikoje itin pasiteisina nuolatinis bendravimas su visuomenės atstovais dėl įvairių teismo veiklos aspektų.
Teisme jau tapo įprasta susitikti prie apskritojo stalo su įvairiais
visuomenės nariais tiek dėl teismo plėtojamos praktikos, tiek dėl
asmenų aptarnavimo kokybės tobulinimo ar kitų aspektų. Tikiu,
kad toks bendravimas ir ateityje bus prasmingas bei leis dar geriau organizuoti teismo veiklą.
Kristina Bielinienė. Vis dėlto, baigiantis 2013-iesiems metams, kaip didžiausią šių metų iššūkį visam teismui paminėčiau
liepos 1 d. startavusį Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt. Nors šios naujovės įsisavinimas pareikalavo iš
teismo raštinės daug laiko ir pastangų, tačiau buvo sukurta tikrai
patogi sistema – dokumentus teismams galima teikti neišeinant
iš namų ar darbo. Nors įvairios kuriamos sistemos, programos
kuriam laikui sujaukia įprastą darbo tvarką ir mes iš pradžių dažnai tam priešinamės, tačiau reikia pripažinti, kad galų gale viskas
išeina tik į naudą.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
kaip aukščiausios instancijos teismas

L

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 sprendimus apeliacine tvarka skundžia Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kurio sprendimai ir nutartys administracinėse bylose yra galutiniai ir neskundžiami.

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

Įstatyme konkrečiai įvardintais atvejais tam tikri subjektai į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą gali kreiptis tiesiogiai. Pavyz-

Teismai

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

Asmenys, skundžiantys
Vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimus

Viešojo
administravimo
subjektai

Seimo kontrolieriai
ir kiti kontrolę
vykdantys asmenys
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
apygardų administraciniai teismai
Juridiniai
asmenys
Viešąjį interesą
ginantys asmenys
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Seimo nariai

Gyventojai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

LVAT – atviras visuomenei
2014 m. sausio 1 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minės tryliktąsias savo veiklos metines.
Vienas svarbiausių LVAT tikslų nuo pat jo įkūrimo – tai visuomenės pasitikėjimas teismais, įstatymu, demokratinėmis vertybėmis. Siekiant šio tikslo įgyvendinamos įvairios priemonės, kurios padeda užtikrinti,
kad teismo veikla būtų pagrįsta skaidrumo, viešumo bei atvirumo principais.

1. Teisme įdiegta kompiuterinė bylų paskirstymo teisėjams sistema, objektyviai skirstanti visas be išimties
administracines bylas. Bylos patekimą konkrečiam
teisėjui lemia teisėjų specializacija ir atsitiktiniai
kompiuterio parinkti skaičiai. Visi administracijos
veiksmai, skirstant bylas, yra užfiksuojami bylų
skirstymo protokoluose, kurie išsaugomi ir negali
būti pakeisti.

2. Teisme kasmet sudaromos nuolatinės teisėjų kolegijos, atsižvelgiant į
patvirtintus objektyvius teisėjų kolegijų
sudarymo principus ir tvarką. Teisėjų
kolegijų sąrašai ir teisėjų specializacija
yra vieši – visi besidomintys asmenys
gali su jais susipažinti teismo interneto
svetainėje.

9. Teisme yra sudarytos visos
sąlygos susisiekti su teismo
pirmininku, pvz., atvykus
į teismą, telefonu ar naudojantis interneto vaizdo
pokalbių programa. LVAT
taip pat periodiškai rengiamos atvirų durų dienos.

4. Siekdamas patobulinti
administracinių teismų
darbą, LVAT ir 2013aisiais vykdė apklausą,
kuria siekiama išsiaiškinti visuomenės
nuomonę apie LVAT
interneto svetainės informatyvumą, administracinių teismų priimamų sprendimų aiškumą
bei suprantamumą,
darbuotojų suteikiamos
informacijos kokybę, bylų nagrinėjimo
trukmę ir kita. Anketą
galima užpildyti LVAT
raštinėje arba interneto
svetainėje.

8. Svarbiais veiklos klausimais
LVAT prašo visuomenės
pasidalinti savo nuomone.
Pvz., 2013 m. LVAT kvietė
visuomenę teikti pasiūlymus dėl administracinio
proceso įstatymų tobulinimo, taip pat pastabas dėl
LVAT praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių
ginčų, apibendrinimo.

7. LVAT nuolat kviečia gyventojus diskutuoti
svarbiais klausimais. Organizuojamos
apvaliojo stalo diskusijos su visuomeninių
organizacijų atstovais ir kitais aktyviais visuomenės nariais, žiniasklaidos
atstovais, kitomis valstybės institucijomis, dalyvaujama įvairiuose visuomenės
projektuose.

2013 metų veiklos apžvalga

3. Siekiant pagerinti teismo
veiklos ir asmenų aptarnavimo kokybę, šiais metais teisme pradėta diegti
kokybės vadybos sistema
pagal LST EN ISO 9001
standartą.

6. Siekiant pagerinti
administracinių teismų
komunikaciją, sukurta bendra Lietuvos
administracinių teismų
naujienų bazė internetinio bendravimo tinkle
,,Twitter“.

5. Siekdamas suteikti teisinę informaciją visuomenei,
LVAT vykdo švietėjišką veiklą – publikuoja internete
aktualias administracinių teismų sprendimų apžvalgas,
Europos Sąjungos teismų aktualių sprendimų analizes.
Šie leidiniai ne tik suteikia piliečiams žinių apie naujausias administracinės justicijos tendencijas, bet kartu yra
ir įrankis patiems administraciniams teismams laikytis
suformuotos teismų praktikos.
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Rūta Miliuvienė
Lietuvos Respublikos teisėjų
asociacijos Administracinių
teismų teisėjų skyriaus
pirmininkė, Teisėjų tarybos
narė

„Ir ateityje darysime viską, kad teisėjai jaustųsi
saugūs ir nepriklausomi,
kad jiems būtų garantuotos normalios darbo
sąlygos ir darbo krūviai,
kad jie turėtų galimybių
ir laiko profesiniam
tobulėjimui, savišvietai,
dalinimuisi patirtimi.“

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos
Administracinių teismų teisėjų skyrius

V

isuomeninės organizacijos Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos (LRTA) Administracinių
teismų teisėjų skyrius buvo įsteigtas 2011-ųjų vasario mėnesį. Administracinių teismų teisėjų skyrius
įkurtas tam, kad padėtų geriau atstovauti administracinių teismų teisėjams, sustiprintų administracinių teismų pozicijas teismų sistemoje ir visuomenėje, skatintų nuomonių įvairovę ir geresnį teisėjų
bendradarbiavimą, keltų teisėjų profesijos prestižą,
taip pat, prireikus, atstovautų administracinių teismų teisėjams Teisėjų garbės teisme. Administracinių
teismų teisėjų skyrius aktyviai dalyvauja rengiant
bei tobulinant teisės aktus, susijusius su administracinių teismų ir teisėjų veikla, padeda teisėjams
įgyvendinant jų teises, bendradarbiauja su teisėjų
organizacijomis mūsų šalyje ir užsienyje, organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus.

Šio skyriaus vadovės pareigas administracinių teismų
teisėjai patikėjo Vilniaus apygardos administracinio
teismo teisėjai Rūtai Miliuvienei, o jos pavaduotojo
– to paties teismo teisėjui Arūnui Dirvonui. Skyrius
vienija 53 teisėjus, dirbančius Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bei penkiuose apygardų teismuose. 2011 m. gegužę Administracinių
teismų teisėjų skyrius buvo pripažintas tarptautiniu
lygiu – tapo Tarptautinės Europos administracinių
teismų teisėjų asociacijos (TEATTA) nariu. Lietuvos
administracinių teismų teisėjai yra labai aktyvūs
Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos
veikloje. Jie dalyvauja penkiose darbo grupėse, diskutuoja Europos administracinių teismų teisėjams
aktualiais klausimais, ruošia pranešimus, kurie po
seminarų apibendrinami ir išvados pateikiamos Europos Komisijai.

Lietuvos apygardų
administraciniai teismai
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.

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.

Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas

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

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.)

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
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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.)

tam tikrais atvejais – privalo būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
instituciją. Tiksli tvarka yra įtvirtinta įstatymuose.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

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

Teisėjai
Violeta Balčytienė

Arūnas Kaminskas

Egidija Puzinskaitė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2006 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2004 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Raimondas Blauzdžius

Rytis Krasauskas

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2003 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2013 m.

Rasa RagulskytėMarkovienė

Arūnas Dirvonas

Rūta Miliuvienė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2008 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.

Gintaras Dzedulionis

Irena Paulauskienė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2010 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Bronius Januška

Mefodija Povilaitienė

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2002 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2007 m.

Jolita Rasiukevičienė
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2013 m.

Henrikas Sadauskas
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2001 m.

Ernestas Spruogis

Margarita
Stambrauskaitė

Donatas Vansevičius

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.

Jūra Marija
Strumskienė
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2008 m.

Nijolė Sušinskienė
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.

Milda Vainienė
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2008 m.

Vilniaus apygardos
administracinio
teismo teisėjas nuo
1999 m., Pirmininko
pavaduotojas nuo
2009 m.
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Halina Zaikauskaitė
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2001 m.

Nijolė Žalnieriūnienė
Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 1999 m.

Vilniaus apygardos
administracinio teismo
teisėjas nuo 2008 m.

„Mūsų nebestebina,
kad neišeidami iš namų
galime įsigyti prekių ar
paslaugų, mokytis, dirbti, bendrauti. Šiandien
informacinių technologijų priemonėmis galime
sukurti informaciją,
susijusią ir su teismo
proceso byla.

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.

Mieli kolegos, nebijokime naujų iššūkių,
drąsiai naudokimės
informacinėmis technologijomis teismo procese.
Visi sunkumai yra
įveikiami bendru darbu,
supratimu, tolerancija,
kantrybe.“

Vilniaus apygardos administracinio teismo
gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos

11000

gauta

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

Liudmila Zaborovska

Vilniaus apygardos administracinio
teismo veiklos teritorija apima:
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Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė šiuo metu –
5,11 mėn.
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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

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.

Audrius Grauželis

Algis Markevičius

Asta Urbonienė

Natalja Zelionkienė

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.

Kauno 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.

„Lietuvos valstybė bus
tokia, kokią ją sukursime. Daug kas yra mūsų
rankose.“

Kauno apygardos administracinio teismo

gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos
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Klaipėdos apygardos
administracinis teismas
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
Dalia Gumuliauskienė

Eglė Kiaurakytė

Aušrelė Mažrimienė

Vida Stonkuvienė

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.

Laimutė Jokubauskaitė
Klaipėdos apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2004 m.

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

Klaipėdos apygardos
administracinio
teismo veiklos teritorija apima:
Klaipėdos ir Palangos miestų apylinkių teismų
veiklos teritorijas, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės ir Tauragės rajonų
apylinkių teismų veiklos teritorijas.

Klaipėdos apygardos administracinio teismo
gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos
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„Teisės kova su faktu
tęsiasi nuo visuomenės
atsiradimo laikų. Užbaigti dvikovą, sulydyti
tyrą idėją su žmogaus
gyvenimo realybe,
priversti teisę taikingai
įsiskverbti į fakto sritį ir
faktą į teisės sritį - štai
išminčių darbas.“
Viktoras Hugo
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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

Marytė Švažienė
Šiaulių apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 1999 m.,
l.e.p. teismo pirmininkė nuo
2011 m.

Teisėjai
Laisvutė Kartanaitė

Žanas Kubeckas

Arvydas Martinavičius

Virginijus Stankevičius

Šiaulių apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 1999 m.

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

„Teisingumas yra vienas
moralinių vertybių ir teisinės valstybės pagrindų. Teisingumo negalima pasiekti pripažįstant
tik vienos grupės arba
vieno asmens interesus
ir kartu neigiant kitų
interesus.“
Konstitucinio Teismo 1998 m.
spalio 27 d. nutarimas.

„Dirbdami siekiame, kad
būtų užtikrinti kiekvieno besikreipiančio
asmens teisėti interesai
ir lūkesčiai.“

Šiaulių apygardos administracinio teismo

gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos
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Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė 2013 m. –
9,4 mėn.
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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

Irena
Varžinskienė

Teisėjai
Nijolė Čekanauskienė

Dalia Pranckienė

Dalytė Zlatkuvienė

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2003 m.

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2012 m.

Panevėžio apygardos
administracinio teismo
teisėja nuo 2005 m.

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

Panevėžio apygardos
administracinio teismo veiklos
teritorija apima:
Panevėžio ir Visagino miestų apylinkių teismų veiklos teritorijas, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Molėtų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos ir Zarasų
rajonų apylinkių teismų veiklos teritorijas.

„Jeigu paslėpsite tiesą
ir užkasite ją į žemę,
ji būtinai išaugs ir įgis
tokią jėgą, kad ištrūkusi nušluos viską savo
kelyje.“

Panevėžio apygardos administracinio teismo

Emilis Zola

gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos
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Tarptautinis ir nacionalinis
bendradarbiavimas
Sausis–vasaris
»»LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas dalyvavo
seminare „Europos Žmogaus teisių konvencijos
įgyvendinimas ekonominės krizės laikotarpiu“
(Strasbūras, Prancūzija).
»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
su pažintiniu vizitu lankėsi Austrijos aukščiausiojo
administracinio teismo teisėjas Franz-Philipp Sutter,
kuris domėjosi LVAT darbo aktualijomis, pasakojo
apie visuomenės atstovų teismuose instituto įgyvendinimą Austrijos administraciniuose teismuose.

»»Teisme viešėjo Europos Sąjungos Bendrojo Teismo
teisėjas prof. dr. Vilenas Vadapalas, kuris kartu su
LVAT ir Vilniaus apygardos administracinio teismo
teisėjais bei teisininkais diskutavo apie administracinių bylų, susijusių su konkurencijos teise, pokyčius ir aktualijas.
»»Teisėja Skirgailė Žalimienė dalyvavo ES konkurencijos teisės mokymuose, skirtuose ES nacionalinių
teismų teisėjams (Florencija, Italija).

Kovas
„Susitikimai su visuomenės atstovais yra
reikalingi ir svarbūs, kadangi leidžia tiesiogiai
išklausyti įvairias nuomones, pasiūlymus bei
konstruktyvią kritiką,
vertinant teismo veiklą
bei darbo organizavimą.
Tai yra visapusiškai
naudinga, o gautus
pasiūlymus atidžiai
apsvarstome“, – teigė
R. Piličiauskas.

»»Vilniaus apygardos administraciniame teisme įvyko šio teismo ir LVAT teisėjų, teisininkų, kalbos
specialistų ir kitų darbuotojų susitikimas-diskusija
„Teismo sprendimo surašymo gerosios praktikos
paieškos“.
»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
vyko apvaliojo stalo diskusija, kurioje buvo aptartos valstybės tarnybos teisinių santykių reguliavimo bei ginčų, kylančių šioje srityje, aktualijos ir
tendencijos, ieškota efektyvių problemų sprendi-

»»LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas dalyvavo
Mykolo Romerio universiteto organizuotame susitikime su akademine bendruomene.

Balandis
»»Teisėjas Dainius Raižys dalyvavo seminare, skirtame
maisto saugos klausimams (Parma, Italija).
»»LVAT atstovai dalyvavo Kauno tardymo izoliatoriaus organizuotoje apvaliojo stalo diskusijoje
„Lietuvos bausmių vykdymo sistemos problemos
ir jų sprendimo būdai“, kurioje buvo kalbama apie
suimtųjų ir nuteistųjų laikymo įkalinimo įstaigose
sąlygas. Susitikime dalyvavo įvairių institucijų ir
visuomenės atstovai.
»»LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas bei Teisinės analizės ir informacijos departamento direktorius Aurimas Brazdeikis skaitė pranešimą viešosios
įstaigos „Investuok Lietuvoje” ir Ministro Pirmininko tarnybos organizuotoje konferencijoje „Viešojo intereso gynimo poveikis Lietuvos investicinei
aplinkai ir ekonomikos plėtrai“.
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mo būdų. Diskusijoje dalyvavo LVAT teisėjai ir teisininkai bei Lietuvos Respublikos Seimo, Valstybės
tarnybos departamento, Teisingumo bei Vidaus
reikalų ministerijų, Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės departamento, advokatūros ir akademinės bendruomenės
atstovai.

»»LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas dalyvavo Europos teismų tarybų tinklo Varšuvoje organizuotame
seminare, į kurį svarbius teismų veiklai klausimus aptarti susirinko Baltijos ir Šiaurės Europos šalių teismų
vadovai, teisėjai, teismų savivaldos institucijų, prokuratūros bei advokatūros atstovai, politikai.
»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
lankėsi Jungtinės Karalystės Oksfordo universiteto
profesorius, administracinės teisės ekspertas Paul
Craig. Susitikimo su LVAT teisėjais bei darbuotojais
metu jis diskutavo apie administracinių teismų veiklą ir administracinės teisės perspektyvas.
»»LVAT pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis dalyvavo ES konkurencijos teisės mokymuose,
skirtuose ES nacionalinių teismų teisėjams (Florencija, Italija).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Gegužė
»»LVAT teisėjai Dalia Višinskienė, Veslava Ruskan ir
Laimutis Alechnavičius dalyvavo Europos teisės
akademijos (ERA) metinėje ES migracijos teisės
konferencijoje (Tryras, Vokietija).
»»Teisėja Skirgailė Žalimienė stažavosi Europos Sąjungos Bendrajame Teisme (Liuksemburgas).
»»Į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą atvyko
Kazachstano Aukščiausiojo Teismo bei institucijų,
kurių veikla susijusi su mokesčių klausimais, atstovai. Jie domėjosi mokesčių administravimo ir mokestinių ginčų ypatumais Lietuvoje.
»»Sukurtos LVAT paskyros socialiniame tinkle „Twitter“ (@LVAT_info (lietuvių k.) ir @LVAT_courtpress
(anglų k.). Jose skelbiamos naujienos apie svar-

2013 metų veiklos apžvalga

biausius LVAT ir apygardų administracinių teismų
įvykius bei išnagrinėtas bylas.
»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
lankėsi Latvijos administracinių teismų teisėjų delegacija, kuri kartu su LVAT pirmininku ir šio teismo teisėjais diskutavo apie administracinių teismų
sistemas Latvijoje ir Lietuvoje, visuomenės atstovų
dalyvavimą teismų veikloje ir kitais klausimais.
»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
lankėsi Ispanijos Teisėjų tarybos atstovų delegacija.
Susitikime su LVAT pirmininku Ričardu Piličiausku
svečiai domėjosi Lietuvos teismų sistema, administracinių teismų kompetencija, bylų nagrinėjimo
tvarka, jų paskirstymu teisėjams ir kitais aktualiais
klausimais.
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Birželis
»»LVAT pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis dalyvavo konferencijoje „Konkurencijos teisė
pagrindinių teisių apsaugos kontekste: Chartijos ir
Konvencijos taikymas“ (Liuksemburgas).
»»LVAT teisėjai Audrius Bakaveckas ir Artūras Drigotas dalyvavo Europos teisės akademijos (ERA) mokymuose „Metinė socialinės apsaugos teisės konferencija“ (Tryras, Vokietija).
»»Įvyko trečiasis metinis administracinių teismų teisėjų forumas „Administracinių teismų praktikos ir

veiklos aktualijos“, kuriame Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų administracinių
teismų bei Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjai diskutavo apie administracinių teismų veiklos problemas bei administracinės jurisprudencijos tendencijas.
»»LVAT išleido 24-ąjį administracinių teismų praktikos biuletenio numerį, kuriame pristatyta LVAT
praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų,
apibendrinimo pirmoji dalis.

Liepa–rugpjūtis

R. Piličiauskas: „Lietuva
yra Europos Sąjungos
narė, todėl orientuojamės į jos saugomas
vertybes. Bendravimas
su EŽTT teisėjais leidžia
tiesiogiai suvokti EŽTT
Europoje taikomus standartus bei jų priimamų
sprendimų esmę – mums
tai labai svarbu.“

»»Įvyko LVAT ir apygardų administracinių teismų
atstovų susirinkimas, skirtas aptarti elektroninės
bylos projekto įgyvendinimą ir su tuo susijusius
praktinius klausimus.

mo bei Odesos apygardos administracinio teismo
atstovės. Vizito Lietuvoje metu delegacija taip pat
lankėsi Vilniaus ir Klaipėdos apygardų administraciniuose teismuose.

»»Tęsdamas savo tradiciją, LVAT susitiko su visuomeninių organizacijų atstovais, kurie pasidalijo savo
mintimis ir pasiūlymais dėl LVAT administracinės
veiklos tobulinimo.

»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT)
teisėjai Paul Lemmens (Belgija) ir Danutė Jočienė
(Lietuva), kurie su teismo vadovybe dalijosi įžvalgomis žmogaus teisių gynimo srityje.

»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
lankėsi Ukrainos vyriausiojo administracinio teis-

Rugsėjis
»»LVAT atstovai dalyvavo Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie Žemės ūkio ministerijos organizuotoje apvaliojo stalo diskusijoje, kurioje aptartos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai aktualijos.
»»LVAT teisėjai Irmantas Jarukaitis ir Skirgailė Žalimienė skaitė pranešimus Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotoje konferencijoje „Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“.
»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
viešėjo pagal Teisėjų mainų programą į Lietuvą
atvykę teisėjai iš Austrijos nepriklausomo senato,
Miulūzo miesto (Prancūzija) teismo ir Romos apygardos administracinio teismo.
»»LVAT teisėjai ir darbuotojai lankėsi Verkių regioniniame parke, kur susitiko su Pavilnių ir Verkių
regioninių parkų direkcijos vadovybe. Susitikimo
dalyviai diskutavo apie Verkių ir Pavilnių bei kitų
Lietuvos regioninių parkų aplinkosaugos, ekologines, teritorijų planavimo ir kitas problemas.
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»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
lankėsi keturi Moldovos Diskriminacijos prevencijos ir lygybės užtikrinimo tarybos nariai, kurie
susitiko su LVAT atstovais. Susitikimo metu diskutuota apie Lietuvos teismų sistemą, administracinių teismų kompetenciją, LVAT teisėjų ir teismo
darbuotojų kasdienį darbą.
»»Teisėjai Laimutis Alechnavičius, Veslava Ruskan ir
Skirgailė Žalimienė dalyvavo Europos teisės akademijos (ERA) mokymuose „ES teisė, reglamentuojanti pramoninę emisiją“ (Tryras, Vokietija).
»»Teisėjas Laimutis Alechnavičius vyko į Baltijos valstybių teisėjų asociacijų tarybos konferenciją „Teismo procesų ekonomiškumo galimybės, greitesnio
bylų išnagrinėjimo galimybės ir pavojai“ (Kuresaarės miestas, Estija).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Spalis
»»Teisėjas Arūnas Sutkevičius dalyvavo Europos Komisijos organizuotoje tarptautinėje teisėjų konferencijoje, skirtoje konkurencijos teisei (Liubliana, Slovėnija).
»»Teisėjai ir teisininkai iš Lenkijos vyriausiojo administracinio, taip pat Balstogės ir Olštyno administracinių teismų susitiko su LVAT pirmininku Ričardu Piličiausku ir šio teismo teisėjais.

»»Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete LVAT
pirmininkas Ričardas Piličiauskas moderavo apvaliojo stalo diskusiją „Administracinių ginčų komisijų veiklos tobulinimas, pasirenkant optimaliausias
teisinio reguliavimo priemones“.

Lapkritis
»»LVAT pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis dalyvavo Europos Komisijos rengiamoje konkurencijos teisės konferencijoje (Briuselis, Belgija).
»»LVAT teisėjai Dalia Višinskienė, Veslava Ruskan ir
Ramūnas Gadliauskas dalyvavo Vengrijos Konkurencijos instituto organizuotame konkurencijos
teisės seminare „Konkurenciją ribojantys susitarimai: pagrindinės ekonomikos ir teisės sąvokos“
(Budapeštas, Vengrija).

»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
įvyko LVAT ir apygardų administracinių teismų vadovų susitikimas, kurio metu buvo aptartos administracinių teismų veiklos ir komunikacijos gerinimo galimybės.
»»LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas dalyvavo
Lietuvos policijos mokyklos organizuotame seminare „Specialiosios ekspertų komisijos vaidmuo
koordinuojant įslaptintos informacijos apsaugą“,
kurio metu skaitė pranešimus bei su seminaro dalyviais diskutavo nagrinėtomis temomis.

Gruodis
»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
apsilankė kadenciją Europos Žmogaus Teisių Teisme baigusi teisėja Danutė Jočienė, kuri savo patirtimi ir įžvalgomis pasidalino su LVAT ir apygardų
administracinių teismų teisėjais bei teisininkais.
»»LVAT pirmininkas Ričardas Piličiauskas pristatė Lietuvos patirtį Prancūzijos valstybės tarybos organizuotame seminare neprivalomos teisės, teisės normų ir teisės šaltinių tema (Paryžius, Prancūzija).
»»Teisėja Skirgailė Žalimienė dvi savaites stažavosi
Austrijos aukščiausiajame administraciniame teisme (Viena, Austrija).

»»Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme su
pažintiniu darbo vizitu lankėsi Ukrainos aukščiausiojo administracinio teismo delegacija, kuriai vadovavo
šio teismo vicepirmininkas. Jie domėjosi Lietuvos
administracinės teisės sistema, pagrindiniais administracinio proceso principais, administraciniuose
teismuose nagrinėjamų bylų kategorijomis.
»»Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išleido 25-ąjį administracinių teismų praktikos biuletenio numerį, kuriame pristatyta LVAT praktikos,
nagrinėjant bylas dėl tarnybinių ginčų, apibendrinimo antroji dalis.
»»LVAT teisėjas Ramūnas Gadliauskas buvo išrinktas
Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos pirmininku.

2013 metų veiklos apžvalga
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LVAT: stipriausias ateities
pamatas – žinios
Agnė Kalinauskaitė,
LVAT nuolat mokosi
LL.M
Gento universiteto Teisės
fakulteto absolventė,
apdovanota Magna Cum Laude
diplomu

Siekiant aukščiausių rezultatų būtina nuolat mokytis, atnaujinti ir stiprinti žinias, semtis patirties iš
savo kolegų bei mokslininkų. Todėl dirbantiesiems
teisme yra sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją,
studijuoti, dalyvauti įvairiuose mokymuose, seminaruose, paskaitose, taip pat – savo žiniomis ir patirtimi dalintis su kitais.
Šeši LVAT teisėjai ir darbuotojai yra įgiję teisės mokslų krypties daktaro laipsnį, penki šiuo metu mokosi
doktorantūros studijose. Daug LVAT kolektyvo narių
dėsto universitetuose bei aktyviai dalyvauja universitetų veikloje, skaito pranešimus įvairiose konferencijose. Du darbuotojai šiuo metu siekia įgyti papildomą kvalifikaciją užsienyje – Oslo ir Hamburgo
universitetuose. 2013 m. LVAT darbuotojai laimėjo
net kelias mokslines stipendijas: Vokietijos aplin-

„Dirbu teisės vystymo
srityje, kur galiu mokytis iš aukščiausios kvalifikacijos profesionalų
ir prisidėti prie sudėtingiausių bylų sprendimo.
Džiaugiuosi būdama
veržlaus ir nuolat tobulėjančio LVAT kolektyvo
dalimi. Šis darbas labai
įdomus, dinamiškas,
nuolat keliantis iššūkius,
ir tai man labai patinka.
Jame galiu prasmingai
save realizuoti.“

kosaugos fondo (DBU) stipendiją atlikti stažuotę
Vokietijoje, siekiant įgyti papildomą kvalifikaciją
aplinkosaugos srityje bei Lietuvos mokslo tarybos
stipendijas mokslinėms stažuotėms Roterdamo universitete (Nyderlandai) bei Šarlotės teisės mokykloje
(Šiaurės Karolina, Jungtinės Amerikos Valstijos).
2013 m. LVAT darbuotojams buvo sudaryta galimybė dalyvauti daugelyje įvairaus pobūdžio renginių:
„ES teisinės informacijos paieškos ir valdymo mokymai“, „Mokymai, perimant ES šalių teigiamą patirtį,
kuriant teismų identitetą komunikacijos priemonėmis“, „Duomenų vedimas į LITEKO sistemą: praktinės problemos“, „Europos Sąjungos administracinė
teisė“. Be to, daugiau nei 40 LVAT tarnautojų ir teisėjų mokėsi pagrindinių ES kalbų (anglų, prancūzų,
vokiečių).

Pažintis su administracine teise – jau mokyklos suole
Suvokdamas moralinę pareigą supažindinti moksleivius su tomis vertybėmis, kurias puoselėja savo
sprendimuose, LVAT kasmet atveria jiems savo duris. Siekiant sudaryti galimybę moksleiviams susipažinti su teismų „virtuve“, priimamos moksleivių
grupės teisme, organizuojamos atvirų durų dienos
ir ekskursijos, rengiama tradicinė viktorina Konstitucijos dienos proga, sudaroma galimybė tiesiogiai
pabendrauti su teisėjais ir teismo darbuotojais. Jau
tradicija tapo ir kasmet LVAT pirmininko mokiniams

skaitoma paskaita apie konstitucines vertybes bei
žmogaus teises.
Šių metų rugsėjo mėnesį LVAT vykęs Nacionalinės
teismų administracijos organizuoto piešinių konkurso „Teismai gina žmones“ baigiamasis renginys
pritraukė itin gausų moksleivių būrį. Jų susidomėjimo sulaukė ir renginio pranešėjų skaitytos paskaitos
apie vaiko teisių apsaugą, ir susitikimai su LVAT kolektyvo nariais bei ekskursija po teismo patalpas.

LVAT visuomet laukiami studentai
Atsižvelgdamas į studijų ir praktikos vienovės svarbą,
LVAT suteikia galimybę gabiems teisės studentams išbandyti teisininko profesiją atliekant praktiką. Praktika LVAT leidžia iš arti pamatyti bei suvokti, kaip funkcionuoja Lietuvos teismų sistema, kaip vyksta teismo
procesas bei kaip dirba teisėjai ir teismo darbuotojai.
Studentų praktiką kuruojančios LVAT pirmininko patarėjos Ingridos Danėlienės teigimu, praktikai teisme
stengiamasi pritraukti pačius geriausius studentus
tam, kad jie, pamatę darbo teisme privalumus, baigę
mokslus siektų karjeros teisme: „Gabiems studentams
anksti pamačius, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra patrauklus darbdavys, LVAT sėkmingai konkuruoja su kitais darbdaviais dėl būsimųjų teisės srities lyderių.“

pės, ir studentai iš užsienio – Vilniuje vykusios Europos teisės vasaros mokyklos dalyviai iš Ukrainos,
Vokietijos, Prancūzijos ir kitų valstybių.
LVAT taip pat kasmet apdovanoja tris geriausius
magistro darbus viešosios teisės srityje parašiusius
studentus, taip paskatindamas ir toliau juos siekti
aukštumų profesinėje veikloje.

Būsimiesiems teisės specialistams LVAT taip pat
sudaro sąlygas teismo posėdžių salėse organizuoti
teismo proceso inscenizacijas – nagrinėti imituotas
bylas. 2013 m. teisėjų mantijas LVAT „matavosi“ ir
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų gru-
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Administracinės teisės naujienos
Administracinius ginčus teisme jau galima baigti taikos sutartimi

2

013 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Administracinių
bylų teisenos įstatymo pakeitimai, kurie įtvirtino galimybę administracinius ginčus šalims baigti
taikos sutartimi.
Administracinio proceso šalys turi galimybę taikiai
susitarti bet kurioje proceso stadijoje iki teismo
sprendimo pasirašant taikos sutartį. Siekiant išvengti neleistinų susitarimų, visos taikos sutartys
turi būti patvirtintos teismo. Teismui nutartimi patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, grąžinama 50
procentų sumokėto žyminio mokesčio.

Įtvirtinus taikos sutarties institutą administraciniame procese, jame aktyvus vaidmuo tenka ir teisėjui.
Tiek pasiruošimo bylos nagrinėjimui, tiek bylos nagrinėjimo teisme metu nustatęs, jog ginčas gali būti
išspręstas taikiai, teisėjas pasiūlo šalims taikių derybų būdu pasiekti joms abiems priimtiną susitarimą.
Taip pat buvo nustatytos ir išimtys, kuomet taikos sutartys nesudaromos. Susitarti taikiai negalima, jei taikos
sutartis pažeidžia viešąjį interesą, prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms arba nustatyta, kad taikos
sutartis pažeidžia kitų asmenų teises bei teisėtus lūkesčius; taip pat bylose dėl norminių teisės aktų teisėtumo.

Teismų paslaugas pradėta teikti internetu

G

yventojai ir įmonės procesinius
dokumentus jau gali pateikti
teismui ne tik paštu, bet ir elektroniniu būdu – 2013 m. liepos 1 d. pradėjo veikti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas e.teismas.lt.
Prisijungti prie elektroninės teismų sistemos galima
per elektroninę bankininkystę, naudojantis asmens
tapatybės kortele su elektroniniu parašu arba iš atitinkamo teismo gavus prisijungimo duomenis. Elektroninių paslaugų portale gyventojai ir įmonės gali
patys pateikti procesinius dokumentus naudodamie-

si standartiniais jų ruošiniais, o dokumentų priedų
atskirai siųsti paštu taip pat nereikia – pakanka juos
nuskenuoti ir įkelti į elektroninę sistemą.
Minėtame portale proceso dalyviai ateityje galės ne
tik pateikti teismui dokumentus, bet ir susipažinti
su visa bylos medžiaga, įvykusių teismo posėdžių įrašais, stebėti bylos nagrinėjimo eigą. Informaciją apie
įvykius byloje portalo vartotojai gali gauti elektroniniais laiškais ir žinutėmis mobiliajame telefone.
Pasirinkusieji elektroninį bylos nagrinėjimo būdą
gali sutaupyti, kadangi jiems taikomas ketvirtadaliu
mažesnis žyminis mokestis.

LVAT indėlis į teisėkūros procesą

L

VAT teisėjai ir tarnautojai 2013 m. buvo įtraukti
į trijų darbo grupių, sudarytų siekiant patobulinti administracinės teisės sritį reguliuojančius teisės aktus, veiklą.
LVAT atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudarytoje darbo grupėje administraciniam procesui tobulinti, taip pat Lietuvos Res-

publikos Seimo valdybos sudarytoje darbo grupėje
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo pakeitimo įstatymo projektui parengti.
LVAT darbuotojai prisijungė ir prie taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) administraciniame procese tobulinimo darbo grupės, teisingumo ministro
sudarytos siekiant skatinti taikų ginčo sprendimą.

2013 m. rugsėjo 6 d.
tarptautinė bendruomenė paminėjo Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos sukaktį – prieš 60
metų, 1953 m. rugsėjo
3 d., šis svarbus dokumentas įsigaliojo jį ratifikavus reikalaujamam
valstybių skaičiui.

Keitėsi reikalavimai administraciniam teismui teikiamam skundui

P

radėjęs veikti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas e.teismas.lt lėmė ir tam tikrus
Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) nuostatų, susijusių su skundo turiniui ir formai keliamais
reikalavimais, pakeitimus.

2013 metų veiklos apžvalga

Remiantis ABTĮ 23 straipsnio 2 dalimi, skundą teismui paduodantys asmenys prašomi nurodyti savo,
taip pat, jeigu žinoma, atstovo ir kitų proceso šalių
elektroninių ryšių priemonių adresus.
Skundą paduodantis asmuo taip pat turi išreikšti pageidavimą dėl teismo procesinių dokumentų gavimo
elektroninių ryšių priemonėmis.
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LVAT 2013 metų veiklos statistika
LVAT gautos ir išnagrinėtos administracinių ginčų bylos apeliacine tvarka
3000

gauta
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Didžiąją dalį LVAT
gaunamų bylų sudaro
bylos pagal apeliacinius
ir atskiruosius skundus;
LVAT taip pat nagrinėjamos rinkimų bylos ir
bylos dėl norminių aktų
teisėtumo, sprendžiami
terminų atnaujinimo,
proceso atnaujinimo,
bylų teismingumo ir kiti
klausimai.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų nagrinėjimo
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2013 metais
Priimtas naujas sprendimas 9 proc.
Apeliacinis procesas nutrauktas 1 proc.
Byla nutraukta arba pareiškimas
paliktas nenagrinėtas 2 proc.

Byla perduota pirmosios instancijos
teismui nagrinėti iš naujo 7 proc.

Iš viso

2135 bylos

Sprendimas paliktas
nepakeistas 64 proc.

Įprastai bylas LVAT
nagrinėja trijų teisėjų
kolegijos. 2013 m.
50 sudėtingų bylų sprendė išplėstinės penkių
teisėjų kolegijos.

Sprendimas pakeistas 17 proc.

Bylų pagal atskiruosius skundus dėl apygardų administracinių teismų nutarčių nagrinėjimo
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2013 metais
Apeliacinis procesas
nutrauktas 2 proc.

Nutartis panaikinta ir klausimas
išspręstas iš esmės 7 proc.
Iš viso

1001 byla

Nutartis palikta
nepakeista 82 proc.

Nutartis pakeista 9 proc.

2013 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų pagal apeliacinius skundus
dėl apygardų administracinių teismų sprendimų pasiskirstymas pagal kategorijas
Kitos 13 proc.

Sveikatos ir socialinė apsauga 22 proc.

Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties
Lietuvos Respublikoje 1 proc.

Valstybės institucijų
atsakomybė už žalą 18 proc.

Aplinkos apsauga 1 proc.
Valstybės tarnyba 14
proc.

Energetika 1 proc.
Registrai 1 proc.
Savivaldybių administracijos
priežiūra 1 proc.
Ekonominės sankcijos 2 proc.
Valstybės garantuojama
teisinė pagalba 2 proc.
Žemės teisiniai santykiai 3 proc.

2013 metų veiklos apžvalga

Iš viso

2516 bylų

Mokesčiai ir muitinės
veikla 8 proc.

Lyginant su 2012
metais, 2013 metais
procentine išraiška
labiausiai padidėjo gaunamų bylų dėl sveikatos
ir socialinės apsaugos
skaičius, sumažėjo bylų
dėl valstybės tarnybos
skaičius.

Statybos ir teritorijų
planavimas 5 proc.
Nuosavybės teisių
atkūrimas 4 proc.
Ikiteisminio tyrimo, bausmių vykdymo ir
kardomojo suėmimo subjektų veikla 4 proc.
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Teisingumo vykdymas 2013 metais
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui priskirta nagrinėti ginčus, kylančius iš santykių tarp privačių
subjektų ir valdžios institucijų.
LVAT 2013 metų veiklos apžvalgoje šio teismo teisėjai pristato 18 pagrindinių
šių ginčų kategorijų, aptardami jų aktualumą, specifiką, ryškiausius aspektus.
Šioje leidinio dalyje taip pat rasite įvairių 2013 metais išnagrinėtų bylų bei statistinių duomenų apžvalgas.
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Žmogaus teisės ir laisvės
Teisėjas Ričardas Piličiauskas: „Teismas, sprendžiantis ginčus tarp žmogaus ir valstybės,
kasdien susiduria su žmogaus teisių gynimo klausimais. LVAT tikslas – prisidėti prie žmogaus
orumo, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir lygybės standartų taikymo ir plėtojimo. Įstojusi į
Europos Sąjungą bei ratifikavusi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Lietuva
įsipareigojo užtikrinti tarptautinės bendruomenės pripažintas žmogaus teises būtent tokias, kokios
jos yra. Tai reiškia, jog valdžios institucijos neturi galimybės susiaurinti šių teisių apimties ar garantuoti tik dalį iš jų – toks elgesys apskritai lemtų visų žmogaus teisių paneigimą. Europoje žmogaus
teisių vientisumas ir nedalomumas pripažintas jau prieš dešimtmečius, ir jis yra nebediskutuotinas.
Iškilus žmogaus teisių pažeidimo grėsmei, teismas privalo ryžtingai jas ginti ir saugoti.“

Taikių eitynių suvaržymai demokratinėje visuomenėje nebuvo būtini
Administracinė byla Nr. A

858

-2475/2013

L

VAT sprendė ginčą, kilusį tarp pareiškėjo asociacijos Lietuvos gėjų lygos ir atsakovo Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos dėl šios asociacijos organizuojamų eitynių „Už lygybę“ vietos suderinimo.
Pareiškėjas siekė eitynes organizuoti Vilniuje – einant
nuo Odminių gatvės Gedimino prospektu link Lukiškių
aikštės, su kuo Vilniaus miesto savivaldybė nesutiko.
Nagrinėdamas šią bylą LVAT pabrėžė, jog Konstitucijoje yra įtvirtinta teisė į taikius susirinkimus.
Ši teisė yra fundamentali demokratinėje visuomenėje, todėl ją riboti galima tik įstatymu, ir tik tuo
atveju, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės
saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves, ribojant šią
laisvę turi būti laikomasi proporcingumo principo.
Asmens teisę į taikius susirinkimus taip pat garantuoja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencija ir kiti tarptautiniai bei Europos Sąjungos teisės aktai, kurie yra sudėtinė Lietuvos teisinės
sistemos dalis. LVAT teisėjų kolegija, sprendusi, ar

nagrinėtu atveju ribojimas būtinas demokratinėje
visuomenėje, rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo
praktika. Vertindama tokio ribojimo pagrįstumą
ir proporcingumą LVAT teisėjų kolegija pabrėžė,
kad demokratija nereiškia paprasčiausio daugumos
požiūrio viešpatavimo. Garantuodama demokratinį pliuralizmą valstybė turi pozityvias pareigas
užtikrinti veiksmingą naudojimąsi taikių susirinkimų teise taip pat ir asmenims, turintiems nepopuliarias pažiūras ar priklausantiems mažumoms.

Ričardas
Piličiauskas
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
pirmininkas nuo 2010 m.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko
pavaduotojas 2007–2010 m.,
l. e. šio teismo pirmininko
pareigas 2008–2010 m.
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2000 m.

Specializacija

»» Bylos, susijusios su Europos
Sąjungos teisės ir tarptautinės
teisės aktų taikymu
»» Mokesčių sumokėjimas,
grąžinimas ir išieškojimas
»» Mokestiniai ginčai
»» Muitinės veikla

Teisėjų kolegija nutartyje konstatavo, jog teisės į
susirinkimų laisvę ribojimas byloje vertintu atveju
buvo nepagrįstas ir nebūtinas demokratinėje visuomenėje. LVAT nusprendė, jog pirmosios instancijos
teismas pagrįstai konstatavo, kad vykstant eitynėms pareiškėjo pasirinktoje vietoje bus užtikrinta
tinkama asmens teisių ir visuomenės interesų pusiausvyra, o atsakovas neįrodė būtinybės riboti teisę
į susirinkimų laisvę.

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti tvarkomi tik su jo
sutikimu
Administracinė byla Nr. A 822-1173/2013

L

VAT nagrinėjo bylą, kurioje ginčas kilo dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymo, kuriuo pareiškėjui UAB „Vinita“ (UAB „Init“)
nurodyta sudaryti aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę duomenų subjektams išreikšti
nesutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.
Teismas nustatė, kad pareiškėjo paslaugų užsakymo
formoje buvo įtvirtinta nuostata, pagal kurią asmuo
sutinka, jog jo nurodytu telefono numeriu, gyvenamosios vietos ar elektroninio pašto adresu būtų
pateikiami UAB „Vinita“ (UAB „Init“) bei bendrovės
partnerių reklaminiai pasiūlymai. Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas nustato, kad duomenų valdytojas privalo sudaryti aiškią, nemokamą ir
lengvai įgyvendinamą galimybę duomenų subjektui
išreikšti sutikimą ar nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.
2013 metų veiklos apžvalga

LVAT vertino, jog asmuo, pasirašydamas užsakymo
formą, išreiškia sutikimą dėl jo asmens duomenų
tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Teisėjų
kolegijos nuomone, šiuo atveju akivaizdu, kad asmeniui nebuvo suteikta teisė atsisakyti tiesioginės
rinkodaros pasiūlymų, todėl minėtos nuostatos
įtvirtinimas užsakymo formoje pažeidžia Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Pažymėtina,
jog teorinė galimybė sutartyje padaryti prierašą, jog
klientas nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu
tiesioginės rinkodaros tikslais, nelaikytina pakankama priemone, įgyvendinančia minėtą Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimą,
kadangi klientas, pildydamas jam pateiktą tipinę užsakymo formą, turi pagrindą manyti, kad sutikimas
yra privaloma sąlyga, norint gauti pareiškėjo teikiamas paslaugas.
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Rinkimai
Teisėjas Artūras Drigotas: „1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnis skelbia, kad
Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, o, kaip žinoma, vienas iš esminių demokratinės valstybės požymių yra demokratiški atstovaujamųjų valstybinės valdžios institucijų rinkimai.
Konstitucijoje numatyti Seimo, Respublikos Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimai. Noriu pažymėti, jog rinkimų teisė patiria tam tikrą transformaciją. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, Lietuvoje
pradėti organizuoti rinkimai ir į Europos Parlamentą. Demokratiški rinkimai – svarbi piliečių dalyvavimo, valdant valstybę, forma. Taigi rinkimų teisė yra viena ryškiausių politinių teisių.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas siekia objektyviai, greitai, teisingai ir nešališkai bei per
itin trumpą laiką išnagrinėti su rinkimų teise susijusias bylas. Šios kategorijos bylos iš kitų LVAT nagrinėjamų bylų išsiskiria tuo, jog tai vienos svarbiausių bylų, tačiau kartu reikalaujančios ir ypatingo viso
teismo operatyvumo. Pažymėtina, jog šios kategorijos byloms teisės aktais dažniausiai yra nustatytas
labai konkretus ir palyginti itin trumpas laiko tarpas, per kurį turi būti užtikrintas operatyvus skundo
priėmimo klausimo išsprendimas, tinkamai pasiruošta bylos nagrinėjimui, garantuotos teisės į teismą
proceso šalims, išspręstas ginčas bei priimtas galutinis sprendimas.“

Artūras Drigotas
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2002 m.

Specializacija

»» Sveikatos apsauga
»» Socialinė apsauga
»» Konkurencija
»» Registrai
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas

LVAT gautos visų rūšių
bylos dėl rinkimų ir
referendumo įstatymų
pažeidimo:
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Savivaldybės viešosios įstaigos vadovo darbas nesuderinamas su savivaldybės
tarybos nario pareigomis
Administracinės bylos Nr. R 492-6/2013 ir Nr. R 442-11/2013

L

ietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs bylas pagal skundus dėl Vyriausiosios
rinkimų komisijos sprendimų, išaiškino, jog net ir
laikinas viešosios įstaigos vadovo pareigų ėjimas yra
nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis.
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme nustatyta,
kad savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta
arba jis netenka teisės eiti savivaldybės tarybos nario
pareigas, kai jis pradeda eiti pareigas, nesuderinamas
su savivaldybės tarybos nario pareigomis, ir šių pareigų neatsisako.
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 90 straipsnio 1
dalyje numatyta, kad savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo
pareigomis, tos savivaldybės kontrolieriaus
ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos
valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo
pavaduotojo ar tos
savivaldybės administracijos valsty-
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bės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo
sutartis, pareigomis, su tos savivaldybės tarybos
sekretoriato karjeros valstybės tarnautojo ar pagal
darbo sutartį dirbančio darbuotojo pareigomis, tos
savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo pareigomis,
tos savivaldybės viešosios įstaigos, tos savivaldybės
įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo
organo nario pareigomis ir kt.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas šią įstatymo nuostatą, yra pažymėjęs, jog
Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 90 straipsnio
1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas savo esme
yra prevencinis, jo paskirtis – užkirsti kelią tokioms
situacijoms, kai konstituciniu požiūriu asmuo užima
nesuderinamas pareigas. Tai reiškia, kad užimamų
pareigų nesuderinamumui su savivaldybės tarybos
nario mandatu konstatuoti nėra būtina nustatyti,
kokius veiksmus savivaldybės tarybos narys atliko
vykdydamas direktoriaus pareigas. LVAT taip pat
yra išaiškinęs, kad įstatymų leidėjas, Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatyme apibrėždamas savivaldybės
tarybos nario pareigų nesuderinamumą su kitomis
pareigomis, nesieja jo su buvimo nesuderinamose
pareigose trukme.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Bylos dėl norminių aktų teisėtumo

jog valstybė, nustatydama vienodus egzamino reikalavimus, turi sudaryti ir vienodas, lygias galimybes
tokiam egzaminui pasirengti, bei atvirkščiai – tik
nesant vienodų galimybių pasirengti egzaminui, gali
būti nustatomos skirtingos jo užduotys. Todėl tą patį
egzaminą laikantiems moksleiviams diferencijuojant šio egzamino užduotis, privalėjo būti įvertinta,
ar organizacinių ir kitų priemonių visuma nesudarė
moksleiviams vienodų galimybių pasiruošti egzaminui, ir kokiu mastu tokios galimybės skyrėsi.

LVAT pabrėžė, jog valstybinė kalba yra itin gintina
ir saugotina vertybė, kurios vartojimas valstybės
viešajame gyvenime kartu yra ir vienas iš valstybingumo garantų. Valstybės, viena vertus, turi pareigą
sudaryti galimybes tautinių mažumų atstovams mokytis savo gimtosios kalbos, tačiau, kita vertus, jos
turi teisę nustatyti ir reikalavimus tam tikru lygiu
mokėti valstybinę kalbą. Įtvirtindama tokius reikalavimus, valstybė kartu privalo sudaryti ir tinkamas
sąlygas valstybinės kalbos mokymuisi.

LVAT nustatė, jog Švietimo ir mokslo ministerija,
priimdama ginčijamą Įsakymą, neatsižvelgė į aplinkybių visumą, rėmėsi tik dalimi reikšmingų aplinkybių, kurios tiksliai neatskleidė susiklosčiusių teisinių
santykių visumos ir asmenų teisinės bei faktinės
padėties skirtumų. Todėl išplėstinė teisėjų kolegija
vertino, kad atsakovas neįrodė, jog Įsakyme įtvirtintos lengvatos tautinių mažumų
kalba
besimokantiems
mokiniams buvo pagrįstos. Atsižvelgęs į
tai, teismas aptartą
teisinį reguliavimą
pripažino prieštaraujančiu Konstitucijos 29 straipsniui,
įtvirtinančiam visų
asmenų lygybės principą.

Nustačiusi, jog Įsakymu buvo nustatyta skirtinga
egzamino rašinio apimtis, išplėstinė teisėjų kolegija
konstatavo, kad reguliavimas lietuvių kalba ir tautinių mažumų kalba besimokančių moksleivių atžvilgiu buvo akivaizdžiai skirtingas. Vadovaudamasis
Konstitucinio Teismo bei Europos Žmogaus Teisių
Teismo praktika, teismas pažymėjo, jog ginčijamo
reguliavimo suderinamumas su Konstitucijoje įtvirtintu visų asmenų lygybės principu tikrintinas vertinant, ar tarp paminėtų moksleivių grupių egzistuoja
tokie skirtumai, jog jie objektyviai pateisintų skirtingo reguliavimo įtvirtinimą. LVAT akcentavo,

2013 metų veiklos apžvalga

LVAT gautos visų
rūšių bylos dėl norminių
administracinių aktų
teisėtumo:
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VAT priėmė sprendimą norminėje administracinėje byloje dėl švietimo ir mokslo ministro
įsakymo, kuriuo buvo pakeista Lietuvių kalbos ir
literatūros brandos egzamino programa (Įsakymas),
teisėtumo. Viena iš ginčyto Įsakymo nuostatų buvo
pakeista valstybinio ir mokyklinio brandos egzamino literatūrinio rašinio apimtis, tautinių mažumų
kalba besimokantiems mokiniams nustatant mažesnį privalomą rašinio žodžių skaičių nei lietuvių kalba
besimokantiems mokiniams.
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Administracinė byla Nr. I 216-16/2013

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2007 m.

2010

Suteikiant lengvatas tautinėms mažumoms negalima pažeisti asmenų lygybės
principo

Dainius Raižys

2009

Teisėjas Dainius Raižys: „Teisės normų kontrolė yra teisminės valdžios funkcija, kuri yra priskirta ir
administraciniams teismams. Norminis administracinis aktas – tai teisės aktas, priimtas administravimo subjekto, vykdančio administravimo funkcijas, juo nustatomos visuotinai privalomos elgesio taisyklės ir jis skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Noriu pažymėti, jog norminio
administracinio akto teisėtumo tyrimo procesas yra specifinis, iš esmės besiskiriantis nuo kitų Lietuvos
vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamų individualaus pobūdžio administracinių bylų
nagrinėjimo proceso. Minėtu procesu siekiama ne išspręsti konkrečių asmenų subjektinių teisių pažeidimo klausimą, o nuspręsti dėl norminio administracinio akto teisėtumo. Tai vienos sudėtingiausių bylų,
kadangi priimami sprendimai gali būti reikšmingi daugeliui asmenų. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti
taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl
atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Tokie sprendimai paprastai nereikalauja
specialaus vykdymo proceso, nes patys savaime sukelia teisines pasekmes.“

Gautų
bylų
skaičius

Metai
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Mokesčiai ir muitinės veikla
Teisėjas Arūnas Sutkevičius: „Bylos dėl mokestinių ginčų išsiskiria tuo, jog teismui skundžiami itin
įvairaus pobūdžio mokesčių administratoriaus atlikti veiksmai bei priimti sprendimai (bendrine prasme), iš kurių ne visi sukelia teisines pasekmes – tai lemia mokesčių administravimo procedūrų sudėtingumas bei mokesčių administratoriaus vykdomų funkcijų gausa.

Arūnas
Sutkevičius
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2005 m.

Specializacija

»» Mokesčių sumokėjimas,
grąžinimas ir išieškojimas
»» Mokestiniai ginčai
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas
tik dėl tokių mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo bei pagrįstumo.
Taigi mokesčių mokėtojo teisė apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba
neveikimą nėra absoliuti. Suteiktina teisė skųsti teismui tik tokius mokesčių administratoriaus veiksmus, kurie sukelia teisines pasekmes (pasikeičia teisių ar / bei pareigų apimtis) ir kurių nagrinėjimas
teisme nebūtų beprasmis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje išskiria
atitinkamo pobūdžio mokesčių administratoriaus atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus (bendrine
prasme), kurie negali būti savarankišku administracinės bylos skundo dalyku (konkrečiu skundo reikalavimu) administraciniame teisme. Negalėtų ir neturėtų būti skundžiami, pavyzdžiui, „tarpiniai–
procedūriniai“ dokumentai (pvz., pranešimas apie pradedamą mokestinį patikrinimą), „informacinio–
aiškinamojo pobūdžio“ dokumentai, „teikiamos konsultacijos“ (pvz., mokesčių administratoriaus pateikta konsultacija konkrečiam mokesčių mokėtojui jo mokamų (numatomų mokėti) mokesčių klausimais).“

Lauko patalpose taip pat turi būti užtikrinta mokesčių apskaita
Palyginus su 2012 m.
duomenimis, LVAT gautų visų rūšių mokesčių
bylų skaičius 2013 m.
išaugo 1,5 karto.

Administracinė byla Nr. A 575-1518/2013

N

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotojo sprendimo, kuriuo buvo netenkintas pareiškėjo
prašymas leisti nenaudoti kasos aparatų gyventojams, užsiimantiems individualia prekybine veikla
prekybos vietose Gariūnų turgavietėje esančiuose
statiniuose, kuriuos pareiškėjas įvardijo kaip „palapines”. Toks pareiškėjo prašymas buvo grindžiamas
tuo, kad prekybai skirtos „palapinės“ nėra pastatai,
teisės aktai nenumato kasos aparatų įdiegimo „palapinėse“, įėjimai į „palapines“ nuolat atviri, prekybos vietos atskirtos tik šoninėmis pertvaromis, nėra
lubų, prekybos vietas dengia audeklo uždangalas,
žiemą „palapinėje“ vyrauja žemesnė temperatūra nei
išorėje.
LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, jog pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą,
kasos aparatai turi būti įrengti ir naudojami kiekvienoje atsiskaitymo vietoje (išskyrus tam tikrus atvejus), kurioje asmenys už prekes (paslaugas) atsiskaito grynaisiais pinigais ir (ar) mokėjimo kortelėmis.
Aprašas taip pat numato, kad nereikalaujama naudoti kasos aparatų pirkėjui nereikalaujant išduoti
pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų
apskaitos dokumentų prekiaujant lauko sąlygomis,
t. y. ne pastatuose ar patalpose, taip pat ne kioskuo-
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se, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, autoparduotuvėse.
LVAT teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos
teismui, kad pareiškėjas nepagrįstai teigė, jog ginčo statiniai, pareiškėjo įvardijami kaip ,,palapinės“,
nėra pastatai, kadangi iš byloje esančių objektyvių
rašytinių duomenų matyti, kad jie pagal statybą reguliuojančius teisės aktus laikytini pastatais. LVAT
taip pat konstatavo, jog byloje nėra nustatyta, kad
kasos aparato jose naudoti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų
akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą. Be
to, atkreiptas dėmesys ir į tai, kad pagal Valstybinės
mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintas Kasos aparatų naudojimo taisykles, tuo atveju,
jei kasos aparatas neveiktų dėl šalčio ar kitų nuo gyventojų nepriklausančių ir aptarnaujančios įmonės
nešalinamų sutrikimų, atitinkamu laikotarpiu vietoj kasos aparato kvito klientams gali būti išrašomi
ir išduodami prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo
kvitai.
Išnagrinėjęs Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos skundą, LVAT nusprendė, jog
nėra pagrindo leisti nenaudoti kasos aparatų gyventojams, užsiimantiems prekybine veikla Gariūnų
turgavietėje.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Europos Sąjungos teisė
Teisėja Skirgailė Žalimienė: „Žvelgiant iš Lietuvos Respublikos, kaip jaunos Europos Sąjungos
valstybės narės, perspektyvos, norėtųsi pastebėti, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos administracinių teismų veiklos prioritetų buvo ir yra greitas ginčų tarp valstybės ir asmens nagrinėjimas. Dviejų
instancijų administracinių teismų sistema užtikrina, kad galutinis teismo sprendimas bus objektyvus
ir teisingas. Nepaisant to, visuomenėje vis dar kyla nepasitenkinimas, kuomet Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas kreipiasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT) dėl prejudicinio
sprendimo priėmimo. Taigi norėčiau pažymėti, jog ESTT priima prejudicinius sprendimus dėl ES
sutarčių išaiškinimo, ES institucijų, įstaigų ar organų aktų galiojimo ir išaiškinimo, šis teismas taip
pat turi teisę aiškinti ir nerašytinę ES teisės dalį. Būtent prejudiciniu sprendimu yra užtikrinamas
ESTT ir nacionalinių teismų bendradarbiavimas bei individualių asmenų teisių apsauga, juo labiau
kad privačių asmenų teisė tiesiogiai kreiptis į ESTT yra ribota.“

Europos Sąjungos Teisingumo Teisme - paklausimas dėl valstybių narių
diskrecijos įgyvendinant bendrąją ES užsienio ir saugumo politiką
Administracinė byla Nr. A 858-283/2013

N

agrinėtoje byloje nustatyta, kad ES teisės aktais
pareiškėjams buvo pritaikytos ribojančios priemonės (įšaldytos jiems priklausančios lėšos), kurias
panaikinti galima tik ginčijant jų teisėtumą Europos
Sąjungos Bendrajame Teisme. Pareiškėjai sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartis su Lietuvoje veikiančia
advokatų kontora, tačiau už suteiktas paslaugas pareiškėjų pervestos pinigų sumos buvo įšaldytos advokatų kontoros banko sąskaitoje. Pareiškėjai kreipėsi į
Užsienio reikalų ministeriją ir Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybą, prašydami netaikyti finansinių lėšų
įšaldymo priemonės tiek, kiek yra būtina apmokėti už
teisines paslaugas, tačiau jų prašymai byloje ginčytais
sprendimais nebuvo tenkinti.

Pagal Europos Sąjungos Tarybos reglamento
Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Prezidentui
Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams
(Reglamentas) nuostatas, Užsienio reikalų ministerija gali leisti panaikinti tam tikrą lėšų ar ekonominių
išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis
lėšomis ar ekonominiais ištekliais, nustačius, kad jie
yra skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms
su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti.
Teisėjų kolegija šioje byloje kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl klausimo, ar Reglamentas turi būti
aiškinamas taip, kad valstybės narės kompetentinga
institucija turi absoliučią diskreciją spręsdama dėl
paminėtos išimties suteikimo.

Skirgailė
Žalimienė
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėja
nuo 2008 m.
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Dėl vandens skaitiklių laisvo judėjimo ES – paklausimas Europos Sąjungos
Teisingumo Teismui
Administracinė byla Nr. A 858-239/2013

N

agrinėtoje byloje pareiškėjas UAB „Vilniaus
energija“ ginčijo Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus duotus įpareigojimus dėl karšto vandens skaitiklio naudojimo jo
veikloje.
LVAT atkreipė dėmesį, jog šis draudimas taikytinas ir
tais atvejais, kai vandens skaitiklis yra atgabentas iš
kitos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės ir jo atitiktis teisinės metrologijos reikalavimams toje valstybėje narėje yra patvirtinta pagal visas ES valstybių
narių teisės aktuose, įgyvendinančiuose 2004 m. kovo
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr.
2004/22/EB dėl matavimo priemonių (Direktyva)
reikalavimus, įtvirtintas sąlygas. Pagal nacionalinį reguliavimą ir praktiką, vandens skaitiklis, sujungtas su
nuotolinio duomenų perdavimo prietaisu, yra laikomi
kokybiškai nauja matavimo priemone – matavimo
sistema, ir būtent šia aplinkybe yra grindžiamos galimybės jiems taikyti papildomus nacionalinius reikalavimus ir procedūras. Pagal Sutarties dėl Europos
2013 metų veiklos apžvalga

Sąjungos veikimo (SESV) 34 straipsnį tarp valstybių
narių uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai
ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. Teismas taip
pat pabrėžė, jog dėl vandens skaitikliams taikomų
teisinės metrologijos reikalavimų harmonizavimo
Europos Sąjungoje, vandens skaitikliai, kurių atitiktis
Direktyvoje nustatytiems reikalavimams yra patvirtinta, turėtų laisvai judėti ES erdvėje.
LVAT kreipėsi į ESTT su prašymu priimti prejudicinį
sprendimą dėl klausimo, ar SESV 34 straipsnis ir / ar
Direktyva turi būti aiškinami kaip draudžiantys tokį
nacionalinį reguliavimą ir praktiką, pagal kurį visus
Direktyvos reikalavimus atitinkantis karšto vandens
skaitiklis, sujungtas su nuotolinio (telemetrinio)
duomenų perdavimo prietaisu, yra laikomi matavimo sistema, ir dėl šios aplinkybės toks karšto vandens skaitiklis negali būti naudojamas pagal paskirtį,
kol jam kartu su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo prietaisu nebus atlikta metrologinė
patikra kaip matavimo sistemai.
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Tabako ir alkoholio kontrolė
Teisėjas Stasys Gagys: „Mokslinių tyrimų išvadomis nustatyta, jog alkoholio ir tabako vartojimas
sukelia priklausomybę ir daro žalą žmogaus sveikatai, todėl šių produktų vartojimas, jų prieinamumas,
gamyba, pardavimas, importas bei eksportas yra griežtai reglamentuojami ir kontroliuojami. Istorijoje
yra buvę laikotarpių, kai su alkoholio ar tabako gaminių vartojimu buvo bandoma kovoti jų gamybos,
prekybos ir vartojimo draudimais, tačiau tokie draudimai nedavė lauktų rezultatų. Juos pakeitė šiuo
metu taikomos įvairios ekonominio ir finansinio ribojimo, taip pat ir reklamos ribojimo, priemonės.
Dabartiniame informacijos amžiuje nemažai ginčų kyla būtent dėl alkoholio ir tabako reklamos. Juk
informacijos dominuojantis vaidmuo turi didžiulę įtaką apsisprendimui dėl alkoholio vartojimo.“

Stasys Gagys
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2007 m.

Ūkio subjektas privalo užtikrinti imperatyvių draudimų laikymąsi

Specializacija

A

»» Žemės teisiniai santykiai
»» Muitinės veikla
»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Bylos dėl Valstybinės tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybos
sprendimų
»» Asmens duomenų teisinė
apsauga
»» Energetikos teisiniai santykiai
»» Bylos dėl Ryšių reguliavimo
tarnybos sprendimų ir kt.
ekonominių sankcijų taikymo
»» Valstybės tarnyba

Administracinė byla Nr. A 858-351/2013

lkoholio kontrolės įstatyme yra įtvirtintas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 22 iki
8 valandos viešojo maitinimo vietose, kartu numatant
jo išimtį – draudimas netaikomas viešojo maitinimo
vietose parduodamiems pilstomiems alkoholiniams
gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje. Nagrinėtoje byloje LVAT išaiškino, kaip ūkio subjektas,
kuriam netaikomas paminėtas draudimas, turi įvykdyti savo pareigą užtikrinti, kad perkantysis asmuo
įsigytus alkoholinius gėrimus suvartos vietoje.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, jog mažmenine alkoholio prekyba besiverčiantis ūkio subjektas
turi imtis visų būtinų teisinių, organizacinių (administracinių) priemonių tam, kad nebūtų pažeisti Alkoholio kontrolės įstatymo reikalavimai. LVAT vertinimu, turi būti atsakyta į klausimą, ar pareiškėjo
taikytos priemonės buvo tinkamos ir pakankamos
pasiekti, jog kavinės-baro klientai alkoholinių gėrimų neišsineštų, bet priešingai – juos vartotų vietoje.
Be to, tokiu atveju būtina patikrinti, ar pareiškėjas

priemones pasirinko apdairiai, t. y. taip, kaip buvo
galima pagrįstai tikėtis iš ūkinę veiklą vykdančio
subjekto. Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžė, jog teisė
negali reikalauti to, kas neįmanoma.
Teismas šioje byloje vertino, jog vien objektyvaus
fakto, kad pareiškėjui priklausančioje kavinėje-bare
po 22 val. buvo parduotas alkoholinis gėrimas, kurį
pirkėjas išsinešė iš šio kavinės-baro, nepakanka tam,
kad būtų konstatuotas Alkoholio kontrolės įstatymo
pažeidimas. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija atsižvelgė į tai, jog pareiškėjo kavinėje-bare buvo sudarytos
sąlygos alkoholinius gėrimus vartoti vietoje – joje
įrengtos keturios sėdimos vietos, kavinėje-bare buvo
nemažai žmonių, vartojančių alkoholinius gėrimus.
Atsižvelgęs į visas byloje nustatytas aplinkybes,
LVAT konstatavo, jog pareiškėjas nagrinėtu atveju
galėjo būti pagrįstai įsitikinęs, jog jo parduotas alkoholinis gėrimas bus vartojamas būtent kavinėje-bare
ir todėl reikalavimas prekiauti alkoholiniais gėrimais
nustatytuoju laiku nebus pažeidžiamas.

Alkoholio išorinėje reklamoje privaloma pateikti įspėjamąjį tekstą apie žalingą
alkoholio poveikį sveikatai
Administracinė byla Nr. A 858-358/2013

L

VAT nagrinėtoje byloje ginčas kilo dėl Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo, kuriuo pareiškėjui AB „Volfas Engelman“ už
Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą paskirta
10 000 litų bauda, teisėtumo ir pagrįstumo. Byloje buvo nustatyta, kad AB „Volfas Engelman”
priklausančioje teritorijoje buvo įrengtas reklaminis stendas, kurio viršuje – stačiakampio formos elektroninis laikrodis, žemiau
jo buvo pavaizduota iškilaus reljefo aprasojusi taurė, pripildyta rudos spalvos skysčio su tankia balta puta. Taurės viršuje,
centre – figūrinis elementas, iš šonų – po
du medalius iš kairės ir iš dešinės, žemiau
pateiktas žodinis prekės ženklas „VOLFAS
ENGELMAN”, tačiau stende nebuvo įspėjamojo teksto apie žalingą alkoholio poveikį
sveikatai, kaip to reikalauja Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 5 dalis.
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Teisėjų kolegija kaip nepagrįstus atmetė pareiškėjo
argumentus, kad stende nebuvo pateikta alkoholio
reklama, nes stende nurodyta informacija neskatina
įsigyti ar vartoti būtent alų, taip pat, kad pareiškėjas
siekė reklamuoti savo nealkoholinį alų, tačiau pažeidimo užfiksavimo metu nebuvo užrašo „NEALKOHOLINIS“. Teisėjų kolegija vertino, jog tai, kad vėliau
ant nurodyto stendo buvo uždėtas užrašas „NEALKOHOLINIS“, neturi esminės įtakos vertinant įstatyme numatytų reikalavimų pažeidimą. Iš surinktų
įrodymų nebuvo galima daryti išvados, kad stendo
įrengimo darbai buvo nebaigti. LVAT teisėjų kolegija
taip pat pabrėžė, kad nepaisant to, jog stendas buvo
įrengtas pareiškėjui nuosavybės teise priklausančioje teritorijoje, tai neatleidžia nuo pareigos laikytis
įstatymo reikalavimų, t. y. pateikti įspėjamąjį tekstą
apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Konkurencija
Teisėjas Irmantas Jarukaitis: „Konkurencijos teisės bylos savo specifika išsiskiria iš kitų Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamų bylų savo apimtimi. Šios kategorijos bylos
reikalauja ypatingo dėmesio bei laiko sąnaudų, o ir jas nagrinėjant dažnai susiduriama su papildomais
klausimais: reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, komercinių paslapčių neviešinimo bei kitais.
Dirbant su minėtos kategorijos bylomis yra būtinos ne tik Europos Sąjungos , kurios atitinkamus teisės
aktus tiesiogiai taiko ir Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, bet ir ekonomikos žinios. Pabrėžtina, jog konkurencinės teisės bylos išsprendimas, jos baigtis gali turėti labai ryškių pasekmių proceso
šalims, t. y. ūkio subjektams. Noriu akcentuoti, kad tokie faktoriai, kaip pačių ūkinių-ekonominių
santykių kintamumas bei Konkurencijos Tarybos atliekami tyrimai, kuomet imamasi vis sudėtingesnių
atvejų, lemia ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamų konkurencinės teisės
bylų dinamiškumą.“

AB „Orlen Lietuva“ piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi rinkoje ir pažeidė
Konkurencijos įstatymą
Administracinė byla Nr. A 502-801/2013

I

šplėstinė LVAT teisėjų kolegija pripažino, kad
AB „Orlen Lietuva“ savo veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymą ir Sutartį dėl Europos Sąjungos
veikimo.
Nagrinėtoje byloje ginčas kilo dėl 2010 m. gruodžio
16 d. Konkurencijos tarybos nutarimo teisėtumo,
kuriuo buvo nutarta pripažinti, kad AB „Orlen Lietuva“, taikydama ekonomiškai nepagrįstą ir diskriminacinę kainodarą, metinius lojalumo, nekonkuravimo įsipareigojimus, ir ribodama paralelinio importo
galimybes bei savo pirkėjų klientus, kuriems pirkėjai
galėtų parduoti prekes, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, 9 straipsnio
3 punktą bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
102 straipsnį.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, jog Konkurencijos taryba pagrįstai nustatė, kad AB „Orlen
Lietuva“ taikė ekonomiškai nepagrįstą ir diskriminacinę kainodarą, nustatydama nuolaidų sistemą,
kuri nebuvo skaidri ir taikyta ne visiems klientams
vienodais pagrindais – nuolaidos diskriminuojant
pirkėjus buvo individualizuojamos. Nustatyta, kad
Konkurencijos taryba pagrįstai konstatavo, jog AB
„Orlen Lietuva“, nustatydama pirkėjams kainas, tiesiogiai priklausančias nuo pirkėjo metinio įsipareigojimo nupirkti tam tikrą kiekį naftos produktų, bei
nustatydama kiekvienam pirkėjui individualų mi-

2013 metų veiklos apžvalga

nimalų artimą jo planuojamam metiniam poreikiui
kiekio įsipareigojimą, siekė „pririšti“ pirkėjus prie
AB „Orlen Lietuva“, neleisti jiems laisvai elgtis rinkoje, ir taip apribojo konkurenciją. LVAT išplėstinė
teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog Konkurencijos
taryba pagrįstai konstatavo, kad AB „Orlen Lietuva“,
apibrėždama vieno iš savo pirkėjų prekybos ribas teritoriniu pagrindu – nurodydama, kad parduodami
produktai yra skirti Latvijos rinkai, ribojo jo galimybę pateikti nupirktus naftos produktus Lietuvoje
esantiems pirkėjams, ir tokiu būdu buvo iškraipyta
konkurencija.
Nors Konkurencijos taryba savo nutarime konstatavo, jog AB „Orlen Lietuva“, parduodama savo pagamintą dyzeliną „Ventus“, pažeidė Konkurencijos
įstatymą (nustatė diskriminacines dyzelino „Ventus“
pardavimo kainas pagal jo panaudojimo paskirtį,
bei savo pirkėjų klientams nustatė ribojimus, t. y.
kad mažesnėmis kainomis parduotas žymėtas dyzelinas yra skirtas tik laivų bunkeriavimui), tačiau,
LVAT vertinimu, Konkurencijos taryba neįrodė šio
pažeidimo pagrįstumo, neatsižvelgė į visas svarbias
tokio pažeidimo konstatavimui aplinkybes, todėl ši
ginčyto nutarimo dalis panaikinta. Atsižvelgdama į
tai, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pareiškėjui paskirtą baudą sumažino penkiais procentais, t. y. iki
7 819 450 litų.

Irmantas
Jarukaitis
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2010 m.
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
pirmininko pavaduotojas nuo
2012 m.

Specializacija

»» Bylos, susijusios su Europos
Sąjungos teisės ir tarptautinės
teisės aktų taikymu
»» Užsieniečių teisiniai santykiai
»» Žemės teisiniai santykiai
»» Konkurencija
»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Bylos dėl Valstybinės tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybos
sprendimų
»» Asmens duomenų teisinė
apsauga
»» Energetikos teisiniai santykiai
»» 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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Aplinkos apsauga
Teisėjas Laimutis Alechnavičius: „Kiekvieno iš mūsų gyvenimo kokybė priklauso ir nuo mus supančios aplinkos, todėl tinkama aplinkos apsauga įgauna didelę reikšmę siekiant ne tik dabartinės, bet ir
būsimųjų kartų gyvenimo kokybės. Ypatingas pramonės augimas, technologinių priemonių progresas
lėmė aplinkos kokybės prastėjimą, tam tikrų ekologinių problemų bei įvairių ginčų atsiradimą, o visuomenė, vykstant minėtiems procesams, tampa vis labiau suinteresuota ginti savo teisę į sveiką aplinką.
Nagrinėjant šiuos ginčus ypatingai svarbu išlaikyti tinkamą bei teisingą balansą tarp gyventojų interesų
gynybos bei pramonės augimo, t. y. nesudaryti kliūčių pastarajai vystytis.
Taigi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai, nagrinėdami minėtos kategorijos bylas,
susiduria su iššūkiais dėl jų sudėtingumo, kadangi aplinkos apsaugos teisė šiuo metu yra viena sparčiausiai besivystančių teisės šakų ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos bei tarptautiniu lygmeniu. Bylos
sudėtingos ir dėl didelės apimties, nes šios kategorijos bylose remiamasi aplinkos ir sveikatos vertinimu,
analizuojama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija.“

Laimutis
Alechnavičius
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2007 m.

Specializacija

»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Bylos dėl Valstybinės tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybos
sprendimų
»» Asmens duomenų teisinė
apsauga
»» Energetikos teisiniai santykiai

LVAT gautos visų
rūšių bylos dėl
aplinkos apsaugos:
39

53

58

139 218
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Neįvertinus poveikio aplinkai, leidimas eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną
išduotas neteisėtai
Administracinė byla Nr. A 822-989/2013

N

agrinėtoje byloje pareiškėjai Kazokiškių bendruomenė ir asociacija Lietuvos Sąjūdžio
Vilniaus skyriaus taryba ginčijo Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamento išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, kuriuo
buvo leista eksploatuoti Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyną. Pareiškėjai teigė,
jog šis leidimas išduotas neatlikus privalomos jame
nurodytos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros.
Bylą nagrinėjusi išplėstinė LVAT teisėjų kolegija
visų pirma pažymėjo, kad nors pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai vertinimo
objektas yra planuojama ūkinė veikla, tačiau vien
tai, kad Kazokiškių sąvartyne jau ne vienerius metus
yra vykdoma ūkinė veikla, kuriai išduotas leidimas,
nereiškia, jog šiai veiklai nebetaikomas paminėtas
įstatymas ir eliminuojamos jame nurodytos pareigos
dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrų.

Teismas pažymėjo, jog ginčo ūkinė veikla priskiriama
prie reikšmingą poveikį aplinkai galinčių daryti veiklų, kuriai privaloma atlikti atranką dėl planuojamos
ūkinės veiklos vertinimo. Tokios atrankos tikslas –
nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Nagrinėtu atveju LVAT išplėstinė teisėjų kolegija
nustatė, jog atliktos atrankos informacija apėmė tik
tam tikrus Kazokiškių sąvartyno veiklos modernizavimo klausimus, bet ne visą sąvartyne su atliekų šalinimu susijusią veiklą, kuriai vykdyti buvo išduotas
ginčo leidimas. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes,
teismas konstatavo, jog leidimas eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną buvo išduotas neatlikus šios ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo, ir todėl jis naikintinas kaip neteisėtas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Vartotojų teisės
Teisėjas Virgilijus Valančius: „Vartotojų teisių gynimas – itin svarbi valstybės ekonominės ir
socialinės politikos sritis, kadangi kiekvienas iš mūsų yra prekių ir paslaugų vartotojas bei naudotojas.
Pastaruoju metu įsivyrauja tendencija, jog įsigydami tam tikras prekes ar paslaugas vis dažniau susiduriame su kliūtimis: įsigytos prekės ir paslaugos pasirodo esą nekokybiškos, painiavos įneša klaidingas ar
nepakankamas vartotojų informavimas, netinkama reklama. Būtent todėl vartotojų teisių apsauga yra
vienas iš neatsiejamų šiuolaikinio žmogaus poreikių. Vykdydami savo misiją – saugoti žmonių teises – ir
nagrinėdami bylas dėl Vartotojų teisių apsaugos tarnybos priimtų nutarimų teisėtumo, administraciniai
teismai gina kiekvienam vartotojui suteiktas teises, kartu apgindami ir visų mūsų interesus.“

Dovanų bei nuolaidų naudojimas gali neleistinai iškreipti vartotojų elgesį
Administracinė byla  Nr. A 502-731/2013

L

VAT nagrinėjo bylą, kurioje ginčas kilo dėl įmonei paskirtos sankcijos, nustačius Nesąžiningos
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo
pažeidimą. Byloje buvo nustatyta, kad šios bendrovės komercinė veikla buvo pagrįsta tiesioginio pardavimo metodika. Siekdama suburti potencialius klientus bendrovė taikė atsitiktinai dalinamų kvietimų
į renginius (o faktiškai – į savo prekių prezentacijas)
strategiją. Susidarė įspūdis, kad šie įmonės organizuojami įvykiai yra specialūs, skirti ribotam dalyvių
skaičiui, buvo sukuriamas išskirtinumo įspūdis, jog
įėjimas yra mokamas, o išimtis taikoma tik turintiems minėtus kvietimus. Kvietimuose taip pat buvo
pabrėžta galimybė gauti įvairių smulkių dovanų.

buvo įtikinami gydomąja čiužinių nauda. Teismo
vertinimu, vartotojai šiuo atveju buvo klaidinami,
nes tikėjo, jog yra pakviesti į šviečiamojo pobūdžio
renginį, o ne į tam tikro gamintojo produkcijos pristatymą ir pardavimą.
LVAT teisėjų kolegija vertino, kad toks psichologinio
spaudimo priemonių, specialių paskatinimų (dovanų, nuolaidų) naudojimas impulsyviam pirkimui
sužadinti iš esmės iškreipė labiau pažeidžiamos vartotojų grupės ekonominį elgesį. LVAT pripažino, jog
tokiais veiksmais įmonė pažeidė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą.

Virgilijus
Valančius
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2002 m. iki 2013 m.
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
pirmininkas 2002–2008 m.

Specializacija

»» Bylos, susijusios su Europos
Sąjungos teisės ir tarptautinės
teisės aktų taikymu
»» Žemės teisiniai santykiai
»» Konkurencija
»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Muitinės veikla
»» Bylos dėl Valstybinės tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybos
sprendimų
»» Asmens duomenų teisinė
apsauga
»» Energetikos teisiniai santykiai
»» Bylos dėl Ryšių reguliavimo
tarnybos sprendimų ir kt.
ekonominių sankcijų taikymo

Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija pažymėjo,
jog paminėtos prezentacijos, kurių metu
pristatyti gydomieji čiužiniai, buvo
orientuotos į tikslinę auditoriją, t. y.
asmenis, kenčiančius nuo kraujotakos,
nervų sistemos, judamojo-atramos
aparato ligų. Prezentacijų metu vartotojai buvo prašomi įvardyti savo ligas,
o po to, priklausomai nuo jų pobūdžio,

Draudžiama reklamuoti maisto papildus
priskiriant jiems gydomąsias ar profilaktines savybes
Administracinė byla Nr. A 442-1781/2013

N

agrinėtoje byloje LVAT išaiškino, jog maisto
papildų reklama, kurioje jiems yra priskiriamos
gydomosios ar profilaktinės savybės, prieštarauja
Reklamos įstatymo reikalavimams. Pagal Reklamos
įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktą reklamoje
draudžiama nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie žmogaus ligų gydymo ar profilaktines savybes ir kitas savybes, jeigu
tokios informacijos pateikimas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Remdamasis sveikatos
apsaugos ministro patvirtintoje higienos normoje
pateiktu apibrėžimu, LVAT nustatė, jog maisto papildas yra maisto produktas, skirtas papildyti įprastą
maisto racioną, kuris vienas arba derinant su kitomis medžiagomis yra koncentruotas maistinių ar
2013 metų veiklos apžvalga

kitų medžiagų, turinčių mitybos arba fiziologinį poveikį, šaltinis. Atsižvelgusi į tai, kad maisto papildas
nėra vaistas ir neturi Farmacijos įstatymo 2 straipsnio 50 dalyje nurodytų gydomųjų savybių, LVAT teisėjų kolegija išaiškino, jog maisto papildo reklamoje
tokiam produktui priskirti gydomojo ar profilaktinio
pobūdžio bruožus yra draudžiama.
Teismas konstatavo, jog maisto papildo „Immunace“
reklamos teiginiai „Bijote gripo?“, „Tyrimais įrodyta,
kad „Immunace“ net infekuotiems ŽIV pailgina išgyvenimą“, „Immunace“ imuniteto sargas“ reiškia, jog
maisto papildas turi gydomųjų savybių ir tinka ligų
profilaktikai. LVAT teisėjų kolegija tokią reklamą pripažino pažeidžiančia Reklamos įstatymą.
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Statyba ir teritorijų planavimas
Teisėjas Audrius Bakaveckas: „Statybos pramonė – bene svarbiausias ir didžiausias ekonomikos
sektorius. Ekonomikai pamažu vėl kylant, atsigauna ir statybos. Statyba – tai kompleksinė sritis,
aprėpianti aplinkosauginius, ekonominius, socialinius, techninius ir teisinius aspektus. Statybos procesą
(plačiąja prasme) sudaro skirtingi etapai, kurių kiekvienas reikalauja atitinkamo dėmesio, specialių
žinių, specialaus teisinio reguliavimo, kontrolės ir labai atsakingo įvairių institucijų darbo: tai teritorijų
planavimas, statinio projektavimas, statybų priežiūra, statinio pripažinimas tinkamu naudoti, registracija, naudojimo priežiūra bei tam tikrais atvejais – nugriovimas. Teisėjai nuolat susiduria su visuose
šiuose etapuose kylančiais ginčais.“

Audrius
Bakaveckas

Iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėti rezultatai

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2009 m.

Administracinė byla Nr. A 556-1474/2013

L

VAT nagrinėjo bylą, kurioje buvo sprendžiamas
deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimo klausimas, kai statinys jau įregistruotas viešajame registre. LVAT teisėjų kolegija šioje byloje vertino, ar statybą leidžiančio dokumento nepateikimas
besąlygiškai turėjo nulemti deklaracijos apie statybos užbaigimą panaikinimą.

Specializacija

»» Užsieniečių teisinė padėtis
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Valstybės tarnyba

LVAT gautos visų rūšių
bylos dėl statybos
ir teritorijų planavimo
302 283 245 286 268

LVAT teisėjų kolegijos nuomone, jeigu yra surašyti
paskesni dokumentai, bylojantys net ir apie statybos užbaigimą, tai paaiškėjus aplinkybėms, jog nėra
pagrindinių teisės būti statytoju sąlygų arba bent
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Metai

Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, jog
pagal Statybų įstatymą viena iš teisės būti statytoju
įgyvendinimo sąlygų – tai statybą leidžiančio dokumento (kai jis privalomas) turėjimas.

vienos iš jų, surašyti dokumentai paprastai turi būti
paneigti. LVAT pabrėžė, kad negalima tokia situacija,
kai nesant pradinių pagrindinių aplinkybių, leidžiančių būti statytoju, būtų sukurti statybą pateisinantys bei įteisinantys dokumentai. Neteisėti veiksmai
negali suponuoti teisėtumo, todėl nustačius tokią
aplinkybę, kai buvo užregistruota deklaracija apie
statybos užbaigimą be statybą leidžiančio dokumento – deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimas turi būti panaikintas. Taip išvengtinos galimos
neigiamos pasekmės ne tik pačiam deklaraciją apie
statybos užbaigimą pateikusiam asmeniui, bet ir
kitiems teisiniams vienetams. Šiomis aplinkybėmis
LVAT teisėjų kolegija sprendė, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino ginčo deklaraciją
apie statybos užbaigimą.

Teisė kreiptis į teismą – pamatinis administracinių bylų teisenos principas
Administracinė byla Nr. A 556-310/2013

N

agrinėtoje byloje pareiškėjas ginčijo pirmosios
instancijos teismo sprendimą, kuriuo jo skundas buvo atmestas konstatavus, jog dar iki ginčytų
projektavimo sąlygų išdavimo buvo pradėta ginčo
žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra
ir todėl nebuvo pagrindo daryti išvadą, kad paminėtas projektavimo sąlygų sąvadas pažeidė pareiškėjo
teises ir teisėtus interesus.
LVAT teisėjų kolegija, remdamasi bylai aktualių teisės
aktų nuostatomis, padarė išvadą, kad kol nėra priimtas kompetentingos institucijos sprendimas paimti
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žemę visuomenės poreikiams tenkinti ir už ją atitinkamai atlyginti bei nėra įsiteisėjusi teismo nutartis
dėl leidimo ginčo žemę registruoti valstybės vardu,
ginčo žemės savininkų nuosavybės teisė į tokią ginčo
žemę nėra visiškai paneigta. Todėl teisės aktai, kurie
yra priimti iki šių juridinę reikšmę turinčių aplinkybių atsiradimo ir daro įtaką žemės savininkų teisėms
ar pareigoms, gali būti jų savininkų skundžiami teismine tvarka. LVAT padarė išvadą, kad šiuo atveju visi
galimi su nuosavybės teise susiję pažeidimai galėjo
būti šalinami ir teismine tvarka.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Energetika
Teisėjas Anatolijus Baranovas: „Energetikos teisinių santykių sureguliavimas – vienas didžiausių
šiandienos Lietuvai kylančių uždavinių. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, energetikos politikos
formavimą lemia ne tik vidaus, bet ir išorės veiksniai. ES teisės aktai, reglamentuojantys įvairias energetikos sritis, turi įtakos ir Lietuvos teisės aktams. Energetikos teisė apima energijos šaltinių (vandens,
elektros, dujų, naftos, ypač daug diskusijų ir prieštaringų nuomonių Lietuvoje sukėlusių saulės ir kitų
atsinaujinančių išteklių) naudojimą bei įmonių, veikiančių energetikos sektoriuje, veiklos reglamentavimą. Noriu atkreipti dėmesį, jog pagrindinius procesus energetikos teisėje lemia įstatymų leidėjo teisės
aktų pakeitimai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai, nagrinėdami ginčus, susijusius su
energetikos teise, tiesiogiai susiduria su viešojo intereso apsaugos ir teisėtų lūkesčių klausimais, analizuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo doktriną bei, siekdami aiškumo, kreipiasi į jį dėl atitinkamų
teisės aktų išaiškinimo.“

Anatolijus
Baranovas
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2001 m.

Specializacija
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Šiuo atveju energetinis produktas buvo išpilstytas
į buitinius dujų balionus ir panaudotas (skirtas)
kaip transporto priemonių degalai. Minėtą naftos
produktą panaudojus kaip degalus, buvo gauta (turėta) nauda, nes už naftos produktą nesumokėti
privalomi akcizai, kurių mokėjimas tenka galutiniam vartotojui. Tą naudą gavo ne produktą pardavęs subjektas, o jį kaip transporto priemonių kurą panaudojęs
subjektas (ginčo atveju – pareiškėjas), kuriam ir teko pareiga sumokėti akcizus.

LVAT gautos visų rūšių
bylos dėl energetikos:
26

21

34

47

80

2013

Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusiame Akcizų
įstatyme buvo įtvirtinta taisyklė, kad nuo akcizų
atleidžiami naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, išpilstyti į buitinius dujų balionus (analogiška
nuostata yra įtvirtinta ir šiuo metu galiojančiame
Akcizų įstatyme). Aiškindama šią nuostatą LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad jei naftos dujos ir dujiniai
angliavandeniliai yra išpilstyti į buitinius dujų balionus, kas reiškia, jog šie produktai skirti buitiniams
poreikiams tenkinti, – akcizų mokėjimo už šiuos
produktus prievolė neatsiranda. Tačiau aptariamo
įstatymo kitame straipsnyje įstatymų leidėjas numatė bei apibrėžė situaciją, kai nurodytos taisyklės
dėl neapmokestinimo akcizu yra nepaisoma (t. y. kai
akcizais apmokestinamas prekes, kurios buvo įsigytos ar importuotos be akcizų Akcizų įstatymo 41
straipsnyje (šiuo metu galiojančio įstatymo 43 str.)
nustatytiems tikslams, tačiau Lietuvos Respublikoje
panaudotos kitiems tikslams), taip pat nustatė,
kam tokiu atveju tenka pareiga sumokėti

akcizus. Todėl tuomet, kai pažeidžiamas nustatytas
reguliavimas dėl naftos dujų ir dujinių angliavandenilių panaudojimo, iš karto atsiranda pareiga sumokėti akcizus ir tai turi padaryti asmuo, panaudojęs
apmokestinamas prekes kitaip negu buvo nustatyta
įstatymų leidėjo.

2012

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjui
papildomai apskaičiuotų akcizų už tam tikru
laikotarpiu įsigytus naftos produktus – naftos dujas
ir dujinius angliavandenilius, išpilstytus į buitinius
dujų balionus.

2011

N

2010

Administracinė byla Nr. A 556-941/2013

2009

Energetiniai produktai privalo būti naudojami pagal paskirtį

»» Muitinės veikla
»» Registrai
»» 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
»» Bylos dėl Valstybinės tabako ir
alkoholio kontrolės tarnybos
sprendimų
»» Asmens duomenų teisinė
apsauga
»» Energetikos teisiniai santykiai
»» Bylos dėl Ryšių reguliavimo
tarnybos sprendimų ir kt.
ekonominių sankcijų taikymo

Gautų
bylų
skaičius

Metai
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Socialinė apsauga
Teisėjas Ramūnas Gadliauskas: „Teisės į socialinę apsaugą, kaip ir daugelio kitų visuotinai pripažįstamų žmogaus teisių, veiksmingas gynimas ir tinkama apsauga yra vienas pagrindinių LVAT tikslų ir
svarbiausių uždavinių. Pastaraisiais metais LVAT susidūrė su nemenkais iššūkiais, siekdamas tinkamai
apginti pensijas gaunančių asmenų teises. Įstatymų leidėjui neskubant keisti antikonstitucinėmis pripažintų atitinkamų teisės aktų nuostatų, kuriomis buvo sumažintos valstybinės bei senatvės pensijos,
teismo vaidmuo šioje situacijoje tapo lemiamas.“

Ramūnas
Gadliauskas
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2012 m.

Specializacija

»» Žemės teisiniai santykiai
»» Sveikatos apsauga
»» Socialinė apsauga
»» Konkurencija
»» Valstybės tarnyba
»» Nuosavybės teisių atkūrimas

2013 m. LVAT gavo
3,2 karto daugiau
bylų dėl sveikatos ir
socialinės apsaugos
nei 2012 m.

Konstitucinė teisė į pensiją - neliečiama
Administracinė byla Nr. A 552-519/2013

K

onstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarimu pripažino, jog nuo 2010 m. sausio 1 d.
įsigaliojusiu teisiniu reguliavimu neteisėtai buvo sumažintos pensijos dirbantiems valstybinių pensijų
bei senatvės pensijų gavėjams, valstybines pensijas
gaunančių asmenų pensijos neteisėtai ribotos šalies
ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžiu. Nagrinėdama ginčą dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priteisimo, LVAT išplėstinė teisėjų
kolegija konstatavo, jog dėl antikonstitucine pripažintos įstatymo nuostatos taikymo susidariusi valstybinės pensijos nepriemoka, kuri nebuvo išmokėta
pareiškėjui, yra turtinis praradimas, pripažįstamas
pareiškėjo teisių pažeidimu ir teismas privalo jį deramai pašalinti. Teismas nurodė, jog teisės į pensiją
turtiniai aspektai ginami pagal nuosavybės neliečiamumo principą, skelbiamą Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsnyje.
Nors paprastai Konstitucinio Teismo nutarimų galia yra nukreipta į ateitį, LVAT, siekdamas užtikrinti
veiksmingą neteisėtai sumažintas pensijas gavusių
asmenų teisių gynybą, sprendė, jog būtina visiškai

pašalinti su įstatymų leidėjo veiksmais tiesiogiai susijusio pažeidimo pasekmes, t. y. priteisti visą pensijos nepriemoką, susidariusią dėl antikonstitucinėmis
pripažintų įstatymo nuostatų taikymo. Priešingu
atveju teismas pažeistų Konstitucijos 52 straipsnį,
piliečiams garantuojantį teisę į pensijas bei įvairių
rūšių socialinę paramą, ir iš Konstitucijos 23 straipsnio kylančius nuosavybės teisės apsaugos imperatyvus, neužtikrintų veiksmingos teisminės gynybos,
socialinio teisingumo bei asmens pasitikėjimo teise.
Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, LVAT išplėstinė
teisėjų kolegija nagrinėtoje byloje padarė išvadą, jog
pareiškėjo pažeistos teisės gali būti tinkamai atkurtos
tik priteisus jam visą pareigūnų ir karių valstybinės
pensijos nepriemoką. LVAT taip pat atkreipė dėmesį,
jog byloje nebuvo pateikta jokių duomenų, kad tokiu
būdu apgynus pareiškėjo konstitucines teises, būtų iš
esmės pažeistos kitos Konstitucijoje įtvirtintos, jos
ginamos ir saugomos vertybės ar jų pusiausvyra, visuomenei ir valstybei dėl pareiškėjo reikalavimo tenkinimo atsirastų neproporcinga našta.

Piniginę socialinę pašalpą gaunantis asmuo privalo atlikti savo pareigas visuomenei
Administracinė byla Nr. A 552-2071/2013

N

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
veiksmų, susijusių su piniginės socialinės paramos
teikimu pareiškėjai ir jos mažametei dukrai. Byloje
buvo nustatyta, kad pareiškėjai buvo paskirta socialinė pašalpa, tačiau šios pašalpos piniginių lėšų ji nebegavo, nes pašalpos mokėjimo forma buvo pakeista
į nepiniginę.
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme socialinės paramos gavėjui nustatyta pareiga dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka. LVAT teisėjų kolegija pabrėžė, kad piniginė
socialinė parama teikiama tiems savivaldybės bendruomenės nariams, kurie ne tik turi atitikti tam
tikrus kriterijus finansinės padėties, sveikatos, amžiaus bei šeiminės padėties aspektais, bet ir vykdo
teisės aktais jiems numatytas pareigas.
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LVAT vertino, jog pareiškėjos atsisakymas vykdyti
Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą piniginės socialinės
paramos gavėjo pareigą atlikti visuomenei naudingus darbus (veiklą) teisėtai sukėlė šiame įstatyme
numatytas teisines pasekmes – piniginė socialinė
parama galėjo būti teikiama tik nepinigine forma.
Pareiškėjai atsisakius paramos nepinigine forma
(maisto produktais, drabužiais ir kitomis reikalingomis prekėmis, kortelėmis, skirtomis pirkti maisto
parduotuvėse, maitinimo talonais ir kt.), atsakovas
pagrįstai socialinę pašalpą rezervavo savo atsiskaitomoje sąskaitoje. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė
dėmesį, jog pareiškėja neįrodė, kad ji visuomenei
naudingų darbų negalėjo atlikti dėl priežasčių, kurios galėtų būti pripažintos pateisinamomis.
Atsižvelgusi į paminėtus motyvus, LVAT teisėjų kolegija
pripažino teisėtu ir pagrįstu pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo pareiškėjos skundas atmestas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Žemės teisiniai santykiai
Teisėja Virginija Volskienė: „Nors jau praėjo daugiau nei dvidešimt metų nuo tada, kai Lietuvos
Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Aktą dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo bei teisės aktus, kurių nuostatomis privačios nuosavybės teisė yra grąžinta į šalies teisės sistemą, pripažintas
nuosavybės atstatymas ir nuosavybės teisių tęstinumas, nuosavybės teisių atkūrimo klausimas iki šiol
yra aktualus. LVAT vaidmuo nuosavybės teisių atkūrimo procese yra labai svarbus, kadangi šis procesas
susijęs su vienos iš svarbiausių prigimtinių žmogaus teisių – teisės į nuosavybę – gynimu.“

Nuosavybės atkūrimo procese susiformavę teisėti asmens lūkesčiai privalo
būti ginami
Administracinė byla Nr. A 525-260/2013

N

agrinėtoje byloje LVAT apgynė asmens teisėtus
lūkesčius nuosavybės atkūrimo procese. Ginčas
kilo dėl to, kad atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos išbraukė pareiškėją iš
asmenų, pageidaujančių naujų žemės sklypų už tam
tikroje teritorijoje turėtą žemę, sąrašų. Atsakovas
sprendimą motyvavo tuo, kad pareiškėjos prašymas
paduotas praleidus įstatyme nustatytą terminą, o
ankstesnis jos pateiktas prašymas neatitinka tokiam
prašymui keliamų reikalavimų, kadangi jame nenurodyta data. Teismas nurodė, jog pareiškėja prašymą
padavė įstatyme nustatytu terminu, ir nors jis neatitiko tokiam prašymui keliamų reikalavimų, atsakovas jį priėmė, įrašė pareiškėją į eilę žemės sklypui
gauti, kurioje ji laukė 16 metų.

Teismas sprendė, jog prašymo su akivaizdžiais formos trūkumais priėmimas bei tolesni veiksmai leido
pareiškėjai pagrįstai tikėtis, kad nuosavybės teisių
atkūrimo procesas vyksta sklandžiai. Tik po 16 metų
nustatytas faktas dėl pareiškėjos prašymo trūkumo,
teismo vertinimu, laikytinas nerūpestingu ir aplaidžiu institucijos darbu. LVAT sprendė, jog tokiam
atsakovo elgesiui pareiškėja negalėjo daryti įtakos, ir
dėl to atsirandantys neigiami padariniai negali būti
perkeliami jai. Be to, teismas taip pat pažymėjo, kad
atsižvelgiant į atsakovo pareigas nuosavybės teisių
atkūrimo procese, į byloje nustatytą jo aplaidumo
faktą, įrodymus apie pareiškėjos prašymo padavimo
datą rinkti turi ne pareiškėja, o atsakovas.

Virginija
Volskienė
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėja
nuo 2011 m.

Specializacija

»» Žemės teisiniai santykiai
»» Nuosavybės teisių atkūrimas
»» Registrai
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Valstybės tarnyba

Formalus atsisakymas vykdyti buvusių žemės savininkų valią yra neteisėtas
Administracinė byla Nr. A 492-60/2013

L

VAT nagrinėjo bylą, kurioje apgynė pretendentų,
siekiančių atkurti nuosavybės teises suformuojant atskirus sklypus iki nacionalizacijos savininkų
bendrai valdytame (nepasidalintame) žemės sklype,
interesus. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos atsisakė formuoti pareiškėjams ir suinteresuotiems asmenims atskirus žemės
sklypus nuosavybės teisių atkūrimui pagal pateiktą
susitarimą ir prie jo pridėtą žemės planą, argumentuodamas tuo, kad dėl nuosavybės teisių atkūrimo į
dalies savininkų žemę nėra pretendentų, todėl pasikeitė grąžintino žemės sklypo dydis, bei pasiūlė pretendentams sudaryti naują susitarimą.
Teismas pripažino, jog atsakovas neteisėtai delsė
(vilkino) atlikti įstatymais jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir įpareigojo jį suformuoti pareiškėjams iki nacionalizacijos valdyto žemės sklypo jiems
tenkančias žemės dalis atskirais sklypais nuosavybės
teisių atkūrimui natūra pagal pretendentų sudarytą
susitarimą. LVAT pažymėjo, jog įstatymai numato
galimybę pretendentams išreikšti valią dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra sąlygų – visiems pretendentams kartu ar kiekvienam bendraturčiui individualiai. Įstatymu taip pat yra ginama pretendento
teisė pasirinkti atkuriamą žemės sklypo vietą, kai
grąžinama mažiau žemės. Institucijai, priimančiai

2013 metų veiklos apžvalga

sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tokia
pareikšta valia yra privaloma, o šios valios pareiškimas tampa gintinu teisėtu interesu. Kompetentinga
institucija šio intereso gali nepaisyti tik tokiu atveju,
kai jo neįmanoma įgyvendinti dėl neatitikimo teisės
aktams ar prieštaravimo kitų asmenų teisėtiems interesams. Teisėjų kolegija šioje byloje
nenustatė aplinkybių, kurios patvirtintų, kad
pareiškėjų ir trečiųjų suinteresuotų asmenų
susitarimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo
natūra atskirais sklypais neatitiktų įstatymo keliamų reikalavimų savo forma ar turiniu, ir sprendė, jog
institucija išimtinai formaliai atsisakė formuoti atskirus
sklypus.
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Savivaldybių teisės ir pareigos
Teisėjas Romanas Klišauskas: „Savivaldos teisė aktuali, nes savivaldybės yra arčiausiai mūsų. Savivaldybių priimami teisės aktai tiesiogiai lemia kiekvieno visuomenės nario atitinkamus interesus, pavyzdžiui,
vaikų ir suaugusiųjų švietimas, transportas, aplinkos tvarkymas, infrastruktūros priežiūra, teritorijų
planavimas ir kita. Todėl nenuostabu, kad dėl savivaldybių priimamų sprendimų neretai kyla ginčai tarp
vietos savivaldos institucijų ir gyventojų bei centrinės valdžios atstovų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimami sprendimai šios kategorijos bylose yra reikšmingi didelei daliai subjektų.“

Romanas
Klišauskas
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
teisėjas nuo 2001 m.

Specializacija

»» Žemės teisiniai santykiai
»» Mokesčių sumokėjimas,
grąžinimas ir išieškojimas
»» Mokestiniai ginčai
»» Valstybės tarnyba

Savivaldybė privalo veikti neviršydama savo įgaliojimų
Administracinė byla Nr. A 146-1128/2013

N

agrinėtoje byloje LVAT tikrino, ar Vilniaus apygardos administracinis teismas teisėtai ir pagrįstai pripažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-333
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Paminėtu sprendimu Vilniaus miesto savivaldybės taryba
patvirtino Gyvenamosios vietos deklaravimo Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje adresu Gedimino
pr. 24-40, Vilnius, tvarkos aprašą. Šiuo aprašu buvo
nustatyta, kad asmenys, kurie dėl objektyvių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos
konkrečiame name arba bute, arba asmenys, kurie
dėl objektyvių priežasčių negali būti įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie
Vilniaus miesto savivaldybės, gali deklaruoti savo
gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybei priklausančioje patalpoje Gedimino pr. 24-40, Vilniuje.
Remdamasi Konstitucinio Teismo išaiškinimais,
LVAT teisėjų kolegija pabrėžė, jog Konstitucijos
nuostata, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negali būti atsiejama nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos nuostatos, jog savivaldybių
veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi
Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų
kompetencijos.

LVAT teisėjų kolegija pabrėžė, jog nustatyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisykles
įstatymų leidėjas Gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatymu pavedė gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų valdytojui, t. y. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliotai institucijai, kuri užtikrina
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų apskaitą ir nustato deklaravimo duomenų tvarkymo
tikslus ir priemones. Išanalizavusi Gyvenamosios
vietos deklaravimo įstatymo nuostatas ir Vyriausybės nutarimus dėl įgaliojimų suteikimo Gyventojų
registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos
(prieš tai – Vidaus reikalų ministerijai) priimti šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, taip pat Vietos
savivaldos įstatymo nuostatas, LVAT teisėjų kolegija
padarė išvadą, jog savivaldybių viešojo administravimo subjektams nebuvo ir nėra suteikti įgaliojimai
priimti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą
įgyvendinančius norminius teisės aktus.
Anot LVAT, atlikdamos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkciją, savivaldybės privalo vadovautis Gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės
aktais. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, Sprendimu patvirtindama Aprašą, nustatė gyvenamosios
vietos deklaravimo tvarką, kurios nenumato įstatymas, t. y. viršijo kompetenciją, taip pat pažeidė vieną
iš pagrindinių vietos savivaldos principų – teisėtumo principą.
LVAT teisėjų kolegija, nustačiusi, jog tirtas
norminis administracinis aktas prieštarauja Gyvenamosios vietos deklaravimo
bei Viešojo administravimo įstatymų
nuostatoms, vertino, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė,
kad jis turi būti pripažintas neteisėtu ir
negaliojančiu.
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Valstybės tarnyba

Teismas vertino, jog Sprendimo svarstymo ir priėmimo metu objektyviai egzistavo aiškus pareiškėjo
asmeninis suinteresuotumas ir privatus interesas,
pasireiškęs stambaus minėtų įmonių akcijų paketo
turėjimu. LVAT vertino, jog neinformuodamas apie
interesų konfliktą ir nenusišalindamas bei dalyvaudamas posėdyje svarstant ir priimant minėtą Sprendimą, pareiškėjas neįvykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatyme įtvirtinto
reikalavimo vengti interesų konflikto ir elgtis taip,
kad nekiltų interesų konfliktas.

2013 metų veiklos apžvalga

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimui konstatuoti pakanka
nustatyti, jog pareiškėjas nesielgė taip, kad nekiltų
abejonių, jog egzistuoja interesų konfliktas. LVAT
pažymėjo, jog paminėto įstatymo pažeidimui konstatuoti taip pat nėra būtina nustatyti, jog pareiškėjas
savo privačius interesus realizavo viešųjų interesų
sąskaita – užtenka to, kad jis neįvykdė įstatyme įtvirtintų reikalavimų. Be to, teisiškai nėra reikšminga
aplinkybė, ar asmens, patekusio į viešųjų ir privačių
interesų konfliktą, balsas buvo lemiamas priimant
tam tikrą sprendimą, taip pat nėra svarbu, ar dirbantis valstybinėje tarnyboje asmuo pasiekė norimą
rezultatą.
LVAT papildomai išaiškino, jog priimant bendro pobūdžio teisės aktus, galimos situacijos, kai dauguma
savivaldybės tarybos narių atsiduria interesų konflikto situacijoje. Tačiau tai nepašalina valstybės tarnyboje dirbančių asmenų pareigos laikytis Viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimų.

LVAT gautos visų rūšių
bylos dėl valstybės tarnybos:
304 1509 497 583 558

Gautų
bylų
skaičius

Metai

2013

VAT sprendė ginčą dėl Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos sprendimo, kuriuo konstatuota,
jog pareiškėjas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
posėdyje balsuodamas dėl sprendimo, kuriuo 2012
metams nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifai (toliau – Sprendimas), pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo
nuostatas. Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas
ir įmonė, kurios akcijų jis turi, yra kitos bendrovės,
turinčios mokėti ir mokančios Vilniaus miesto nekilnojamojo turto mokestį, akcininkai.

2012

L

Specializacija

»» Konkurencija
»» Registrai
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas
»» Valstybės tarnyba

2011

Administracinė byla Nr. A 525-998/2013

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėja
nuo 2012 m.

2010

Valstybės tarnyboje vengtinas bet koks interesų konfliktas

Dalia Višinskienė

2009

Teisėja Dalia Višinskienė: „Didelę dalį LVAT gaunamų apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų sudaro
bylos dėl tarnybinių ginčų. Teisme gaunamų šių bylų kiekis, valstybės tarnautojų atliekamų funkcijų
reikšmingumas visai visuomenei ir valstybei, valstybės tarnautojo statusą turinčių asmenų skaičius
lėmė, jog šiais metais LVAT parengė dviejų dalių teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl tarnybinių
ginčų, apibendrinimą, kuriame pateikiama susisteminta medžiaga aktualiais valstybės tarnybos klausimais. Apibendrintai galima pasakyti, jog valstybės tarnautojams įstatymai nustato aukštesnius nei
kitiems darbuotojams kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus. Tačiau nepaisant valstybės tarnybos
ypatumų, su asmens konstitucine teise į darbą susijusios teisės valstybės tarnautojams turi būti garantuojamos ne mažesniu mastu nei kitiems darbuotojams.“
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Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Veslava Ruskan
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėja
nuo 2012 m.

Teisėja Veslava Ruskan: „Valstybė, siekdama užtikrinti teisės į teisingą teismą įgyvendinimą, garantuoja teisinės pagalbos teikimą. Valstybės garantuojama teisinė pagalba turėtų būti reali ir veiksminga
priemonė, užtikrinanti, kad finansinės kliūtys pernelyg neribotų asmenų teisės kreiptis į teismą ginant
jų teises ar teisėtus interesus. Tačiau asmenys, besikreipiantys dėl valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos suteikimo, neturėtų piktnaudžiauti teise gauti tokią pagalbą. Teismų praktika neretai piktnaudžiavimu pripažįsta tokius atvejus, kai asmuo nesiekia ginti savo teisių ar teisėtų interesų, bet bylinėjasi
su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybomis. Norėčiau pažymėti, kad teisė gauti valstybės
garantuojamą teisinę pagalbą nėra absoliuti ir neribojama. Šią teisę suteikia pati valstybė ir ji yra realizuojama laikantis teisės aktuose nustatytų sąlygų ir tvarkos, kurių laikymasis turėtų užtikrinti įstatymo siekiamų tikslų įgyvendinimą, o valstybės garantuojama teisinė pagalba būtų teikiama tais atvejais,
kai ji asmeniui yra būtina.“

Specializacija

»» Sveikatos apsauga
»» Socialinė apsauga
»» Mokesčių sumokėjimas,
grąžinimas ir išieškojimas
»» Mokestiniai ginčai
»» Registrai
»» Aplinkos apsauga
»» Statyba
»» Teritorijų planavimas

Antrinė teisinė pagalba teikiama, kai ji yra būtina
Administracinė byla Nr. A 602-1089/2013

N

agrinėtoje byloje pareiškėja prašė panaikinti
atsakovo Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) sprendimą ir įpareigoti Tarnybą suteikti jai antrinę teisinę
pagalbą. Skunde pareiškėja nurodė, kad kreipėsi į
Tarnybą su prašymu suteikti antrinę teisinę pagalbą,
kuri yra būtina iškelti baudžiamąją bylą. Tarnyba priėmė sprendimą atsisakyti teikti pareiškėjai antrinę
teisinę pagalbą, kadangi skundo surašymas prokuratūrai dėl tam tikros nusikalstamos veikos nepatenka
į antrinės teisinės pagalbos teikimo sąvoką.
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nurodė,
jog pareiškėja siekiamas teisines paslaugas gali gauti
nesinaudodama valstybės garantuojama teisine pagalba. LVAT pažymėjo, jog baudžiamasis procesas nevyksta chaotiškai, tačiau yra vykdomas laikantis griežto
nuoseklumo, įtvirtinto Baudžiamojo proceso kodekse
(BPK). Pirminė jo stadija – ikiteisminis tyrimas, kuris
pradedamas gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą
apie nusikalstamą veiką. LVAT atkreipė dėmesį, jog

minėtajam skundui, pareiškimui ar pranešimui nėra
nustatyti specialūs turinio ar formos reikalavimai, o
prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos savo ruožtu
kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos
požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų
įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią
laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama
veika (BPK 2 str.). Todėl, teismo vertinimu, pareiškėja galėjo ir savo jėgomis, t. y. be kvalifikuotų teisinių
žinių, atskleisti ikiteisminio tyrimo subjektams informaciją apie padarytą nusikalstamą veiką ir tokiu
būdu inicijuoti baudžiamąjį procesą. Be to, iš bylos
duomenų buvo matyti, kad ji minėtąją teisę jau buvo
realizavusi: pareiškėja su pareiškimu kreipėsi į Šiaulių
miesto apylinkės prokuratūrą dėl baudžiamosios bylos
iškėlimo dėl panašių į byloje nustatytąsias aplinkybių,
susijusių su tariama nusikalstama veika, tačiau ikiteisminį tyrimą pradėti atsisakyta, motyvuojant tuo,
jog pareiškėjos pateikti duomenys apie nusikalstamą
veiką yra akivaizdžiai neteisingi.

Sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo negali būti priimtas be
asmens sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo
Administracinė byla Nr. A 525-529/2013

L

VAT nagrinėjo bylą, kurioje ginčas kilo dėl to, kad
atsakovas Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) pareiškėjo
prašymą suteikti teisinę pagalbą pripažino nenagrinėtinu. Atsakovo sprendimas buvo priimtas dėl to, jog pareiškėjas, pildydamas prašymą suteikti antrinę teisinę
pagalbą, nurodė, jog nesutinka, kad jo prašyme bei prie
prašymo pridėtuose dokumentuose pateikti ir Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka iš valstybės ir
savivaldybių institucijų, valstybės registrų, kitų fizinių
ar juridinių asmenų gauti duomenys būtų tvarkomi
antrinės teisinės pagalbos teikimo tikslais.
LVAT nurodė, kad Tarnyba, gavusi pareiškėjo prašymą teikti antrinę teisinę pagalbą, turi įvertinti,
ar pareiškėjas atitinka asmenims, turintiems teisę į
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antrinę teisinę pagalbą, nustatytus kriterijus. Tam
Tarnybai reikalinga Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo prasme tvarkyti asmens duomenis. Tačiau nors Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
įstatymo ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatos Tarnybai numato galimybę sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priėmimui
reikalingą informaciją gauti iš valstybės registrų, fizinių ar juridinių asmenų, Asmens duomenų apsaugos įstatymas pareiškėjui suteikia teisę išreikšti savo
nesutikimą dėl tokio jo asmens duomenų tvarkymo.
Pareiškėjui aiškiai išreiškus savo nesutikimą dėl jo
duomenų tvarkymo antrinės teisinės pagalbos teikimo tikslais, Tarnyba negali priimti sprendimo dėl teisinės pagalbos teikimo, nes neturi ir negali įvertinti
šio klausimo išsprendimui reikalingų duomenų.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Žalos atlyginimas
Teisėja Laimė Baltrūnaitė: „Didelę dalį LVAT kasmet išsprendžiamų ginčų sudaro ginčai dėl valdžios
institucijų neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga suteikia asmeniui teisę reikalauti valdžios institucijų padarytos žalos atlyginimo, o teismui pagal
suteiktą kompetenciją kyla pareiga veiksmingai apginti pažeistas žmogaus teises. LVAT, nagrinėdamas
bylas dėl žalos atlyginimo, atsižvelgia į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuotą jų taikymo praktiką, taip pat į Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje išdėstytus žmogaus teisių į žalos atlyginimą gynimo aspektus.
Itin aktualios yra bylos dėl neturtinės žalos atlyginimo. Jų sudėtingumą lemia tai, kad neturtinė žala
padaroma fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos kiekvienas asmuo individualiai patiria
įvairiais būdais (fizinės sveikatos sutrikimais, dvasiniais išgyvenimais, įvairiais nepatogumais ir pan.).
Šios bylos yra specifinės, nes įrodyti neturtinę žalą tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl šios
kategorijos bylose didelę reikšmę turi vertinamieji kriterijai, kurie taikomi atitinkamų aplinkybių vertinimui, atsižvelgiant į visuotinai žinomus moralės ir etikos normų standartus. Sprendžiant dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismų praktikoje atsižvelgiama į įvairius kriterijus (asmens patirtos neturtinės
žalos apraiškas, pažeidimo trukmę, pasekmes ir kt.), taip pat vadovaujamasi teisingumo ir protingumo
kriterijais. Tačiau neturtinės žalos atlyginimas pinigais nėra vienintelis asmens pažeistų teisių gynimo
būdas. Valdžios institucijos veiksmų neteisėtumo konstatavimas teismo sprendimu atitinkamais atvejais teismų praktikoje yra pakankama satisfakcija asmeniui už jo teisių pažeidimą.

Laimė Baltrūnaitė
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėja
nuo 2007 m.

Specializacija

»» 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

Neturtinė žala atlyginama pateikus ją pagrindžiančius įrodymus

193 219 290 410 757

Gautų
bylų
skaičius

Metai

2013 metų veiklos apžvalga

2013

LVAT teisėjų kolegija šioje byloje padarė išvadą, kad
konkrečių įrodymų minėtiems pareiškėjo
skundo teiginiams pagrįsti nagri-

Teisėjų kolegija šiuo atveju konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, atmetęs pareiškėjo skundą
dėl neturtinės žalos atlyginimo,
priėmė teisėtą ir pagrįstą
sprendimą.

LVAT gautos visų
rūšių bylos dėl civilinės
atsakomybės už žalą,
atsiradusią dėl valdžios
institucijų neteisėtų
veiksmų:

2012

Byloje nustatyta, kad pataisos namų direktoriaus nutarimu, kuris buvo panaikintas Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimu kaip neteisėtas,
pareiškėjui buvo paskirta Bausmių vykdymo kodekse numatyta nuobauda – papeikimas. Pareiškėjas teigė, jog pataisos namų administracija, priimdama šį
neteisėtą administracinį aktą, sukėlė jam neturtinę
žalą tuo aspektu, kad tam tikram laikui paneigė teoriškai egzistuojančias prielaidas pasinaudoti nuteistųjų skatinimo priemonėmis bei sąlyginio atleidimo
nuo tolesnio bausmės atlikimo galimybe.

nėjamoje byloje nebuvo. LVAT pažymėjo, jog spręsdamas lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą, apylinkės teismas atsižvelgė į aplinkybę, kad
galiojančių nuobaudų pareiškėjas neturi, todėl negalima konstatuoti, jog atsisakymas taikyti pareiškėjo
lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos buvo nulemtas
jo baustumo. Pareiškėjas taip pat neįrodė, kad dėl
įvykdytos nuobaudos (raštu pareikšto papeikimo) jis
patyrė kitokių neigiamų pasekmių, realiai pakeitusių
jo iki tol buvusią teisinę ir faktinę padėtį ir iš esmės
pakenkusių fizinei bei emocinei sveikatai.

2011

agrinėtoje byloje ginčas kilo dėl neturtinės
žalos atlyginimo, kurią pareiškėjas siejo su jo
neteisėtu patraukimu nuteistųjų drausminėn atsakomybėn.

2010

N

Šios kategorijos bylų
2013 m. gauta beveik
dvigubai daugiau nei
2012 m.

2009

Administracinė byla Nr. A 502-2251/2013
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Užsieniečių bylos

Vaida UrmonaitėMaculevičienė
Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėja
nuo 2005 m.

Specializacija

»» 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

Teisėja Vaida Urmonaitė-Maculevičienė: „Didžiąją dalį LVAT nagrinėjamų su užsieniečių teisine
padėtimi susijusių bylų sudaro bylos dėl tarptautinės apsaugos, t. y. prieglobsčio ar papildomos apsaugos statuso suteikimo. Esminis tarptautinės apsaugos teikimo tikslas yra kuo platesnis pagrindinių
žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimas. Viena iš fundamentalių žmogaus teisių, su kurios apsaugos
užtikrinimu susiduriama nagrinėjant tokio pobūdžio bylas, yra teisė, kad būtų gerbiamas kiekvieno
žmogaus asmeninis ar šeimos gyvenimas. LVAT nuolat akcentuoja šios teisės gerbimo svarbą. Kita svarbi prigimtinė teisė, kurios užtikrinimo poreikis kyla nagrinėjant bylas dėl užsieniečių, yra žmogaus teisė
į laisvę. LVAT nagrinėjamose bylose šios teisės apsaugos klausimas dažnai iškyla prieglobsčio procedūrų
kontekste. Šiame kontekste laisvės apribojimas turi atitikti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnio, saugančio žmogaus teisę į laisvę, bendrąjį tikslą – niekam neatimti laisvės
savavališkai ir savavališkai netęsti sulaikymo. Tačiau, kita vertus, šia teise besinaudojantys asmenys
neturėtų piktnaudžiauti suteikiamomis garantijomis – teismui tenka nelengva užduotis tai įvertinti
pagal konkrečios bylos aplinkybes. LVAT šioje srityje yra išplėtojęs praktiką, kurios nuosekliai laikosi.“

Sprendžiant klausimą dėl užsieniečio grąžinimo, privaloma įvertinti visas
reikšmingas aplinkybes
Administracinė byla Nr. A 822-69/2013

L

VAT nagrinėjo bylą, kurioje pareiškėjas skundė Migracijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimą
išsiųsti pareiškėją iš Lietuvos, netenkinus jo prašymo dėl prieglobsčio suteikimo. Pareiškėjas teigė, jog
priimdamas sprendimą, Migracijos departamentas
neatsižvelgė į jo šeiminius ryšius su asmenimis, gyvenančiais Lietuvos Respublikoje.
Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija pabrėžė, jog LVAT
laikosi pozicijos, kad net jei užsieniečio buvimas
valstybės narės teritorijoje yra neteisėtas, nes jis
neatitinka ar nebeatitinka joje taikomų buvimo
trukmės sąlygų, Europos Sąjungos teisė neįtvirtina
besąlyginio imperatyvo jį išsiųsti. Teismas, remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika,
suformuota teisės į šeimos gerbimą ir jos išvestinės
teisės – teisės į šeimos susijungimą – apsaugos srityje, pabrėžė, jog 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 teisių apsaugą. Pagal
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, siekiant
užtikrinti teisę į šeimos susijungimą, visais atvejais
privaloma nustatyti, ar konkrečiu atveju tarp šeimos
narių egzistuoja faktiniai šeimos santykiai ir šeimos
gyvenimas; ar tarp asmenų egzistuoja artimas ryšys;
ar asmenys yra sukūrę savo namus, kiek laiko gyvena
kartu; ar nėra aplinkybių, kurios paneigtų faktinio
šeimos gyvenimo egzistavimą; taip pat, ar asmenys
gali pasinaudoti šeimos susijungimo teise ir kitoje
šalyje. Nustatęs, jog atsakovas, priimdamas sprendimą dėl pareiškėjo išsiuntimo, visai netyrė pareiškėjo ryšių su Lietuvos Respublika, taip pat asmeninio
ir šeiminio gyvenimo aspektų, nevertino, ar tarp
pareiškėjo ir sutuoktinės bei vaikų egzistuoja tokio
pobūdžio faktiniai šeimos santykiai, LVAT panaikino
sprendimo dalį dėl pareiškėjo išsiuntimo iš Lietuvos
ir uždraudimo atvykti į Lietuvą.

Piktnaudžiavimas prieglobsčio procedūra – neleistinas
Administracinė byla Nr. N 575-77/2013

L

VAT nagrinėtoje byloje pareiškėjas – prieglobsčio prašytojas – ginčijo Migracijos departamento sprendimą pratęsti jo sulaikymą, motyvuodamas
tuo, jog jam netaikytinas sulaikymo pagrindas, kuris
numatytas tam tikriems užsieniečių grąžinimo į užsienio valstybę procedūrų vykdymo atvejams. Šioje
byloje teismas nustatė, jog pareiškėjas jau buvo neteisėtai išvykęs iš Lietuvos Respublikos ir, nesulaukęs galutinio sprendimo dėl Lietuvos Respublikoje
pateikto savo prieglobsčio prašymo, keliavo į kitas
Europos Sąjungos valstybes nares, Suomijoje prisistatė kitu vardu, nėra dokumentų, patvirtinančių
tikrąją jo tapatybę, taip pat pareiškėjas nepateikė
duomenų, pagrindžiančių jo teiginius apie prastą
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sveikatos būklę. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, LVAT
konstatavo, jog užsienietis piktnaudžiauja prieglobsčio procedūra ir siekia sutrukdyti priimti ir įvykdyti
sprendimą grąžinti jį kilmės šalį, pateikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją klaidina kompetentingas institucijas. Teisėjų kolegija vertino, jog šiuo
atveju, siekiant neleisti pareiškėjui, dar kartą pasinaudojant laisvo asmenų judėjimo Šengeno erdvėje
galimybe, išvengti galimo jo išsiuntimo iš Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos, yra objektyviai būtina palikti jam taikomą judėjimo laisvės ribojimą.
LVAT šioje byloje pabrėžė, jog tokia praktika atitinka
naujausią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
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